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Wizyty na tak wysokim szczeblu chyba jeszcze w historii naszego
miasta nie było. W środę, 7 marca Płock odwiedzili prezydenci
dwóch państw: Polski i Ukrainy. Lech Kaczyński i Wiktor Juszczen−
ko spotkali się z trzecim prezydentem – Mirosławem Milewskim. Go−
ści przywitała kompania honorowa i wojskowa orkiestra, niektórzy
mieszkańcy zgromadzeni na Starym Rynku mieli okazję zamienić
z głowami państw kilka słów. W ratuszu Prezydenci wpisali się do
księgi pamiątkowej i – by nie zapomnieli o naszym mieście – obda−
rowani zostali serwisami z herbem Płocka.

Druga część wizyty miała miejsce w Orlenie.
Głównym tematem rozmów był wspólny projekt
energetyczny budowy rurociągu z Odessy przez Bro−
dy do Płocka. Prezydent Kaczyński zapowiedział
zwołanie w maju w Polsce szczytu 5 prezydentów
państw, które są zainteresowane projektem i przez
które rurociąg będzie przechodził: Kazachstanu,
Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Polski. Prezydent
Juszczenko podkreślił, że to drugi projekt, który
wspólnie chcemy realizować; pierwszym mają być
mistrzostwa świata w piłce nożnej. Ponadto rozbu−
dowywane będą przejścia graniczne między Polską
a Ukrainą.                                                       (j)

Zdjęcia: Krzysztof Kaliński
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* Wydłużono pracę 9 przedszkoli.
* Ks. Czesław Rychlicki – wykładow−

ca teologii dogmatycznej na toruńskim
UMK i w płockim seminarium duchow−
nym został mianowany profesorem Pa−
pieskiej Akademii Teologicznej w Wa−
tykanie.
* W Zakładzie Karnym urządzono dwa

kąciki zabaw dla dzieci, przychodzą−
cych na widzenie z osadzonym człon−
kiem rodziny.
* Pięcioro zawodników UKS Eljot

Płock startowało w mistrzostwach woj.
lubelskiego w judo. Wszyscy wrócili
z medalami – Mateusz Dutkiewicz ze
złotym.
* Ks. Janusz Wilkowski zastąpił ks. Je−

rzego Zająca na stanowisku dyrektora
Caritas Diecezji Płockiej.
* Przy ul. Kolejowej w Radziwiu sieć

Polomarket otworzyła swój ósmy
w Płocku sklep.
* Wg ustaleń prokuratury przyczyną

październikowego pożaru Taygera była
niesprawna instalacja elektryczna.
* Szczypiorniści Wisły awansowali do

półfinału Pucharu Polski, wygrywając
z MMTS Kwidzyn 34:29.
* Od 2 do 23 kwietnia trwać będzie re−

krutacja do przedszkoli.
* 2 marca zmarła siostra Helena

Pszczółkowska, całe życie opiekująca
się biednymi i chorymi, uhonorowana
medalem „Zasłużony dla Płocka”. Mia−
ła 82 lata.
* W pogotowiu wdrożono ustawę o ra−

townictwie medycznym – do pacjentów
wyjeżdża karetka z zespołem podstawo−
wym tzn. z ratownikami, bez lekarza.
* Litewski kierowca TiR−a, który pró−

bował przekupić policjantów z gosty−
nińskiej drogówki został skazany na rok
pozbawienia wolności (w zawieszeniu
na 3 lata) i 2 tys. złotych poręczenia ma−
jątkowego.
* Tadeusz Peciakowski z bielskiego

Pek−Montu zdobył tytuł Agrobiznesme−
na 2006 i od Ministra Rolnictwa i Roz−
woju Wsi otrzymał szablę. 
* 260 mln zł strat na produkcji kauczu−

ku zanotował w ubiegłym roku czeski
Unipetrol, wchodzący w skład Grupy
PKN Orlen.
* Z Urzędem Skarbowym rozliczyło

się dopiero 15% płocczan.
* W połowie marca rusza trzecie pry−

watne przedszkole – „Promyczek” przy
ul. Wiśniewskiego (Podolszyce Połud−
nie).
* Piłkarze Wisły przegrali z ŁKS Łódź

1:3 i stracili szanse na awans do dal−
szych rozgrywek Pucharu Ekstraklasy.
* Do sądu trafił akt oskarżenia byłego

prezesa Tele−PERN−u w sprawie nadu−
żyć w spółce.
* Na przełomie kwietnia i maja ma zo−

stać otwarta filia biblioteczna nr 5, która
w związku z remontem musiała wypro−
wadzić się z teatru. Nową siedzibę zna−
lazła przy ul. Tumskiej 11.
* Muniserwis przygotowuje elektro−

niczny spis wszystkich zmarłych po−
chowanych na cmentarzu komunal−
nym, z lokalizacją ich grobów. Odna−
lezienie właściwej mogiły przestanie
być problemem. (j)

Minęło pół miesiąca

Dla zdolnych

Po przeprowadzeniu otwartego kon−
kursu ofert postanowiono zlecić Towa−
rzystwu Wspierania Szkolnictwa Wyż−
szego i Oświaty realizacje zadania, po−
legającego na stworzeniu systemu
wspomagania młodzieży szczególnie
uzdolnionej. Pomoc ta realizowana bę−
dzie w dwóch projektach: Deltaklub i –
w szkołach podstawowych i przed−
szkolach – program sterowania krea−
tywności uczniów „Nasza szkoła –
szkołą wspierającą uzdolnienia”.
W budżecie miasta na ten cel przezna−
czono prawie 100 tys. złotych.

Ochrona i promocja zdrowia

Łącznie 252 tys.750 złotych otrzy−
ma z budżetu 20 organizacji pozarzą−
dowych na realizację zadań związa−
nych ze zwalczaniem narkomanii, al−
koholizmu i promocją zdrowia. Dofi−
nansowanie wyniesie od 1 tysiąca do
50 tys. złotych.

Chińskie targi

Płock reprezentowany będzie na tar−
gach The 6 China Western Region In−
ternational Economic Cooperation Fa−
ir, które odbędą się 4 – 10 kwietnia
w Xi’an. To impreza wystawiennicza
połączona z seminariami i spotkaniami
z chińskimi inwestorami.

Komisja urbanistyczna

Prezydent powołał 5−osobową
Miejską Komisję Urbanistyczno−Ar−
chitektoniczną złożoną z członków
Mazowieckiej Okręgowej Izby Ar−
chitektów i Towarzystwa Urbani−
stów Polskich. Komisja stanowić bę−
dzie organ doradczy w sprawach pla−
nowania i zagospodarowania prze−
strzennego.

Garaże do wynajęcia

Do wynajęcia w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego jest 6 ga−
raży: dwa przy ul. Błonie 1a (o pow. 18
mkw.), ul. Miodowej, ul. Dobrzyńskiej
i dwa przy ul. Padlewskiego (po 16
mkw.) (j)

Prezydent zarządził
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8 marca w autobusie
Po raz kolejny Komunikacja Miejska – Płock sp. z o.o., w dniu 8 marca

przygotowała dla swych pasażerek niespodziankę; panie podróżujące
w tym dniu (na niektórych liniach), autobusami miejskimi w godzinach po−
rannych otrzymywały podczas jazdy kwiaty i drobne upominki. Czerwone
tulipany, ufundowane przez KM – Płock i Klub Prawnika wraz z zaprosze−
niem na kawę oraz kosmetyki przygotowane przez firmę AVON wręczali
(wraz z życzeniami) przystojni panowie z KMP. I.P.

Dwie osoby zginęły w pożarze
mieszkania w bloku przy ul. Kolegial−
nej. Do zdarzenia doszło 9 marca ok.
godz. 5. W lokalu na trzecim piętrze
wybuchł pożar, który bardzo szybko
rozprzestrzenił się po całym mieszka−
niu. – Pomimo natychmiastowej akcji
strażaków nie udało uratować się 38−
letniej kobiety i jej 18−letniej córki
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji.

Z płonącego mieszkania ojciec ura−
tował dwójkę młodszych dzieci: 14−
letnią dziewczynkę i 8−letniego chłop−
czyka. Zostali oni przewiezieni do
szpitala, ale ich życiu nie zagraża nie−
bezpieczeństwo.

Przyczynę pożaru ustali biegły z za−
kresu pożarnictwa. Nieoficjalnie mówi
się o podpaleniu. Sąsiedzi opowiadają,
że na klatce schodowej widzieli mło−
dego mężczyznę, który wnosił na górę

pięciolitrowy baniak. Przypuszczają,
że mogła to być benzyna. Mieszkanie
poszkodowanej rodziny spłonęło dosz−
czętnie. Inni lokatorzy bloku, po uga−
szeniu pożaru, wrócili do swoich
mieszkań. (m.d.)

Pożar w centrum

Prezydent Miasta Płocka
zaprasza

na zebranie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Płocka
w sprawie zmiany granic miasta poprzez włączenie części terenu gminy Słupno,

zgodnie z uchwała nr 74/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Zebrania dla mieszkańców osiedli odbędą się:
– Imielnica, Borowiczki, Podolszyce Północ, Podolszyce Południe, Zielony Jar, 19

marca o godz. 17 w auli Gimnazjum nr 8 przy ul. Gen. Kutrzeby 2a.
– Międzytorze, Wyszogrodzka, Stare Miasto, Kolegialna, Dworcowa, Kochanowskiego,

20 marca o godz. 17 w auli L.O. im. Wł. Jagiełły przy ul. 3 Maja 4.
– Radziwie, Ciechomice, Pradolina Wisły, Góry, 21 marca o godz. 17 w Gimnazjum

nr 3 przy ul. Krakówka 4.
– Tysiąclecia, Dobrzyńska, Łukasiewicza, Winiary, Skarpa, Trzepowo, 22 marca

o godz. 17 w auli III L.O. przy ul. Łukasiewicza 11.
* mieszkańcy proszeni są o zabranie dokumentu tożsamości, niezbędnego do

wyrażenia opinii

Bezpłatne szkolenia EFS
Otwarty przed miesiącem we

Włodkowicu Regionalny Ośrodek Eu−
ropejskiego Funduszu Społecznego
zaprasza na bezpłatne szkolenia doty−
czące EFS. 19 marca od godz. 9.30
do 17.15 ROEFS proponuje szkolenie
nt. rynku pracy, możliwości uzyska−
nia pomocy przez bezrobotnych ze
środków UE. Trzy dni później, czyli
22 marca Ośrodek zaprasza na dwud−
niowe szkolenie nt. „Idei i zasad bu−
dowania partnerstw” dotyczące m.in.
form organizacyjno – prawnych par−
tnerstw lokalnych oraz metod i źródeł
ich finansowania.

Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 024 366 41 94 (codziennie
od godz. 8 do 16). (rł)
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Do tej pory – od maja ubiegłego ro−
ku – był tylko posterunek. Teraz pra−
cuje tam ponad 30 strażaków pod do−
wództwem st. kpt. Ireneusza Smol−
czewskiego oraz jego zastępcy st. kpt.
Włodzimierza Domańskiego.

– Zdajemy sobie sprawę, jaka od−
powiedzialność na nas ciąży i jakie
wyzwania są przed nami – mówił
Smolczewski na uroczystym otwar−
ciu strażnicy.

Strażacy będą działali przede wszyst−
kim na terenie Podolszyc Północ, Po−
łudnie, Imielnicy i Borowiczek. 

JRG nr 3 powstała dzięki fundu−
szom od władz miasta oraz Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Po−
żarnej. – To jedna z najlepszych inwe−
stycji, bo było dwóch partnerów – mó−
wił komendant wojewódzki PSP Ry−
szard Psujek. – Przyznam, że w dzisiej−
szych czasach niełatwo jest znaleźć
drugiego inwestora. Niewiele miast
i powiatów ma takie szczęście.

– Utworzenie jednostki straży po−
żarnej na Podolszycach to bardzo
ważne wydarzenie dla ponad 40 ty−
sięcy płocczan – przyznał prezydent
Mirosław Milewski. – Funkcjonuje
już pogotowie ratunkowe, a wkrótce
w tym samym miejscu uruchomimy
posterunek policji, aby mieszkańcy
mogli czuć się bezpieczniej. Kolejną
jednostkę straży będziemy budować
na Radziwiu. 

Komendant PSP w ubiegłym roku
do rozdysponowania na całe woje−
wództwo (38 komend powiatowych)
miał 141 etatów. Aż 12 przeznaczył
dla Płocka. Ale żeby JRG nr 3 mogła
w pełni funkcjonować musiały nastą−
pić przesunięcia strażaków z Komen−
dy Miejskiej PSP. – Dobrze, że się tak
stało, bo im więcej funkcjonariuszy
pracuje w jednostkach ratowniczo−
gaśniczych, tym akcje są skuteczniej−
sze – przyznał Psujek. 

1 marca to ważna data również dla
12 nowych strażaków, którzy tego
dnia złożyli ślubowanie. Aby stać się
pełnoprawnym funkcjonariuszem mu−
sieli obiecać m.in. że będą ofiarni

i mężni w ratowaniu życia ludzkiego
i wszelkiego mienia nawet z naraże−
niem życia.

Nowi strażacy zostali skierowani do
służby w jednostkach przy ul. Gwardii
Ludowej, w Radziwiu oraz na Podol−

szycach. Teraz pod okiem starszych
kolegów będą doskonalili umiejętno−
ści zdobyte podczas szkolenia podsta−
wowego.

Ci, którzy trafili do JRG nr 3 będą
mogli korzystać z nowego sprzętu

zakupionego dzięki porozumieniu
podpisanemu przez komendanta wo−
jewódzkiego Państwowej Straży Po−
żarnej, Wojewódzki Fundusz Ochro−
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz samorządy województwa
i Płocka. Za 138 tys. zł kupiono
m.in. nową kabinę dekontaminacyj−
ną, trap ratowniczy, sprzęt nurkowy
oraz poduszki wysokociśnieniowe
do podnoszenia autocystern. 

Małgorzata Domańska

1 marca rozpoczęła działalność Jednostka Ratowniczo−Gaśnicza nr 3 na Podolszycach 

Bezpieczeństwo płocczan

Dwunastu strażaków złożyło ślubowanie
Strażacy dostali w prezencie m.in. po−
duszki wysokociśnieniowe
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listopad 1977 r. – Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych zgłasza
postulat do projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne−
go Podolszyc o uwzględnienie budowy strażnicy oraz Ośrodka Szko−
lenia Pożarniczego na obszarze 1,9 ha.

kwiecień 1981 r. – zarezerwowano teren na Podolszycach (część
południowa) w planie opracowanym przez Biuro Projektów

kwiecień 1982 r. – ponowne wystąpienie do Wojewódzkiego Biura
Planowania Przestrzennego o wskazanie terenu, gdzie mogłaby znaj−
dować się strażnica

marzec 1984 r. – dyskusja nt. planu zagospodarowania przestrzen−
nego, po której sporządzono notatkę, z której wynika, że została uw−
zględniona w projekcie planu działka o pow. 3,8 ha, zlokalizowana
w północnej części Podolszyc na terenie Boryszewa, gmina Radzano−
wo. Miasto miało wykupić działkę od gminy, a budowę obiektów dla
straży ujęto w I etapie realizacji rozbudowy miasta Płocka w latach
1985 −1990

grudzień 1985 r. – Biuro Projektów „ARWO”, po licznych monitach,
odpowiedziało, że w granicach opracowania planu nie ma odpowied−
niego terenu pod budowę strażnicy

kwiecień 1986 r. – Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego
przesyła Wydziałowi Planowania Przestrzennego Urbanistyki Architek−

tury i Nadzoru Budowlanego propozycje lokalizacji strażnicy: 1. teren
położony na północ od Podolszyc, gdzie planuje się funkcje usługowe,
2. teren przylegający od strony wschodniej do osiedla Borowiczki−Par−
cele przy szosie Wyszogrodzkiej, gdzie przewiduje się lokalizację urzą−
dzeń obsługi komunikacyjnej.

czerwiec 1989 r. – pismo strażaków do Urzędu Miejskiego z proś−
bą o uwzględnienie terenu o pow. 3,5 ha pod budowę Oddziału ZSP
w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzen−
nego osiedla Borowiczki−Ośnica−Imielnica 

luty 1991 r. – pismo do Urzędu Miejskiego o wskazanie konkretnej
lokalizacji strażnicy, tj. działki w sąsiedztwie Ośrodka Parafialnego na
osiedlu Podolszyce Południe

styczeń 1992 r. – uzyskano wskazanie lokalizacyjne na teren poło−
żony na Podolszycach Południe między ul. Wyszogrodzką i Armii Kra−
jowej, lecz Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce sprzeciwiła się tej
lokalizacji

listopad 1992 r. – Urząd Miasta wydał ostateczną wersję terenu na
Podolszycach Północ wzdłuż ul. Armii Krajowej

czerwiec 2001 r. – przekazanie na rzecz Komendy Miejskiej PSP
przez Prezydenta Płocka działki o pow. 0,7186 ha przy ul. Urodzajnej
z przeznaczeniem pod budowę JRG nr 3.

W ramach tego wielkiego projektu
realizowane będą następujące zada−
nia, podzielone na dwa etapy. W I
etapie rozbudowana będzie i zmo−
dernizowana oczyszczalnia ścieków
komunalnych dla miasta, zbudowana
kanalizacja sanitarna na terenie osie−
dli Borowiczki i Parcele, przebudo−
wana i zmodernizowana przepom−
pownia ścieków przy ul. Jasnej oraz
przepompownia P5 na osiedlu Po−
dolszyce wraz z budową rurociągów
tłocznych.

W II etapie zaplanowano: rozdział
kanalizacji ogólnospławnej na desz−
czową i sanitarną w centrum Płocka,
budowę kanalizacji sanitarnej na tere−
nie osiedli Góry – Ciechomice, wraz
z rurociągiem tłocznym do przepom−
powni w Radziwiu. Budowa prze−
pompowni w Radziwiu połączona bę−
dzie z budową rurociągu tłocznego
pod Wisłą i włączeniem go do kolek−

tora w ul. Kazimierza Wielkiego (zlik−
widowane zostaną lokalne oczysz−
czalnie w Górach i w Radziwiu).

Koszt szacunkowy projektu (we−
dług studium wykonalności) wynie−
sie ponad 200 mln zł. 50−60% tych
wydatków pokryją środki z dotacji
z Funduszu Spójności Unii Europej−
skiej na lata 2007−2013. Pozostała
kwota będzie pochodziła z budżetu
miasta i środków własnych spółki.
Rozpoczęcie realizacji zadania
umożliwi spółce zaciągnięcie poży−
czki z Narodowego Funduszu Och−
rony Środowiska i Banku Ochrony
Środowiska.

Planowany termin realizacji I etapu
– do końca 2010 roku, II etapu – do
2013 roku. Dla zadań z I etapu proces
opracowywania projektów jest w koń−
cowej fazie realizacji. Dla zadań z II
etapu rozpoczęcie prac projektowych
planuje się w roku bieżącym.

Obecnie spółka czeka na określenie
przez NFOŚiGW ostatecznych wy−
tycznych kwalifikowania wydatków
w projektach współfinansowanych
z Funduszu Spójności na lata 2007−
2013 oraz przygotowuje się do ogło−
szenia pierwszych przetargów: na wy−
bór Inżyniera Kontraktu i realizację
zadań pierwszego etapu. 

Oczekiwane efekty realizacji obu
etapów tej inwestycji to:

1. dostosowanie pracy oczyszczalni
ścieków w Maszewie do obowiązują−
cych standardów środowiskowych
(obecnie do Wisły odprowadzane są
ścieki o ponadnormatywnym ładunku
biogenów – azotu i fosforu).

2. rozdział kanalizacji ogólnospław−
nej na kanalizację sanitarną i deszczo−
wą poprzez wybudowanie 22 km no−
wej kanalizacji deszczowej oraz reno−
wację 8 km starych przewodów, co
rozwiąże problemy z podtopieniami
budynków i niektórych ulic w czasie
deszczów w śródmieściu.

3. wybudowanie kilkudziesięciu km
sieci kanalizacyjnej w Borowiczkach
oraz w Górach i Ciechomicach, umoż−
liwiające wielu mieszkańcom Płocka
podłączenie ich posesji do kanalizacji,
poprawiając tym samym komfort ży−
cia na osiedlach. Opr. (j)

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zamierzają w ciągu najbliż−
szych sześciu lat uporządkować całą gospodarkę ściekową na
terenie miasta

Wodociągi planują

Historia powstawania JRG nr 3
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* VI SESJA RADY MIASTA * VI SESJA RADY MIASTA * VI SESJA RADY MIASTA * VI SESJA RADY MIASTA *

1. UCHWAŁA NR 66/VI/07 w sprawie
zmian w Budżecie Miasta Płocka na
2007 rok

2. UCHWAŁA NR 67/VI/07 w sprawie
poboru opłaty skarbowej w drodze in−
kasa oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

3. UCHWAŁA NR 68/VI/07 w sprawie
zmiany uchwały Nr 962/LVII/06
Rady Miasta Płocka z dnia 27
czerwca 2006 roku w sprawie szcze−
gółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych Miasta
Płocka lub budżetowych jednostek
organizacyjnych miasta Płocka, do
których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów i osób do tego
uprawnionych

4. UCHWAŁA NR 69/VI/07 w sprawie
odwołania z funkcji lekarza opiniu−
jącego wnioski osób ubiegających
się o skierowanie do Zakładu Pielę−
gnacyjno – Opiekuńczego, funkcjo−
nującego w strukturach Samodziel−
nego Zespołu Publicznych Zakła−
dów Opieki Zdrowotnej w likwida−
cji w Płocku

5. UCHWAŁA NR 70/VI/07 w spra−
wie zawarcia z Powiatem Gosty−
nińskim porozumienia w sprawie
realizacji zadań powiatu gostyniń−
skiego z zakresu działania Ośrodka
Adopcyjno – Opiekuńczego
w Płocku będącego jednostką orga−
nizacyjną Gminy Płock

6. UCHWAŁA NR 71/VI/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy na świadczenie usługi za−
rządzania zasobem mieszkanio−
wym gminy na okres przekraczają−
cy rok budżetowy

7. UCHWAŁA NR 72/VI/07 w spra−
wie zmiany uchwały Nr
364/XIX/03 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku
zmienionej uchwałami: uchwałą
Nr 433/XXII/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 16 marca 2004 ro−
ku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Ra−
dy Miasta Płocka z dnia 28
czerwca 2005 roku oraz uchwałą
nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 28 marca 2006 roku,
uchwałą nr 1016/LXII/06 z dnia
24 października 2006 roku

8. UCHWAŁA NR 73/VI/07 zmienia−
jąca uchwałę w sprawie nadania sta−
tutu Miejskiemu Zarządowi Dróg
w Płocku

9. UCHWAŁA NR 74/VI/07 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na VI
sesji w dniu 27 lutego 2007 roku:

Z ogromnym niepokojem przyj−
mujemy informacje o planowanym
wycofaniu się Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. z finanso−
wania klubu sportowego Wisła
Płock. Jako radni miasta, osoby, któ−
rym zaufali mieszkańcy Płocka nie
możemy pozostać obojętni wobec tej
ważnej dla Płocka sprawy. 

Wisła jest jednym z symboli na−
szego miasta. W ciągu 60 lat na sta−
łe wpisała się w pejzaż Płocka,
a sukcesy zespołów piłki nożnej
i szczypiornistów doskonale pro−
mowały Płock na arenie ogólnopol−
skiej i światowej. To na boiskach
Wisły wielu młodych płocczan
kształtowało swoje postawy, tu szu−
kało autorytetów. 

Pięć tytułów Mistrza Polski
w piłce ręcznej, Puchar i Superpu−
char Polski udział w rozgrywkach
UEFA w piłce nożnej oraz Lidze
Mistrzów w piłce ręcznej to osią−
gnięcia, z których miasto i klub mo−
gą być dumne. Nierozważne wyco−
fanie się z finansowania sportu na
profesjonalnym poziomie nie może
tego zaprzepaścić. 

Obowiązkiem radnych, jest zro−
bić wszystko, żeby ratować przy−
szłość Klubu, bez którego Płock
stanie się sportową pustynią. Wie−
my, że można to uczynić jedynie
przy udziale PKN ORLEN. Najwię−
ksze przedsiębiorstwo w Europie
Środkowowschodniej umiejscowio−
ne jest właśnie tu. To płocczanie
budowali koncern, płocczanie
w nim pracują i płocczanie żyją
z nim od lat!!! Musi być między ni−
mi symbioza. Nie wyobrażamy so−
bie, że może być inaczej.

Nieoceniona jest rola społeczna
i wychowawcza klubu. Od lat Wisła
inicjuje i aktywnie uczestniczy
w wielu akcjach charytatywnych.
Aktywność klubu na tym polu zosta−
ła doceniona, między innymi, zasz−
czytnym wyróżnieniem przez Kapi−
tułę Statuetki „Jesteś przyjacielem”,
która została wręczona Wiśle za
szczególne zaangażowanie w pomoc
osobom niepełnosprawnym.

Przedstawicielom PKN ORLEN
S.A. nie wolno zapominać również
o wychowawczej roli Wisły. W mło−
dzieżowych drużynach piłki ręcznej
i nożnej trenuje obecnie wielu mło−
dych płocczan. Klub współpracuje
ze wszystkimi płockimi szkołami.
Oferta uprawiania sportu i kibicowa−
nia najlepszym polskim zawodni−
kom daje alternatywę dla plagi pato−

logii społecznych zagrażających
młodemu pokoleniu.

PKN ORLEN dało ogromne na−
kłady finansowe na stworzenie jed−
nego z najlepszych obiektów sporto−
wych w Polsce. Cały ten dorobek
w sferze społecznej i materialnej
może zostać zaprzepaszczony jedną
decyzją władz ORLENU. Nie wolno
nam przejść obok tego problemu
obojętnie. 

Niewiele jest obecnie możliwości
korzystania z instytucji kulturalno−
rozrywkowych. Trwają remonty je−
dynego w mieście kina i teatru. W tej
sytuacji to właśnie Wisła oprócz
emocji czysto sportowych regularnie
zapewnia płocczanom rozrywkę na
najwyższym poziomie. 

Wielkie przedsiębiorstwa nie tyl−
ko pomnażają zyski, ale pełnią rów−
nież istotną misję społeczną. Powin−
nością koncernu winno być również
wspieranie wielu inicjatyw społecz−
nych, a więc i sportu. Tym bardziej,
że przez dziesięciolecia płocka rafi−
neria miała negatywny wpływ na
środowisko naturalne w mieście i je−
go okolicach. Skoro sąsiadując
z ORLENEM skazani jesteśmy na
utratę zdrowia, miejmy coś w za−
mian! I niech będą to pozytywne
emocje, jakie dają płocczanom spor−
towcy Wisły. 

Jako radni miasta Płocka jesteśmy
przeciwni wycofaniu się PKN OR−
LEN S.A. ze sponsorowania Wisły
Płock. Jesteśmy przekonani, że
utrzymanie finansowania na przy−
najmniej takim samym poziomie
spowoduje, że sportowcy odwdzię−
czą się wynikami. 

Wisła nie jest podrzędnym klu−
bem, który może po prostu zniknie
ze sportowej mapy Polski na skutek
pochopnej decyzji władz potężnego
przedsiębiorstwa. 

Apelujemy do członków zarządu
koncernu o wnikliwe rozpatrzenie
tej ważnej dla Płocka sprawy.
W ogromnym budżecie z pewnością
znajdą się środki także na sport, tym
bardziej, że klub nie jest wielkim
ciężarem dla Orlenu. Rocznie PKN
przekazuje Wiśle 10 milionów zło−
tych na dwie sekcje, w ramach
umowy sponsorskiej, oraz półtora
miliona na utrzymanie obiektu. Nie
są to wygórowane fundusze. Rado−
ści, jakiej dostarcza Klub mieszkań−
com Płocka, żyjących przecież
w cieniu jego smutnych kominów,
nie da się wycenić.

Rada Miasta Płocka 

Stanowisko 
Rady Miasta Płocka 
w sprawie ewentualnego wycofania się 
PKN ORLEN S.A. z finansowania 
Wisły Płock

Żadnej dyskusji ani pytań nie wy−
wołała wśród radnych informacja na
temat realizacji postanowień uchwały
w sprawie rozwiązywania problemu
bezrobocia w Płocku.

Co roku miasto przygotowuje takie
sprawozdanie dla radnych i mieszkań−
ców. W 2006 roku Urząd Miasta wraz
z Powiatowym Urzędem Pracy propo−
nował bezrobotnym korzystanie
z trzech programów: „Płock dla przed−
siębiorczych”, „Prace społecznie uży−
teczne” oraz „Bezpłatne przejazdy au−
tobusami Komunikacji Miejskiej”. Są
to programy wspierające samozatrud−
nienie osób bezrobotnych oraz pow−
stawanie małych firm, w których
w przyszłości mogą płocczanie zna−
leźć zatrudnienie.

W programie „Prace społecznie
użyteczne” uczestniczyły 673 osoby
bez prawa do zasiłku i korzystające
z pomocy Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej. Aż 328 osób sko−
rzystało z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów autobusami. Propozycja
ta skierowana była do osób, poszuku−
jących pracy, bez prawa do zasiłku
i które są w trudnej sytuacji społecz−
no−ekonomicznej. Mogli oni jeździć
autobusami w godz. 7.30−15.30. Oce−
nia się, że dzięki takiej pomocy 33
bezrobotnych znalazło prace. 

Osoby, które chciały założyć firmę
zwolnione były z opłat za wpis do ewi−
dencji działalności gospodarczej.
W 2006 roku oddział ewidencji UMP

zarejestrował 1297 nowych przedsię−
biorców i dokonał zmian w zaświad−
czenia 1743 przedsiębiorców. Ponadto
z programu „Płock dla przedsiębior−
czych” skorzystało 120 osób. 

Urząd Miasta prowadzi staże dla
bezrobotnych. W 2006 roku skorzysta−
ło z nich 118 osób, które pracowały
w komórkach Urzędu. Ponadto Wy−
dział Organizacji i Spraw Administra−
cyjnych zatrudnił trzy osoby bezrobot−
ne w ramach prac interwencyjnych.
Również w spółkach z udziałem Gmi−
ny (np. w Zakładzie Utylizacji Odpa−
dów Komunalnych, Miejskim Zakła−
dzie Gospodarki Mieszkaniowej, Wo−
dociągach Płockich) prowadzone były
staże dla osób bezrobotnych, które
czasami kończyły się podpisaniem
umowy o pracę na czas określony lub
nieokreślony.

Najwięcej osób ma problem ze zna−
lezieniem pracy jeśli nie pracują po−
wyżej 24 miesięcy. Na koniec 2006 ro−
ku zanotowano ich w Płocku ponad
3800. Najtrudniej dostać pracę oso−
bom w wieku 25−34 lata (2898) oraz
w wieku 45−54 lat (2626). Najmniejsze
kłopoty z zatrudnieniem mają osoby
z wyższym wykształceniem, a najwię−
ksze z gimnazjalnym lub poniżej
(3001 osób), zasadniczym zawodo−
wym (2779) oraz policealnym i śred−
nim zawodowym (2687). Najczęściej
są to osoby, które przepracowały od 1
do 5 lat (2070) lub nie pracowały
w ogóle (2008). M.D.

Wykształconym 
ze stażem łatwiej



Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Bardzo proszę o wyrównanie poboczy
na ul. Góry, Łąckiej i Ciechomickiej oraz
przegląd dróg nieutwardzonych na osie−
dlach: Góry, Ciechomice, Pradolina Wi−
sły. 2/ Proszę o wycięcie suchych drzew
przy ul. Kutnowskiej i Ciechomickiej
oraz drzewa przy ul. Góry, rosnącego
w bramie wjazdowej na posesję. 3/ Pro−
szę o wyrażenie zgody na ustawienie
wiaty przystankowej na ul. Ciechomic−
kiej i św. siostry Faustyny oraz przy ul.
Dobrzykowskiej (na granicy miasta). 

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Przedłużenie linii autobusowej Komu−
nikacji Miejskiej nr 19, 24 lub 26 na uli−
cę Żyzną. 2/ Postawienie wiaty na przy−
stanku autobusowym przy ul. Armii Kra−
jowej/Szarych Szeregów, na wysokości
McDonalds’a.

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Kiedy rozpocznie się remont budynku
przychodni przy ul. Jasnej? – kiedy prze−
widywane jest jego zakończenie i jakie bę−
dzie przeznaczenie budynku po remoncie.
2/ Jak kształtowały się ceny nieruchomo−
ści gminnych, sprzedawanych przez mia−
sto w latach 2005−2007? 3/ W jaki sposób
Urząd Miasta Płocka planuje zagospoda−
rować teren dawnego targowiska miej−
skiego przy al. Kobylińskiego 13? 4/ Jakie
dalsze działania (i w jakim terminie) prze−
widuje Prezydent Miasta w kwestii budo−
wy hali widowiskowo−sportowej? 5/ Czy
miasto ma przygotowaną „strategię awa−
ryjną” na wypadek zmniejszenia przez
PKN Orlen dofinansowywania SSA Wi−
sła Płock? 6/ Proszę o rozważenie koncep−
cji komercjalizacji (prywatyzacji) placó−
wek przedszkolnych na terenie miasta. 7/
Jakie czynności pozostały do wykonania
celem uzyskania pozwolenia na użytko−
wanie amfiteatru?

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jaki był koszt zakupu i zainstalowania
sygnalizacji świetlnej na ul. Wyszogrodz−
kiej przy wjeździe na nowy most? 2/ Pro−
szę o informację na temat zaawansowa−
nia prac nad wprowadzeniem biletu elek−
tronicznego oraz poszerzenia świadczo−
nych za jego pomocą usług. 3/ Proszę
o informację na temat czasu i sposobu
przeprowadzenia badania, które wskazy−
wałoby, ilu młodych ludzi wyjechało
z Płocka do pracy za granice i jaki to ma
wpływ na spadek bezrobocia. 4/ Na ja−
kim etapie znajduje się inwestycja, doty−
cząca rozbudowy LO im. Jagiełły oraz
jak została rozwiązana kwestia opóźnień
w budowie boisk sportowych przy tej
szkole? 5/ Dlaczego mieszkańcy miasta
nie mają dostępu do protokołów pokon−
trolnych, które powinny być zamieszcza−
ne w Biuletynie Informacji Publicznej? 6/
Jakie działania zostały podjęte w kontek−
ście uwag zamieszczonych w protokole
kontroli przeprowadzonej w Wydziale

Inwestycji Miejskich i Wydziale Zamó−
wień Publicznych w sprawie inwestycji –
umocnienie skarpy wiślanej.

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Na jakim etapie jest inwestycja pn.
budowa hali widowiskowo−sportowej? 

Eryk Smulewicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o dokonanie modernizacji par−
kingu przy wieżowcu i pawilonach usłu−
gowo−handlowych zlokalizowanych przy
ul. Dobrzyńskiej (przy rondzie). 2/ Proszę
o przedstawienie informacji na temat fun−
kcjonowania Płockiego Parku Przemy−
słowo−Technologicznego (ile przedsię−
biorstw jest tam zlokalizowanych, ile
powstało nowych miejsc pracy itp.).

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Utworzenie na terenie miasta Domu
Seniora, zapewniającego całodobową
opiekę osobom w podeszłym wieku,
chorym i samotnym. 2/ Powołanie
świetlic terapeutycznych, działających
co najmniej 2−3 godziny dziennie przy
wszystkich płockich gimnazjach.

Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zmiana umieszczenia znaków drogo−
wych przy bloku na ul. Dobrowolskiego
7 (są postawione na środku chodnika). 2/
Dotyczy poprawy widoczności znaku
STOP na skrzyżowaniu ulic: Gradow−
skiego z Sienkiewicza. 3/ Zwracam się
z prośbą o wstawienie brakującej szyby
na przystanku autobusowym przy ul. Ja−
na Pawła II. 4/ Dotyczy umieszczenia
znaku „nakaz skrętu w prawo” przy wy−
jeździe z posesji przy ul. Piłsudskiego 57
b. 5/ Dotyczy rozważenia montażu sy−
gnalizacji świetlnej na przejściu dla pie−
szych przy ul. Dobrzyńskiej. 6/ Dotyczy
naprawy dachu bloku przy ul. Obrońców
Westerplatte 3/1.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Mieszkańcy lewobrzeżnej części
miasta proszą o zainstalowanie banko−
matu w PoloMarkecie na Radziwiu.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ponownie proszę o zmianę wystroju
straganów przed cmentarzem komunal−
nym. 2/ Kiedy zostanie zakupiony spe−
cjalistyczny sprzęt do sprzątania ul.
Tumskiej i kto będzie sprzątał? 3/ Kiedy
zostanie wykonany remont podwórka
Domu Darmstadt?

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W związku z planowanym remontem
pływalni Podolanka proszę o przedstawie−
nie raportu po przeprowadzonej kontroli
stanu technicznego, zakresu przewidzia−
nych prac i kosztów. 2/ Proszę o rozważe−
nie możliwości zainstalowania sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych na ul.
Jana Pawła II. 3/ Proszę o udostępnienie
dokumentów dotyczących koncepcji, pla−
nów zagospodarowania terenów w Jarze
Brzeźnicy. 4/ W sprawie kosztów tymcza−
sowej wysepki przy wjeździe na nowy
most. 5/ Proszę o uzupełnienie brakujących
szyb na przystanku autobusowym przy ul.
Gałczyńskiego (przy rondzie). Opr. (j)

5Sygnały Płockie

Interpelacje
Zapytania  radnych 
zgłoszone  miedzy 
sesjami i podczas  
VI sesji Rady Miasta 
w dniu 27 lutego 2007 roku:

Zatwierdzony został regulamin
przyznawania dorocznych nagród
Prezydenta Miasta Płocka za osią−
gnięcia w dziedzinie twórczości
i edukacji artystycznej, upowszech−
niania i ochrony kultury, które wrę−
czane są podczas Dni Historii Płoc−
ka. Nagrody przyznawane są w for−
mie honorowej (np. statuetka, me−
dal, dyplom itp.) i pieniężnej, w ra−
mach środków finansowych zabez−
pieczonych na ten cel w budżecie
miasta Płocka na dany rok kalenda−
rzowy.

Nagrody mogą być indywidualne
i zbiorowe; indywidualne przyzna−
wane są wybitnym działaczom
i animatorom kultury, twórcom
sztuki, autorom nowatorskich pro−
gramów rozwoju kultury, animato−
rom edukacji artystycznej, zaś zbio−
rowe mogą otrzymać instytucje,
placówki, stowarzyszenia propagu−
jące upowszechnianie kultury
w Płocku oraz zespoły i grupy arty−
styczne.

Prezydent przyznaje nagrody
z inicjatywy własnej lub na wnio−
sek: instytucji i placówek kultury,
związków lub stowarzyszeń kultu−
ry oraz organizacji społecznych,

środowisk twórczych lub grup
osób z danego środowiska twór−
czego.

Wniosek o przyznanie nagrody po−
winien zawierać:

– dane osobowe kandydata (kan−
dydatów) do nagrody lub nazwę pod−
miotu i jego adres,

– informacje dotyczące całokształ−
tu dotychczasowej działalności lub
informacje o osiągnięciu, za które
nagroda ma być przyznana,

– uzasadnienie wniosku,
– pisemną zgodę kandydata na

przetwarzanie danych osobowych.
Wnioski wraz z uzasadnieniem

należy składać do 30 kwietnia każ−
dego roku. 

Do przyznawania dorocznych na−
gród Prezydent powołuje zespół,
który tworzą przedstawiciele środo−
wisk kultury, przewodniczący komi−
sji merytorycznej Rady Miasta Płoc−
ka oraz przedstawiciel wydziału me−
rytorycznego Urzędu Miasta Płocka.

Nagroda za całokształt działalno−
ści może być przyznana tej samej
osobie lub grupie osób tylko jeden
raz. Każdy spośród nagrodzonych
może otrzymać tylko jedną nagrodę
za to samo osiągnięcie. (j)

Kulturalne nagrody

Dariusz Słomczewski zostały wy−
brany na dyrektora Miejskiego Zes−
połu Obiektów Sportowych.

Nowy dyrektor jest absolwentem
Akademii Wychowania Fizycznego
w Gdańsku. Ukończył podyplomowe
studia na Wydziale Prawa Uniwersy−
tetu Warszawskiego – kierunek pra−
wo administracyjne.

Pracę zawodową rozpoczął w 1991
roku w Szkole Podstawowej nr 23
w Płocku, jako nauczyciel wychowa−
nia fizycznego. Od 1993 roku praco−
wał w Urzędzie Celnym w Łodzi
(posterunek w Płocku), a od 2001 r.
w płockim oddziale Izby Celnej
w Warszawie.

Interesuje go informatyka, sport
i motoryzacja.

Wanda Cupta (ur. w 1965 r.
w Płocku), która od września ubr.
pełniła obowiązki dyrektorki
Szkoły Podstawowej nr 13, będzie
kierować tą placówką przez na−
stępne cztery lata. Nowa pani dy−
rektor ma za sobą 19 lat pracy pe−
dagogicznej. Od 1987 do 1989 ro−
ku była nauczycielem w Szkole
Podstawowej nr 20 w Płocku. Po−
tem związała się z „trzynastką”,
gdzie pracuje do dziś. Jest nauczy−
cielem dyplomowanym. Ukończy−
ła studia magisterskie na Uniwer−
sytecie Łódzkim w 1997 roku na
Wydziale Nauk o Wychowaniu
w zakresie pedagogiki wieku dzie−
cięcego oraz kurs kwalifikacyjny
dla oświatowej kadry kierowniczej

w zakresie Organizacji i Zarządza−
nia Oświatą w Niepublicznym
Centrum Doskonalenia Nauczycie−
li w Płocku. Ma za sobą również
studia podyplomowe na Wydziale
Informatyki Stosowanej Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica
(kierunek – informatyka). 

Nowym dyrektorem Młodzieżo−
wego Domu Kultury został, związa−
ny z tą placówką od 14 lat, Roman
Kusy (ur. w 1968 r. w Gostyninie).
W MDK był instruktorem zajęć mu−
zycznych, a także – od grudnia 1995
do końca stycznia 1996 roku – kie−
rownikiem działu artystycznego
MDK, a następnie – do końca sier−
pnia – zastępcą dyrektora. 

W 1995 roku ukończył studia magi−
sterskie na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach na kierunku wychowa−
nie muzyczne w zakresie – specjal−
ność nauczycielska. W latach 1984 −
1991 muzyk−instrumentalista w za−
kresie gry na kontrabasie w Państwo−
wej Szkole Muzycznej II Stopnia
w Płocku. W 2000 roku ukończył stu−
dia podyplomowe – Organizacja i Za−
rządzanie Oświatą w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Płoc−
ku. Ma za sobą 17 lat pracy pedago−
gicznej. Od ośmiu lat jest asystentem
w Instytucie Pedagogiki PWSZ
w Płocku i nauczycielem muzyki
w III Liceum Ogólnokształcącym
w Płocku. Ponadto jest członkiem
i założycielem dwóch zespołów Ana−
mor oraz Jazz Cape. (lg), (rł)

Miejskie komisje konkursowe wybrały już nowych dyrektorów
MZOS, Szkoły Podstawowej nr 13 i MDK.

Nowi dyrektorzy 
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Płocka policja coraz częściej odno−
towuje kradzieże części samochodo−
wych na zlecenie. Np., na ul. War−
szawskiej sprawca włamał się do mer−
cedesa i zabrał sterownik, odpowiada−
jący za pracę automatycznej skrzyni
biegów. Dwa dni później, złodzieje
włamali się do pojazdu zaparkowane−
go przy ul. Piaska i ukradli poduszkę
powietrzną wraz z obudową. – Często
giną także boczne lusterka – opowiada
Mariusz Gierula, rzecznik prasowy po−
licji. – Według naszych ustaleń kra−
dzieże te zostały dokonane na zlecenie,
z zamiarem sprzedaży.

Funkcjonariusze przestrzegają, że
nawet nieświadomy zakup kradzionej

części jest przestępstwem. Według ar−
tykułu 292 §1 Kodeksu Karnego: Kto
rzecz, o której na podstawie towarzy−
szących okoliczności powinien i może
przypuszczać, że została uzyskana za
pomocą czynu zabronionego, nabywa
lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz
przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności
do lat dwóch.

Policjanci uczulają, że nie ma tzw.
„super okazji”, gdy pełnowartościowy
towar można kupić za połowę ceny.
– Jeśli ktoś proponuje nam taki zakup,
to z pewnością rzecz ta pochodzi z prze−
stępstwa – mówi Gierula. (m.d.)

Uważaj, co kupujesz

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tade−
usza Kościuszki włączyła się do kon−
kursu ogłoszonego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i zorganizowała „Ty−
dzień ofiar przestępstw”. Od 22 lutego
do 1 marca uczniowie klas IV, V i VI
sporo czasu podczas zajęć szkolnych
poświęcili przemocy. Zorganizowali
konkurs plastyczny na temat „Dziecko
ofiarą przemocy”, o niedobrych zacho−
waniach w szkole i w rodzinie rozma−
wiali z policjantami, szóstoklasiści
uczestniczyli w „niebieskiej olimpia−
dzie”. Wydali też okolicznościową ga−
zetkę, a jednego dnia w szkole czynny
był punkt konsultacyjny dla rodziców.
Dla nich przygotowano też ulotki

z adresami i telefonami instytucji,
w których mogą szukać pomocy w sy−
tuacjach kryzysowych.

Akcję podsumowano na uroczystym
apelu w przystrojonej na niebiesko sali
gimnastycznej, podczas którego wrę−
czono dyplomy i nagrody najlepszym
uczestnikom konkursu plastycznego
i olimpiady. Oprawę artystyczną stano−
wiła scenka przygotowana przez ucz−
niów klasy VI b według scenariusza jed−
nej z uczennic – Gabrysi Zapędowskiej.
Aniołowie szukali na ziemi szczęśliwej
rodziny i mieli z tym nie lada kłopot, bo
zamiast radosnych dzieci spotykali się
z przejawami przemocy wobec nich –
zarówno w domu jak i w szkole. (j)

Niebieski tydzień

Dzieci naśladują złe zachowania rodziców
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* W sklepie przy ul. Wyszogrodz−
kiej złapano 27−letnią mieszkan−
kę powiatu płockiego, która
zmieniała kody kreskowe na
niektórych produktach, próbując
kupić je taniej.

* Z otwartego mieszkania przy ul.
Wyszogrodzkiej zginęły dwa tele−
fony komórkowe.

* Z piwnicy bloku przy ul. Rembie−
lińskiego zginął rower.

* Policjanci zatrzymali 51−letnią ko−
bietę, która jest podejrzana o do−
konanie zabójstwa swojego 57−
letniego konkubenta. Do zdarze−
nia doszło na poddaszu kamienicy
przy ul. Królewieckiej. Spraw−
czyni zadała mężczyźnie kilka
ciosem nożem w okolice klatki
piersiowej i głowy. Kobieta
w przeszłości odsiadywała już
wyrok za zabójstwo swojego mę−
ża. Teraz grozi jej dożywotnie
więzienie. 

* Kierująca fiatem na przejściu dla
pieszych w al. Jachowicza potrą−
ciła 25−letniego płocczanina. 

* Kierowca nissana najechał na tył
VW Passata, który zatrzymał się
przed przejściem dla pieszych.

W wyniku zdarzenia obrażenia
odniosła 56−letnia płocczanka,
która przechodziła przez jezdnię.
Do zdarzenia doszło przy ul. Ty−
siąclecia. 

* Policja zatrzymała 27−letnią matkę
dwojga dzieci w wieku 1 i 7 lat.
Kobieta zamiast opiekować się
dziećmi urządziła w domu przy
ul. Sienkiewicza libację alkoholo−
wą, w której brało również czte−
rech mężczyzn. 

* Na skrzyżowaniu ul. Nowy Rynek
i Jachowicza kierująca Fiatem
Seicento potrąciła pieszego, który
z ciężkimi obrażeniami ciała tra−
fił do szpitala. 

* Z mieszkania przy ul. Topolowej
zginął laptop oraz pieniądze. 

* W bloku przy ul. Lachmana niez−
nany sprawca podpalił kartono−
we pudełka, ubrania i szafki.
W wyniku pożaru uszkodzona
została instalacja elektryczna
oraz wewnętrzna elewacja klatki
schodowej. 

* Z otwartego samochodu, zaparko−
wanego przy ul. Otolińskiej zło−
dzieje zabrali telefon komórkowy. 

(m.d.)

Kronika policyjna

12 płocczanek wzięło udział
w kursie doszkalającym z jazdy sa−
mochodem oraz udzielania pier−
wszej pomocy. Organizatorami wee−
kendowych zajęć były: Komenda
Miejska Policji, Wojewódzki Ośro−
dek Ruchu Drogowego oraz firma
medyczna eMBi.

Podczas kursu panie miały możli−
wość utrwalić wiedzę praktyczną
i teoretyczną z zakresu Prawa o Ru−
chu Drogowym. „Kursantki” zasia−

dły za kierownicą i pod czujnym
okiem egzaminatorów z WORD−u
wyjechały na miasto oraz przypom−
niały sobie przepisy drogowe. Na
koniec miały możliwość nauczenia
się od profesjonalistów udzielania
pierwszej pomocy. Po kursie każda
z uczestniczek otrzymała zaświad−
czenie z udzielania pomocy poszko−
dowanym w wypadku drogowym
oraz drobny upominek. 

(m.d.)

Sprawdziły się 

Do niecodziennego zdarzenia doszło
na ulicy Kutnowskiej. Około godz. 17
policjanci z „drogówki” zatrzymali kie−
rowcę, który wyprzedzał inny pojazd
w miejscu niedozwolonym. Sprawca
wykroczenia dostał mandat. Gdy szedł
do swojego pojazdu, z pobliskiej posesji
wybiegły trzy owczarki niemieckie, któ−
re zaatakowały mężczyznę. Policjanci
zareagowali natychmiast, oddając pięć
strzałów ostrzegawczych, aby ratować
życie i zdrowie zaatakowanego. Psy się
wystraszyły, a właściciel czworonogów
dostał również mandat. (m.d.)

Podwójnie ukarany
Policjanci ostro zabrali się za płoc−

kich taksówkarzy. Tylko podczas
jednej nocy, z piątku na sobotę, za−
trzymali dwóch nietrzeźwych kie−
rowców taksówek. Ale to nie cały bi−
lans akcji. Funkcjonariusze za zła−
manie przepisów wystawili mandaty
38 kierującym na łączną kwotę 4,5
tys. zł, w tym 11 otrzymało karę za
nadmierną prędkość. Ponadto poli−
cjanci zatrzymali sześć dowodów re−
jestracyjnych. – To nie ostatnia tego
typu akcja – zapowiadają funkcjona−
riusze. (m.d.)

Akcja „taxi”
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To nie był pogrzeb – bo ten odbył
się w grudniu ubr., kiedy spółka PKP
Przewozy Regionalne zlikwidowała
z przyczyn ekonomicznych ostatnie
pięć par pociągów na tej trasie – a ra−
czej spóźniona stypa. 

Niska rentowność

Przedstawiciele „Kolei Mazowiec−
kich” jak i samorządu Mazowsza na
konferencji prasowej zorganizowanej 7
marca w delegaturze Urzędu Marszał−
kowskiego w Płocku nie pozostawili
nam złudzeń. – Od kilku lat obserwuje−
my połączenie Kutno – Płock. „Potok
podróżnych” był bardzo niski, na pozio−
mie 20 – 30 osób w pociągu, w którym

znajduje się 212 miejsc siedzących (cho−
dzi o tzw. EZT, czyli elektryczne zespo−
ły trakcyjne) – tłumaczył Tadeusz Bar−
tosiński – z−ca dyr. Departamentu Nie−
ruchomości i Infrastruktury Urzędu
Marszałkowskiego. Zdaniem Kuchciń−
skiego rentowność tej linii była na po−
ziomie 5−6 procent. Dlatego Koleje Ma−
zowieckie zrezygnowały, z planowane−
go wcześniej, przejęcia połączeń na tej
linii. – Na Mazowszu nie ma linii, do
których nie trzeba byłoby dokładać, ale
nie ma też takich, do których trzeba by
dokładać aż tyle – podsumował Kuch−
ciński. Koszt uruchomienia pary pocią−
gów na tej linii wynosi ok. 2 500 zł. Re−
aktywacja połączeń naraziłaby spółkę,
która i tak dotuje co roku regionalne
przewozy kolejowe kwotą blisko 140
mln zł, na znaczące straty. 

To nie nasza wina

Pociągów nie ma zatem w Płocku, bo
niewiele osób z nich korzystało. Dlacze−
go? Bo podróż nimi była mało atrakcyj−
na. Pokonanie 53−kilometrowego odcin−
ka zajmowało, aż 80 minut. I to wcale

nie z powodu przestarzałego, zużytego
taboru. Największą bolączką jest tzw.
infrastruktura, czyli szyny. Te zaś po−
winna wyremontować spółka PKP Pol−
skie Linie Kolejowe. Wg informacji
przekazanych przez Bartosińskiego
(przedstawiciele PKP PLK nie skorzy−
stali z zaproszenia na konferencję) na
razie nie jest zainteresowana remontem,
z powodu braku środków. Choć to za−
pewne kwestia czasu; linia nadal jest ek−
sploatowana przez pociągi towarowe,
a rosnąca lawinowo liczba posiadaczy
samochódów osobowych spowoduje
z czasem, że podróż nimi się wydłuży.

Kolejną bolączką jest brak zaintereso−
wania partycypacją w kosztach obsługi

linii ze strony władz województwa łódz−
kiego oraz „kulawe” prawo o transporcie
publicznym (m.in. brak integracji pomię−
dzy właścicielami linii autobusowych
i kolejowych zarówno na poziomie wo−
jewództwa jak i całych regionów).

Rozwiązaniem miałoby być wprowa−
dzenie tańszych szynobusów (mają ok. 80
miejsc). Niestety, na nowe ani samorzą−
du, ani spółki nie stać, a te tańsze, które
można kupić na europejskim rynku wtór−
nym (np. ze Szwecji) nie zawsze „podo−
bają się” Urzędowi Transportu Kolejowe−
go. Należałoby też przygotować odpo−
wiednią infrastrukturę (stacje bazowe), co
również wymaga czasu. Poza tym, kiedy
PKP PLK dostrzegło, że samorządy chęt−
nie kupują szynobusy i sukcesywnie pod−
nosi opłaty za wykorzystanie linii. 
– Stawki za dostęp praktycznie zrównały
się z EZT−ami – ubolewa Kuchciński.

Czy tzw. „potok pasażerski” byłby
większy, gdy pociągi pokonywały trasę
szybciej? Bartosiński wierzy, że tak i do−
daje: żeby linia została przywrócona i by−
ła opłacalna na dobę powinno tu kurso−
wać minimum 7 par pociągów. (rł)

Nie ma szans na przywrócenie połączeń kolejowych Płock –
Kutno. – To się po prostu nie opłaca – tłumaczył w Płocku
Grzegorz Kuchciński – dyrektor ds. Przewozów i Promocji
spółki „Koleje Mazowieckie”.

Pociągów w Płocku
nie będzie 

Koleje Mazowieckie sukcesywnie modernizują pociągi, ale płocczanie nimi nie pojeżdżą 

Polski rynek gazu płynnego jest bardzo
rozdrobniony – większość dystrybutorów
oferuje 1 – 2 cysterny. W porównaniu
z nimi Orlen Gaz jest prawdziwym poten−
tatem, posiadającym 13% udziału w ryn−
ku i... ma ochotę na więcej.

Polski rynek gazu płynnego rozwija się
bardzo dynamicznie, głównie za sprawą
rosnącego zapotrzebowania na autogaz;
około 2 mln samochodów jeździ już na
gaz. Również w spółce ten segment jest
dominujący – reszta to gaz sprzedawany
do celów grzewczych i przemysłowych.
Na tym interesie w roku ubiegłym Orlen
Gaz zarobił na czysto 14 mln złotych.
Przy obecnym systemie zaopatrzenia i dy−
strybucji nie bardzo jest w stanie dalej
rozwijać się i zarobić więcej. Dlatego
spółka opracowała strategię bezpieczeń−
stwa energetycznego na najbliższe 3 – 4
lata, którą zaprezentowali na konferencji
prasowej jej szefowie: prezes Tomasz
Grzela i wiceprezes Bernard Cichocki.

Po pierwsze – dywersyfikacja. Dotych−
czas ponad 2/3 gazu płynnego sprowa−
dzanego do Polski pochodzi zza wschod−
niej granicy (Rosji, Kazachstanu i Ukrai−
ny). Dominacja tego źródła zaopatrzenia
ogranicza możliwość uzyskania konku−
rencyjnych cen zakupu i zachowana sta−
bilności dostaw. Po drugie – baza maga−
zynowo−przeładunkowa. Obecnie gaz
sprzedawany jest na bieżąco, bez możli−
wości zgromadzenia większych zapasów.

Plany rozbudowy zaplecza logistycz−
nego Orlen Gaz obejmują budowę trzech
terminali przeładunkowych, magazynów
podziemnych oraz modernizacje istnie−
jących rozlewni. Do 2010 roku firma ma
zamiar przeznaczyć na ten cel około 130
mln złotych (ze środków własnych i z
kredytu). Większość środków zostanie
przeznaczona na budowę podziemnych
magazynów LPG. Jako zaplecze do skła−
dowania gazu płynnego, po raz pierwszy
w Polsce, wykorzystane zostaną kawerny

– wyrobiska w kopalniach soli. Innowa−
cyjny projekt realizowany będzie
wspólnie z Inowrocławską Kopalnią
Soli „Solino”. Dwa naturalne wyrobi−
ska sprzyjać będą sprawnej realizacji
inwestycji, a solanka wtłaczana do po−
dziemnego zbiornika zagwarantuje wła−
ściwą równowagę fizyko−chemiczną
magazynowanego gazu.

Kawerny do składowania paliw zaczę−
to wykorzystywać w latach czterdziestych
ubiegłego wieku w Kanadzie. Na większą
skalę zastosowano je w latach 50. do
przechowywania ropy podczas kryzysu
sueskiego. Najwięcej kawern wykorzy−
stują USA (ponad 1000 obiektów) – są
zlokalizowane w Teksasie, Ohio, Arizo−
nie i stanie Michigan. Budowa takich ma−
gazynów pod Inowrocławiem pozwoli na
utrzymanie co najmniej 30−dniowych re−
zerw gazu płynnego.

Aby gaz magazynować trzeba go jed−
nak najpierw mieć. W strategii pomyśla−
no i o tym, zakładając, że docelowo oko−
ło 50% gazu uzyskiwać się będzie z pro−
dukcji Orlenu, 20% ze wschodu i 30% od
dostawców z Europy północnej i zachod−
niej. Z myślą o tych ostatnich wybudowa−
ny zostanie w Szczecinie niewielki termi−
nal morski. Przyjmować on będzie 2−3
statki dziennie, a w sytuacjach awaryj−
nych jego zdolność przeładunkowa może
sięgnąć 300 ton gazu rocznie. W normal−
nej, stabilnej sytuacji, przeładunek na bie−
żące potrzeby odbywać się będzie
w znacznie mniejszym zakresie – około
5−6 tys. ton na dobę. W Szczecinie bo−
wiem nie będzie magazynów, tylko tzw.
zbiorniki buforowe do rozładunku.

Natomiast dla dostaw zza wschodniej
granicy rozbudowane zostaną bazy prze−
ładunkowe w Żurawicy i w Sokółce.

Wszystko to ma na celu uniezależnie−
nie spółki od sezonowych wahań cen
i ewentualnych zakłóceń w zaopatrzeniu.

E. Jasińska

W ciągu najbliższych 3 lat Orlen Gaz – główny operator na rynku gazu płynnego
–zrealizuje inwestycje, które stworzą warunki do dywersyfikacji dostaw LPG

Docelowa struktura
zaopatrzenia Orlen Gaz

Kierunki dostaw gazu
płynnego na polski
rynek w 2006 roku
(dane Orlen Gaz)

Gazowa 
ekspansja
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RRoozzppoocczzęęcciiee  pprroocceedduurryy  –– nnaazzwwaa  zzaaddaanniiaa  rrooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa  

SSttyycczzeeńń
– ogłoszenia w prasie (usługa)
– założenie mapy zasadniczej i opracowanie projektów ZUDP w formie numerycznej terenu miasta Płocka o pow. 513 ha w czterech etapach (usługa)
LLuuttyy
– rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno−wypoczynkowego „Sobótka” wraz z portem jachtowym (usługa – opracowanie dokumentacji technicznej: tory regatowe, kolej linowa, 

roboty budowlano−montażowe – oświetlenie ciągu pieszo−rowerowego, 
port jachtowy, rozbudowa „Sobótki”, remont PTW) 

– przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 4 (robota budowlana)
– budowa segmentu dydaktycznego, komunikacji drogowej wewnętrznej z parkingiem powyżej 10 miejsc postojowych oraz uzbrojeniem podziemnym zewnętrznym z wykonaniem badań archeologicznych, w ramach inwestycji pn.:

„Budowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem” (robota budowlana)
– Zespół Szkół Technicznych al. Kilińskiego 4 – remont dachu, wymiana okien i podłogi w sali gimnastycznej (robota budowlana)
– termomodernizacja kamienicy przy ul. Kwiatka 11 (robota budowlana)
– wykonanie dokumentacji projektowej na osiedle Miodowa (usługa)
– przetarg na wybór rzeczoznawcy (usługa)
– utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (usługa)
– wykonywanie czynności stałego świadczenia pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Płocka (usługa)
– wyposażenie amfiteatru – mixer (dostawa)
– zaopatrzenie komórek organizacyjnych w druki (dostawa)
– organizacja walki w wadze ciężkiej – 3 marca 2007 (usługa)
– wykonanie projektu technicznego uzupełnienia i zagęszczenia geodezyjnej wysokościowej osnowy szczegółowej III klasy oraz założenie wysokościowej osnowy szczegółowej III klasy wg projektu technicznego (usługa)
MMaarrzzeecc  
– wyposażenie amfiteatru w sprzęt komputerowy (dostawa)
– budowa ścieżek rowerowych (roboty budowlano−montażowe)
– budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z infrastrukturą (robota budowlana na Miłej i Poprzecznej) (robota budowlana)
– budowa ulic: Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej wraz z infrastrukturą (roboty budowlano−montażowe)
– budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Północ – ul. Ossowskiego (robota budowlana)
– budowa sięgacza przy ul. Topolowej wraz z infrastrukturą (robota budowlana)
– przebudowa boisk w SOS−W nr 1 II etap (robota budowlana)
– budowa budynku Ośrodka Opiekuńczo−Wychowawczego przy ul. Mościckiego 6 (usługa)
– adaptacja budynku po przychodni rejonowej przy ul. Jasnej (robota budowlana)
– dostawa i nasadzenia kwiatów jednorocznych na terenie miasta (dostawa)
– utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – wykonanie, montaż i konserwacja urządzeń typu EcoDrain (usługa)
– festiwal szachowy „Tumska Wieża” 14−15 kwietnia 2007 (usługa)
– koncert na otwarcie amfiteatru w dniu 28 kwietnia (usługa)
– organizacja kolonii profilaktyczno−edukacyjnych (usługa)
– zakup samochodu (dostawa)
– budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej – budowa odcinka IV wraz z budową ul. Browarnej (na odcinku 190 m) od drogi dojazdowej w kierunku ul. Piwnej (robota budowlana)
– wykonanie max. 130 projektów decyzji, ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Bielską, linią kolejową, Otolińską, Piłsudskiego, Kilińskiego, 

Mostową, lewym brzegiem Wisły oraz wschodnią i północną granicą miasta, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania i uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych 
w sprawach dot. wydania ww. decyzji do momentu, gdy staną się one decyzjami ostatecznymi (usługa)

MMaarrzzeecc//kkwwiieecciieeńń
– budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z infrastrukturą – początek zadania od ul. Widok (usługa)
– budowa chodnika wzdłuż ul. Sierpeckiej (usługa+robota budowlana)
– budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą (usługa)
– przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 (robota budowlana)
– rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 (usługa)
– rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 w Trzepowie (usługa)
– budowa ulic: Gęsiej, Wspólnej i Letniej wraz z brakującą infrastrukturą (usługa)
– budowa ul. Siewnej w rejonie istniejącej zabudowy wraz z brakującą infrastrukturą (usługa)
– budowa ul. Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą (usługa)
– demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Królewieckiej i Ostatniej (robota budowlana)
– zakup biletów lotniczych do Reykjaviku na Młodzieżowe Igrzyska Szkolne (usługa)
– opracowanie projektu technicznego iluminacji mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego (usługa)
KKwwiieecciieeńń
– budowa połączenia pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Zbożową (usługa+robota budowlana)
– przebudowa ul. Pocztowej (od mostu na rzece Słupiance do granic miasta) wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, 

Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo (usługa)
– budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Północ – ul. Grota Roweckiego (robota budowlana)
– przebudowa ośrodka sportowo−rekreacyjnego „Stoczniowiec” (usługa)
– budowa ul. Stoczniowej (robota budowlana)
– budowa ul. Ofiar Katynia (robota budowlana)
– adaptacja budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta (robota budowlana)
– projekt sali gimnastycznej w L.O. im. St. Małachowskiego (usługa)
– badania archeologiczne w L.O. im. St. Małachowskiego (usługa)
– remont dachu w ZS nr 2 (robota budowlana)
– wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 5 (robota budowlana)
– wzmocnienie konstrukcji budynku Miejskiego Przedszkola nr 8 (robota budowlana)
– remont budynku mieszkalnego przy ul. Norwida 6 (robota budowlana)
– wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Kochanowskiego (robota budowlana)
– remont i przebudowa Domu Rodzinnego nr 1 przy ul. Wyspiańskiego (robota budowlana)
– utrzymanie i eksploatacja fontann i wodotrysków na ul. Tumskiej oraz fontanny i poidełka na Starym Rynku (usługa)
– budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 (usługa)
– Gimnazjum nr 6 – podmurowanie okien przyziemia, osuszenie ścian piwnic, wykonanie izolacji pionowej, opaska (robota budowlana)
– oświetlenie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Wąskiej wraz z doświetleniem terenu (robota budowlana)
– oświetlenie drogi dojazdowej od ul. Gwardii Ludowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w Jarze Brzeźnicy wraz z doświetleniem terenu (robota budowlana)
– koncert „Wspomnień czar” 19 maja 2007 (usługa)
– rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta o 8 kamer (usługa)
– opracowanie materiałów do decyzji lokalizacyjnej dla zadania pn. Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej, na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy miasta (usługa)
– opracowanie materiałów do decyzji lokalizacyjnej dla zadania pn. Obwodnica północno−zachodnia, od węzła Boryszewo do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej (usługa)
– wykonanie projektu technicznego uzupełnienia i zagęszczenia geodezyjnej poziomej osnowy szczegółowej III klasy oraz założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy wg projektu technicznego (usługa)
– wdrożenie systemu „Płace” w ramach zintegrowanego pakietu Ratusz (usługa)
KKwwiieecciieeńń//MMaajj
– budowa ul. Browarnej wraz z infrastrukturą (usługa)
– Zespół Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego 4 – projekt nowej sali gimnastycznej (usługa)
– adaptacja pomieszczeń przy ul. Przyszkolnej 22 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej nr 1 „Dom Marzeń” (robota budowlana)
– rozbudowa oświetlenia przy ul. Podleśnej, Gajowej, Wrzosowej (robota budowlana)
– rozbudowa oświetlenia przy ul. Traktowej (robota budowlana)
MMaajj
– budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka – ul. Studzienna (robota budowlana)
– przebudowa stadionu na osiedlu Borowiczki (usługa)
– budowa ul. Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą (robota budowlana)
– budowa jednostki ratowniczo – gaśniczej w Radziwiu (usługa)
– budowa parkingu przy ul. Misjonarska/Kolegialna (usługa)
– budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki (usługa)
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RRoozzppoocczzęęcciiee  pprroocceedduurryy  –– nnaazzwwaa  zzaaddaanniiaa  rrooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa  

– budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Trzepowo (usługa)
– połączenie ul. Norbertańskiej z ul. Południową (usługa)
– budowa parkingu przy ul. Targowej (usługa)
– zdefiniowanie problemów miasta Płocka – materiały do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (usługa)
– Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – remont dachu i nawierzchni placu przyszkolnego robota budowlana)
– wymiana stolarki okiennej na pływalni Jagiellonka (robota budowlana)
– remont elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 (robota budowlana)
– ZSZ nr 6 – zakupy inwestycyjne związane z rozbudową warsztatów szkolnych (dostawa)
– ZST – zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem warsztatów szkolnych (dostawa)
– remont budynku mieszkalnego przy ul. Padlewskiego (robota budowlana)
– Szkoła Podstawowa nr 13 – kominy, docieplenie ścian, dach (robota budowlana)
– Dni Historii Płocka 1 – 3 czerwca 2007 (usługa)
– sprzątanie pomieszczeń (usługa)
– dozór i ochrona obiektów, osób i mienia (usługa)
– opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Roboty regulacyjne rzeki Wisły w obrębie Kępy Ośnickiej” (usługa)
– założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (usługa)
MMaajj//CCzzeerrwwiieecc
– budowa dróg na osiedlu Trzepowo (usługa)
– budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla osiedli: Góry i Ciechomice (usługa)
– przebudowa ul. Otolińskiej (usługa)
– budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Brzoskwiniowej (usługa)
– budowa ul. Widnej z brakującą infrastrukturą (roboty budowlano−montażowe)
– przebudowa ul. Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budowa ścieżki rowerowej (usługa)
– budowa kompleksu oświatowego przy ul. Harcerskiej (usługa)
– budowa lotniska – koncepcja (usługa)
– Miejskie Przedszkole nr 14 przy ul. Miodowej – remont dachu, wymiana okien, remont elewacji (robota budowlana)
– Miejskie Przedszkole nr 15 – remont ogrodzenia i tarasu, demontaż altany (robota budowlana)
– zakup biletów lotniczych do Fort Wayne (usługa)
– Festiwal Zawodów Filmowych 22 – 24 czerwca 2007 (usługa)
CCzzeerrwwiieecc
– budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (robota budowlana)
– remont i rozbudowa budynku dworca kolejowego – projekt techniczny (usługa)
– budowa ul. Gościniec wraz z łącznikiem do ul. Grabówka w rejonie cmentarza, wraz z infrastrukturą (robota budowlana)
– budowa łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół nr 1 (robota budowlana)
– budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na osiedlu Ciechomice (usługa)
– nowy system nawiewu wentylacji mechanicznej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Medycznej 1 (robota budowlana)
– wykonanie instalacji sanitarnej i przyłączy do budynku frontowego ul. Kościuszki 5 (robota budowlana)
– remont budynku mieszkalnego przy ul. Ostatniej 7 (robota budowlana)
– rozbudowa sieci teleinformatycznej (usługa)
CCzzeerrwwiieecc//LLiippiieecc
– budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej (II etap), Śliwowej i Skrajnej (roboty budowlano−montażowe)
– budowa ul. Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą (roboty budowlano−montażowe)
– budowa ul. Sannickiej wraz z infrastrukturą (usługa)
– koncert zespołów rockowych z Płocką Orkiestrą Symfoniczną 22 lipca 2007 (usługa)
– Festiwal Filmów Turystycznych (usługa)
LLiippiieecc
– przebudowa ul. Wyszogrodzkiej od ul. Kilińskiego do ul. Granicznej (usługa)
– budowa ul. Agrestowej w południowej części osiedla Wyszogrodzka (roboty budowlane)
– zadaszenie kortów na Stadionie Miejskim przy ul. Kochanowskiego (usługa)
– konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w Rejonie I (usługa)
– konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie miasta w Rejonie II (usługa)
– Festiwal Muzyki Dance 29 lipca 2007 (usługa)
– Festiwal Muzyki Elektronicznej 3 – 5 sierpnia 2007 (usługa)
– Sound Cool Tour 19 sierpnia 2007 (usługa)
– koncert zespołu „Mazowsze” 18 sierpnia 2007 (usługa)
SSiieerrppiieeńń
– budowa stoku narciarskiego (usługa+robota budowlana)
– konserwacja terenów zieleni i utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej (usługa)
– Festiwal Sobowtórów 1 –2 września 2007 (usługa)
– Cover Festival 8 września 2007 (usługa)
– Studencka Miss Polski 9 września 2007 (usługa)
– kredyt (usługa)
– meble biurowe (dostawa)
– zakup generatora do sieci zasilania gwarantowanego (dostawa)
SSiieerrppiieeńń//WWrrzzeessiieeńń
– budowa ul. Krakówka (robota budowlana)
– Festiwal Piosenki Religijnej 15 – 16 września 2007 (usługa)
WWrrzzeessiieeńń
– budowa ulic w Radziwiu (usługa)
– Puchar Polski w Wioślarstwie 28 – 30 września 2007 (usługa)
– dostawa sprzętu informatycznego (dostawa)
– zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (dostawa)
WWrrzzeessiieeńń//PPaaźźddzziieerrnniikk))
– budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej (roboty budowlano−montażowe)
– budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla osiedli: Góry i Ciechomice (usługa)
– budowa ul. Wesołej wraz z infrastrukturą – w ramach zadania: Miła,Poprzeczna, Boczna, Urocza, Widok, Wesoła (robota budowlana)
PPaaźźddzziieerrnniikk
– budowa ul. Zubrzyckiego (robota budowlana)
– budowa parkingów wielopoziomowych (usługa)
– budowa sięgacza ul. Misjonarskiej, pomiędzy ul. Kolegialną a Placem Dąbrowskiego (robota budowlana)
– budowa łącznika od ul. Chopina do ul. Północnej (robota budowlana)
– materiały piśmienne (dostawa)
– materiały papiernicze (dostawa)
– materiały eksploatacyjne (dostawa)
– serwis gwarancyjny kopiarek (usługa)
LLiissttooppaadd
– utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (usługa)
– zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (dostawa)
– prenumerata prasy (dostawa)
GGrruuddzziieeńń
– druk Sygnałów Płockich w 2008 roku (usługa)
– prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (usługa)
– realizacja programu identyfikacji i rejestracji psów z prowadzeniem internetowej centralnej i lokalnej bazy danych pn. „Podaj łapę” (usługa)
– wykonywanie czynności stałego świadczenia pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Płocka – 5 postępowań (usługa)
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W gumiakach do SALONU?

Gdy brałem udział (w roku 2003)
w ocenie 15 zgłoszonych do konkursu
dla ul Tumskiej opracowań architekto−
nicznych, zwracałem uwagę między in−
nymi na kłopoty z fontannami. 

Gdy uruchomiono pierwszą z nich,
w rejonie zburzonego obecnie kina, oka−
zało się iż byłem, niestety, “prorokiem”.
Gdy fontanna działała, struga rozbryzgi−
wanej wody dochodziła do ul. Grodzkiej.
Zgłosiłem to między innymi władzom
miasta. Nawet otrzymałem odpowiedź,
że problem przekazano autorom “do za−
łatwienia”. Minęło kilka miesięcy i widzę,
że wykonano dwie kolejne fontanny
z analogicznymi wadami: misy są zbyt
małe, ze zbyt płytkimi “rusztami” (podob−
no zabezpieczającymi przed wypadkami
i zanieczyszczaniem wody), zatem i roz−
bryzg wody będzie znaczny. Trzeba ra−
dzić przechodniom, by wybierając się na
Tumską latem, wkładali gumiaki(!). Takie
to “salony”. 

W korespondencji zaproponowałem
pewne korekty. Dziś daję inne: można
np. zrezygnować z intensywnego wytry−
sku wody w górę. Niech woda ścieka po
artystycznie uformowanej bryle. Będzie
nawilżanie powietrza, ale nie będzie roz−
lewisk. Jak takie fontanny można wyko−
nać, pokazała aranżacja fontann w jed−
nej z kawiarenek, właśnie na zapleczu
dawnego kina. Można też wysłać delega−
cję, chociażby do Kopenhagi i tam, w tej
“Wenecji Północy” podpatrzyć wzór
ogromnej fontanny z bykami i woźnicą.

Że to “pogański” symbol? Być może, ale
jest piękna, a projektował ją Thordwal−
dsen. Ten sam, który między innymi wy−
konał pomnik księcia Józefa Poniatow−
skiego w Warszawie. A może pośród
około 40 prac dyplomowych jest chociaż
jedna, ciekawie rozwiązująca to zagad−
nienie? 

Jeszcze dwa problemy. Pierwszy –
to zastąpienie ławek na ul. Tumskiej ka−
miennymi słupkami – “siedziskami”.
Hm... Taki materiał może być w Genui,
czy w Wenecji, ale nie w takich mia−
stach jak Płock. W naszym klimacie
przez 10 miesięcy w roku kamień jest
zimny. Żeby na nim posiedzieć, trzeba
podkładać futra, czy chociażby grube
koce. Ostatecznie, może być wiklina,
lepiej – drewno (materiał z natury ter−
moizolacyjny). Te siedziska może są
ładne, ale mają jeszcze drugą niedo−
godność, która już mocno skompliko−
wała remont rozebranego kina: unie−
możliwiają dojazd do wielu posesji, ko−

nieczny dla dowiezienia masy materia−
łów niezbędnych do prac remontowych. 

Dobrze, iż tegoroczna zima nie była
zbyt śnieżna. Nie było na Tumskiej wy−
padków, ani kłopotów z usuwaniem śnie−
gu i oblodzenia. A jak usuwać sople z da−
chów na wąskiej uliczce?. Dlatego ja nie
głosowałem za wyborem wariantu “2”
pracy konkursowej, jaki został przyjęty do
realizacji. Ale trudno. Teraz poprawmy,
co się tylko da...

Z całym szacunkiem
(−) BoT 

z redakcyjnej poczty��
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3 marca br. w Grudziądzu odbyły
się XVI Halowe Mistrzostwa Polski
Weteranów w Lekkiej Atletyce.
Startował w nich reprezentant nasze−
go miasta – Dariusz Bednarski
z klubu lekkoatletycznego MUKS
Płock.

W konkursie skoku wzwyż był
najlepszy, zdobył złoty medal i tytuł
Mistrza Polski, z wynikiem 169 cm.
To bynajmniej nie ostatnie jego sło−
wo; mówi, że szczytową formę przy−
gotowuje na VI Halowe Mistrzostwa
Europy Weteranów w Helsinkach,
które odbędą się od 22 do 25 marca,
gdzie spodziewa się uzyskać dobra
lokatę. (j)

Złoty weteran 

Przy współpracy Urzędu Miasta
Płocka, Zespołu Szkół Technicznych
oraz Płockiego Towarzystwa Wioślar−
skiego 2 marca w hali sportowej przy
alei Kilińskiego odbył się kolejny Me−
moriał Kazimierza Młynarkiewicza –
Płockie Ergowiosła 2007. Tym razem
jubileuszowy, ponieważ zawodnicy do
rywalizacji przystąpili po raz piętnasty
i to w gronie międzynarodowym.
W progi popularnej „Siedemdziesiąt−
ki” zawitali zawodnicy zza naszej po−
łudniowej granicy. Młodzież z zaprzy−
jaźnionej szkoły w Dobruśce (Czechy)
stanęła w szranki ze swoimi rówieśni−
kami z Płocka w towarzystwie swoich
opiekunów i pedagogów. Zawody te
co rok, oprócz sportowej rywalizacji,
niosą sporą dawkę świetnej zabawy
dla pracowników firm sponsorują−
cych, przedstawicieli organów władzy,
ludzi kultury, oświaty, dziennikarzy
oraz przedstawicieli służb munduro−
wych i nawet osób duchownych. 

Ergometr okazał się świetnym urzą−
dzeniem do dbania 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 zawodnikiem, który ma
w swojej kolekcji tytuł mistrza świata
na dystansie 2000 m w tej dyscyplinie. 

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 259 zawodników z 17 szkół
gimnazjalnych, 16 ponadgimnazjal−
nych oraz 5 uczelni wyższych. Zawod−
nicy zostali wyłonieni w eliminacjach
z kilkutysięcznego grona chętnych.
Ponadto w szranki z potencjalnymi
adeptami wiosłowania stanęli także
zawodnicy PTW i Szkoły Mistrzostwa
Sportowego przy ZST. Zupełnie osob−
ne klasyfikacje organizatorzy zaplano−
wali dla vip−ów, dziennikarzy, wetera−
nów i nauczycieli co sprawiło, że na
„suchych wiosłach” mógł popłynąć
praktycznie każdy, kto pojawił się
w hali w dniu zawodów. Publiczność
zgromadzona na zawodach oprócz te−

go, że mogła obserwować na żywo
zmagania zawodników, to na telebimie
miała stworzoną imitację prawdziwe−
go toru wioślarskiego z poruszającymi
się łódkami, co wywołało jeszcze bar−
dziej spotęgowane emocje. 

Wśród laureatów poszczególnych
klasyfikacji na szczególne wyróżnie−
nie zasłużył Konrad Ruszkowski re−
prezentujący gimnazjum w Brudze−
niu, który wygrywając ze swoimi ró−
wieśnikami przepłynął dystans 500m
w czasie, który kapituła sędziowska
uznała za nadzwyczaj dobry i posta−
nowiła wręczyć dodatkowo młodemu
adeptowi wioślarstwa nagrodę spe−
cjalną (aparat fotograficzny), ufundo−
waną przez redakcję „Sygnałów
Płockich”. W kategorii dziewcząt
bezkonkurencyjna okazała się Eweli−
na Szymańska z Nowego Duninowa.
W kategorii szkół średnich dwa pier−
wsze miejsca przypadły zawodni−
czkom ZS Centrum Edukacji. Moni−
ka Pełka o 2s wyprzedziła swoją ko−
leżankę Renatę Gajewską i triumfo−
wała wśród dziewcząt. W gronie
chłopców bezkonkurencyjny okazał
się Łukasz Szymański z ZSZ nr.2.
Rywalizację studentów zdominowali
zawodnicy z Wyższej Szkoły Handlu
i Prawa w Warszawie. Wprawdzie
wśród panów na podium znalazł się
tylko jeden zawodnik tej uczelni
– Łukasz Curyło, ale za to na najwyż−
szym miejscu. Panie natomiast zajęły
cztery pierwsze lokaty, a najlepsza
okazała się Klaudia Mongulska. Naj−
ciekawszą rywalizację można było
podziwiać wśród zawodników wy−
czynowych Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego i Szkoły Mistrzostwa
Sportowego. W kategorii kobiet zwy−
ciężyła juniorka Grażyna Pietrzak,
a wśród panów nie miał sobie rów−
nych Tomasz Cichocki. Niewątpli−
wym wyróżnieniem wszystkich de−
korowanych zawodników był fakt, iż
medale wręczali przedstawiciele
władz miasta, oświaty i służb mundu−
rowych, którzy pojawili się w hali
„Siedemdziesiątki”, by uczcić pa−
mięć wielkiego wychowawcy sporto−
wego dzieci i młodzieży jakim był
Kazimierz Młynarkiewicz. 

P. Nowicki
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Radni podjęli uchwałę o przeprowa−
dzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Chodzi tu o wypowiedź płocczan, czy
chcieliby, aby granice miasta powię−
kszyły się o 151 hektarów, czyli o te−
ren byłego PGR−u Gulczewo, znajdu−
jącego się obecnie w gminie Słupno.

– Ideą włączenia tych działek w gra−
nice administracyjne Płocka jest po−
szukiwanie terenów rozwojowych dla
miasta – mówił na sesji prezydent Mi−
rosław Milewski. – Za 3−4 lata może−
my mieć problem z terenami pod zabu−
dowę mieszkaniową. Chcielibyśmy,
aby w obrębie Gulczewo Kolonia pow−
stały w przyszłości domki jednorodzin−
ne oraz usługi. Być może kiedyś będzie
tam można pobudować także niewiel−
kie bloki wielorodzinne.

Obecnie właścicielem terenu jest
Agencja Nieruchomości Rolnych,
a zamieszkuje go około 67 osób. Aby
działki po byłym gospodarstwie rol−
nym mogły zostać włączone do granic
administracyjnych Płocka, miasto mu−
si spełnić kilka warunków. Po pier−
wsze, władze Płocka muszą wystąpić
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dwoma wnioskami:
o zmianę granic oraz o zmianę własno−
ści gruntu (musi on przejść z ANR do
miasta). Ponadto muszą zostać prze−
prowadzone konsultacje wśród miesz−
kańców. – Chcemy zorganizować czte−
ry otwarte spotkania w różnych czę−
ściach miasta i zadać płocczanom py−
tanie: czy jesteś za zmianą granic ad−
ministracyjnych Płocka polegającą na
włączeniu działek z terenu PGR Gul−
czewo w Gminie Słupno? – wyjaśniał
Prezydent.

Wraz z włączeniem dziełek po PGR
Gulczewo, miasto chce także, aby gra−
nice Płocka objęły także grunty pod
budowę drugiego pasma ulicy Wyszo−
grodzkiej od Podolszyc do skrzyżowa−
nia z ul. Harcerską.

Terminy spotkań z płocczanami zo−
staną umieszczone na tablicach
w Urzędzie Miasta Płocka, na stronie
internetowej UMP, w siedzibach rad
osiedli, na słupach ogłoszeniowych
oraz w prasie lokalnej (patrz strona 2). 

Rozmowy na temat zmian granic ad−
ministracyjnych trwają również
w Słupnie. (m.d.)

Gulczewo do Płocka

30 marca br. (piątek) w auli ratusza
odbędzie się konferencja „Rodzina –
Sanktuarium Życia i Miłości – Ostoja
Narodu i Świata”, poprzedzająca IV
Światowy Kongres Rodzin. Wezmą
w niej udział przedstawiciele różnych
dziedzin nauki i zawodów, którym bli−
skie są problemy rodziny polskiej. Za−
praszamy nauczycieli, katechetów, pe−
dagogów, psychologów, księży, leka−
rzy, pielęgniarki, pracowników socjal−
nych, kuratorów sądowych, policjan−
tów, dziennikarzy, przedstawicieli orga−
nizacji pozarządowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 marca
2007 r. telefonicznie/faxem – 024 262 74
41, pocztą elektroniczną – e – mail: sena−
torfetlinska@wp.pl i osobiście w Biurze
Poselsko – Senatorskim PiS przy Starym
Rynku 4.

Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń!

W programie konferencji m.in. wy−
stąpienie marszałka Senatu – Krzyszto−
fa Putry nt. „Rodzina źródłem i ostoją
życia człowieka”, ks. kan. dr Janusza
Kochańskiego pt. „Duszpasterska tro−

ska Kościoła o rodzinę”, ks. dr Bogusła−
wa Daniela Kwiatkowskiego – „God−
ność człowieka, małżeństw i rodziny
w nauczaniu Jana Pawła II”. Dr Halina
Zarzecka mówić będzie o „współczes−
nej rodzinie w zdrowiu i w chorobie”,
a senator Antoni Szymański o „ryzyku
socjalnym polskiej rodziny, a jej sytua−
cji ekonomicznej”.

Podczas konferencji wręczone będą na−
grody zwycięskim przedszkolom, uczest−
niczącym w konkursie plastycznym „Mo−
ja Rodzina”.

Po przerwie zaplanowano sesję panelo−
wą na temat „Wzmacnianie rodziny jako
wyzwanie współczesności”, którą popro−
wadzi Katarzyna Mazela. 

Honorowy patronat konferencji przyję−
li: ks. bp Roman Marcinkowski, Krzysz−
tof Putra – wicemarszałek Senatu i prezy−
dent Płocka Mirosław Milewski.

Konferencję wzbogaci część artystycz−
na – „Oczepiny na Mazowszu” i regional−
na muzyka weselna oraz świadectwa mło−
dych o nadziei związanej ze swoją rodzi−
ną z Instytutu Kulturoznawstwa.

Przewodniczącą Komitetu Organiza−
cyjnego konferencji jest senator Janina
Fetlińska. (j)

Konferencja w Płocku

RODZINA – SANKTUARIUM
ŻYCIA I MIŁOŚCI 

Jednorazową kwotę otrzymają eme−
ryci, renciści oraz osoby pobierające
świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
którzy pobiorą świadczenie za marzec
2007 r. Zatem nie uprawnieni są do niej
osoby, którym wypłata świadczenia za
marzec 2007 br. została zawieszona
(bez względu na przyczynę zawiesze−
nia). Przy ustalaniu wysokości jednora−
zowej kwoty Zakład bierze pod uwagę
kwotę podstawowego świadczenia
wraz ze wszystkimi dodatkami (np. do−
datek pielęgnacyjny) oraz innymi
świadczeniami pieniężnymi. Kwoty
wypłacone będą jednak tylko tym oso−
bom, które pobierają świadczenia łącz−
nie z w/w dodatkami w wysokości nie
przekraczającej 1200 złotych brutto.

Wysokość kwoty uzależniona jest
od wysokości przysługującego świad−
czenia wraz z dodatkami. Najwyższą
kwotę – 420 zł otrzymają osoby pobie−
rające świadczenie w wysokości do

600 zł. Dla osób pobierających powy−
żej 600 zł, ale mniej niż 800 zł przewi−
dziana jest kwota w wysokości 310 zł.
Osoby, których świadczenia wynoszą
więcej niż 800 zł, a nie przekraczają 1
tys. zł mogą spodziewać się 180 zł.
Natomiast świadczeniobiorcy, którym
ZUS wypłaca świadczenia w przedzia−
le 1 tys.−1,2 tys. zł, otrzymają 140 zł.

– Aby otrzymać tę kwotę nie trzeba
składać żadnych wniosków. ZUS jej
wypłatę zrealizuje z urzędu i prześle
wraz z bieżącym świadczeniem w tym
terminie, w którym zazwyczaj je prze−
syła – wyjaśnia Przemysław Przybyl−
ski, rzecznik prasowy ZUS. – Warto
też wiedzieć, że ten jednorazowy doda−
tek nie podlega opodatkowaniu, dlate−
go wszyscy uprawnieni dostaną wy−
mienione kwoty w całości, bez żadnych
potrąceń.

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

Blisko 6,5 mln osób pobierających świadczenia z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych otrzyma w kwietniu jednorazową
kwotę. ZUS zrealizuje w ten sposób ustawę przyjętą 16 lutego
br. przez Parlament. 

Kwietniowe wypłaty

Kandydatami do Nagrody im. C.K.
Norwida są artyści tworzący na terenie
Województwa Mazowieckiego. Ich
kandydatury mogą zgłaszać instytucje
kultury, oddziały ogólnopolskich sto−
warzyszeń twórczych, wydawnictwa
i redakcje oraz twórcy indywidualni
z województwa mazowieckiego. 

Nagroda im. Cypriana Kamila Nor−
wida przyznawana jest od 2001 roku.
Jej celem jest promowanie wybitnych
dzieł i artystów mazowieckich, którzy
przyczynili się do wzrostu rangi nasze−
go regionu na mapie kulturalnej Polski
i Europy. Laureatami ubiegłorocznej
edycji konkursu zostali: Marek
Wawrzkiewicz, Władysław Słowiń−
ski, Roman Owidzki i Zbigniew Za−
pasiewicz.

Nagroda specjalna „Dzieło Życia”
przyznawana jest od 2005 r. artystom
tworzącym na Mazowszu, za wybitne
dzieła, kreacje lub za całokształt twór−

czości. Dotychczas otrzymali ją: Ta−
deusz Konwicki oraz prof. Andrzej
Sadowski uhonorowani za całokształt
twórczości artystycznej. 

Laureaci Nagrody otrzymają oko−
licznościowa statuetkę, dyplom oraz
15 tys. zł, natomiast laureat Nagrody
„Dzieło Życia” – 20 tys. zł. 

Zgłoszenia (w formie wniosku, do−
stępnego na stronie internetowej
www.mazovia.pl), zawierające dane
kandydata, jego notkę biograficzną oraz
szczegółowe uzasadnienie wniosku
wraz z udokumentowaną charakterysty−
ką osiągnięcia, należy przesyłać na
adres: Przewodniczący Sejmiku Woje−
wództwa Mazowieckiego, Plac Ban−
kowy 3/5, 00−142 Warszawa z dopi−
skiem „Nagroda Norwida”. Laureatów
poznamy 25 września br. 

Szczegółowe informacje dostępne
są pod numerem telefonu: (0−22) 695−
62−66. M.M.

16 kwietnia br. upływa termin zgłaszania kandydatur do VI
edycji Nagród im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach:
literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr oraz do III edycji
Nagrody „Dzieło Życia”. 

Nagrody C.K. Norwida 

Członkowie sekcji plastycz−
nej „Uniwersytetu Trzeciego
Wieku” prezentują swoje prace
w bibliotece Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Do−
skonalenia Nauczycieli
w Płocku (ul. Łukasiewicza
11). Oglądać można malarstwo
i grafikę: Krystyny Olędrzyń−
skiej, Bogdana Pietrzaka, Ma−
rii Lesner (na zdjęciu), Elżbie−
ty Chaleńskiej – Rurki, Krystyny Falkowskiej i Stefanii Przybyłowskiej. Mini−
wystawa czynna będzie przez blisko dwa miesiące. (cr)

Seniorzy malują

Angielski bez barier
W Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica zakończyła się realizacja projektu

pn. „Komunikacja bez barier”. Z bezpłatnego kursu języka angielskiego skorzy−
stało 180 osób. Projekt adresowany był do dorosłych osób pracujących z powia−
tu płockiego, którzy wyrazili chęć pokonywania problemów z nauka języka,
a tym samym podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych. Podczas kursu
jego uczestnicy doskonalili także język angielski pod kątem przygotowania się
do uzyskania certyfikatów językowych.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie zaświadczenia ukończenia kursu odbę−
dzie się 29 marca w godz. 18 w SW im. Pawła Włodkowica. (j)
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Artur Tajber nazwał ich najmniejszą
z możliwych grupą artystyczną. Zawsze
mówią jednocześnie na ten sam temat,
ale każdy dodaje coś innego. Po rozmo−
wie z nimi trudno wypowiedzi przypi−
sać konkretnej osobie. Stanowią całość,
dopełniają się zarówno w życiu osobi−
stym jak i w sztuce.

Rozmowa z Alicją i Grzegorzem Bi−
lińskimi – małżeństwem artystów, wy−
kładowców krakowskiej ASP – bardziej
przypomina dysputę filozoficzną niż
rozmowę o sztuce. Od 14 marca, kiedy
została otwarta ich retrospektywna wy−
stawa „Pomiędzy”, rządzą niepodzielnie
Płocką Galerią Sztuki.

Filozofowie architektury

Oboje ukończyli Wydział Architektu−
ry Politechniki Krakowskiej. W 1985 ro−
ku zdobyli dyplomy Wydziału Malar−
stwa na Katedrze Scenografii Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Wspólnie
bronili doktoraty u Jerzego Skarżyńskie−
go – twórcy scenografii do niezapomnia−
nych obrazów Wojciecha Jerzego Hassa
„Pamiętnik znaleziony w Saragossie”
i „Sanatorium pod Klepsydrą”. 

– Nasza twórcza droga jest dokładnie
taka sama, od momentu naszego spotka−
nia na II roku architektury – mówi Grze−
gorz Biliński. – Wszystko wychodzi od
nas. Każde dzieło to efekt sporów, żmud−
nego, dogłębnego poszukiwania właści−
wej wypowiedzi artystycznej, budowanie
świadomej osobowości twórczej poprzez
spieranie się. – Nie jesteśmy o siebie za−
zdrośni. Po prostu tworzymy wspólnie
i sami nie potrafimy powiedzieć, który ry−
sunek zrobił Grzegorz, a który ja – doda−
je Alicja Duzel−Bilińska. 

Tajber podkreśla, że Alicja i Grzegorz
pracują nie tylko razem, lecz pracują nad
„tym samym“, wydają się myśleć po−
dobnymi kategoriami, rozważają te sa−
me problemy. 

Być może siermiężna rzeczywistość
tamtego okresu, kiedy to realna architek−
tura jawi się jako szare sześciany i grani−
stosłupy domów, a jej projektowanie
sprowadza się do dokumentacji budo−
wlanej powoduje, że Bilińscy rozpoczy−
nają kolejne studia, tym razem na Sceno−
grafii w Krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych – uważa prof. Hieronim Neu−
mann. 

Słowa te potwierdza sam Biliński: 
– Doszliśmy do wniosku, że myślenie o ar−
chitekturze zaczyna się w innym punkcie
niż się powszechnie uważa. To swoista fi−
lozofia przestrzeni, niczym nieskrępowa−
ne myślenie o kompozycji wpisanej
w krajobraz zewnętrzny i wewnętrzny,
wizualizowanie marzeń. – Z całym sza−
cunkiem dla inżynierów architektów, my
jesteśmy architektami artystami – dodaje,
a Alicja uzupełnia: Architektura to filozo−
fowanie o przestrzeni, rozmyślanie, medy−
tacja. Być może dlatego przeszli w stronę
scenografii – która w tamtych czasach nie
była poddana żadnym ograniczeniom. 

Zadebiutowali w Teatrze Telewizji
projektując scenografię do sztuki “Ge−
nitrix” F. Mauriacka. Do jej budowy
użyli realnych przedmiotów: ciężkich,

masywnych, dziewiętnastowiecznych
szaf i kredensów, które w liczbie sie−
demdziesięciu sztuk umieścili w tele−
wizyjnym studio. Ustawiając je jedne
na drugich i jedne za drugimi zbudowa−
li surrealny i metaforyczny krajobraz
mieszczańskich wartości. W “Czarow−
nej nocy” Sławomira Mrożka scenę
wypełniają nadnaturalnej wielkości, gi−
gantyczne pierzyny, a w “Oskarze z Al−
wy” – pierwszej i ostatniej operze tv
Marty Ptaszyńskiej tworzą niezwykłą
scenografię z piasku – symbolu przemi−
jania, nietrwałości i ułudy. 

Człowiek jest wspaniały

W latach 90. na warsztat biorą nowe
narzędzie – komputer. Początkowo trak−
tując go niechętnie, aby dojść do wnio−
sku, że to nic innego jak „brama do wi−
zualizacji wyobraźni”. Tworzą animacje
komputerowe i posługują się nimi przy
kreowaniu scenografii w przestrzeni 3D.
Co ciekawe swoje instalacje przestrzen−
ne tj. “Krajobraz Święty” „wkładają” do
komputera, gdzie zaczyna on „nowe ży−
cie”. Tak powstaje “Miasto ikon” – wy−
imaginowane miasto wzorowane na
współczesnym Manhattanie. 

W centrum ich artystycznych zaintere−
sowań jest człowiek. Człowiek wspania−
ły, ale i ułomny, podatny na manipulacje.
– Interesują nas metody zawładnięcia
nim. Zawsze te same, zmieniają się jedy−
nie technologie – mówi Biliński. W ten
sposób ikona w Ikonastaście ze scenogra−
fii „Dzieci Arbatu”, odwołują się do reli−
gijnych wizerunków świętych, których
dublują „święci systemu totalitarnego”.
Kiedy powstaje „Miasto ikon” słowo
„ikona” pozostaje, ale odarte z sacrum ma
już wyłącznie konotacje popkulturowe.

– To zniewolenie polegające na pod−
stawieniu innego wzorca pod to samo
słowo, tak jak się stało z Arielem, który
dziś wielu kojarzy się wyłącznie z prosz−
kiem do prania, a nie jednym z aniołów –
mówi Bilińska. Artyści używają współ−
czesnych technik, aby pokazać jak przy−
jęte bezrefleksyjnie potrafią zniewalać,
być narzędziem zniewolenia. Jakby na
potwierdzenie tego dodają, że wzorem
dzisiejszych artystów, nie stworzyli do−
tąd własnej strony internetowej. 

– Nie mamy czasu na „mówienie o so−
bie”. Wolimy kontakt z dziełem, z człowie−
kiem. Zresztą w dzisiejszym świecie za du−
żo jest gadaniny. My wolimy ciszę – miej−
sce pomiędzy niebem a ziemią – tłumaczą. 

„Pomiędzy” to tytuł płockiej wystawy
i słowo, które chyba najlepiej opisuje ich
artystyczną drogę, twórcze wybory.
Wielki autorytet i przyjaciel Bilińskich
prof. Skarżyński pisał: Ich droga twór−
cza jest bardzo konsekwentna. Przebiega
pomiędzy scenografią, a przestrzeniami
architektury. Oni sami dodają: pomiędzy
życiem a śmiercią, dniem a nocą, prze−
strzenią sceniczną a architektoniczną,
słowem a ciszą.

To wystawa intermedialna. W Płocku
możemy oglądać ich projekty architek−
toniczne, rysunki, malarstwo, a nawet
rzeźby. Są też krótkie formy filmowe,
projekty telewizyjne, najsłynniejsze
animacje. Całość tworzy specyficzny
krajobraz, w którym każdy detal ma
znaczenie. Uzupełnieniem wystawy
mają być pokazy filmowe.

Wystawa czynna do połowy
kwietnia. (rł) 

Choć ich twórczość nie zna ograniczeń technologicznych i formalnych, to nie forma, a treść jest
dla nich najważniejsza. Pragną wyrwać człowieka z rytuałów codzienności, na chwilę zatrzymać.

Wizualizacja wyobraźni

Choć i tak wiedza o Płocku jest duża,
w porównaniu z innymi miastami par−
tnerskimi stolicy Hesji. Współpraca ze
stolicą Północnego Mazowsza kwitnie;
chociażby poprzez wymiany studentów,
malarzy czy poetów.

Andreas Wollny do Płocka przyjechał
na zaproszenie Domu Darmstadt, aby
opowiedzieć o tym jak Niemcy widzą
Polaków i czy nasze wzajemne irytacje
są tak silne, jak to się przedstawia w me−
diach. – Znam ludzi, którzy lubią Pola−
ków. Znam też tych, którzy nie lubią, ale
to nie jakieś powszechne zjawisko – mó−
wił dziennikarz. 

Najlepiej widać to po młodzieży: Są
chętni dowiedzieć się, co się dzieje
w Polsce, kim są żyjący tam ludzie, jaką
mają mentalność. Nie kierują się żadny−
mi stereotypami. Te oczywiście istnieją,

ale nie są silne – tłumaczył. Przykładem
słabości stereotypów są otwarte w grud−
niu ubr. w Darmstadt polskie delikatesy,
gdzie można kupić pączki, polskie piwo,

musztardę i kiełbasę. Po artykule
w „Darmstaedter Echo” Niemcy przy−
chodzili do sklepu z gazetą i prosili o po−
kazane i opisane w niej polskie produk−
ty (o nazwach, które ciężko wymówić),
zwłaszcza wyroby mięsne, z których
słyniemy w Niemczech. Drugi przykład
to ostatnie mistrzostwa świata w piłce
nożnej. 

Zarówno Polacy jak i Niemcy miesz−
kający w Darmstadt spotykali się w tam−
tejszym domu kultury, aby wspólnie
oglądać mecze. −... i doskonale się razem
bawili zarówno przed, w trakcie, jak i po
meczu – zapewniał Wollny.

– Takie małe akcje to dowód, że poza
salonem politycznym jest dobrze. Życie
codzienne niweluje bariery. Przekony−
wał także, że nie ma potrzeby irytować
się na dźwięk słów „Powiernictwo Pru−

skie” czy „Erika Steinbach”, przeciętny
Niemiec nic o nich nie słyszał. 

Podczas krótkiej i pierwszej wizyty
w Płocku dziennikarz „Darmstaedter
Echo” zwiedził najważniejsze zabytki
naszego miasta. Duże wrażenie wywar−
ła na nim przede wszystkim Małacho−
wianka i jej historia. 

– Warto promować wasze miasto.
Zważywszy, że przyjazd tutaj nie kosztu−
je dużo – tłumaczył. – Ja za przelot do
Warszawy i z powrotem zapłaciłem jedy−
nie 40 euro. 

Być może kolejny artykuł Andreas
Wollny poświęci właśnie Płockowi.
„Darmstaedter Echo” to dziennik, ukazu−
jący się codziennie w całej Hesji w na−
kładzie 100 tys. egzemplarzy. Ma pięć
mutacji lokalnych. Pracuje w nim 82
dziennikarzy. (rł)

Przeciętny mieszkaniec Darmstadt o Płocku wie niewiele – barierą jest już sama fonetyka, ale wasze miasto jest bardzo atrak−
cyjne, z dużym potencjałem, który warto wykorzystać – mówił Andreas Wollny – dziennikarz „Darmstaedter Echo”.

Warto promować wasze miasto
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Noc w obiektywie
Płockie Towarzy−

stwo Fotograficzne
każdego miesiąca
organizuje konkursy
dla swoich człon−
ków oraz wszystkich
miłośników fotogra−
fii, W lutowym kon−
kursie I miejsce zdo−
był Krzysztof Ry−
barczyk (praca na
zdjęciu), drugie
Zbyszek Nowak,
a na trzeciej pozycji
uplasowała się foto−

grafia Arkadiusza Pytlasa. Wymienione osoby najlepiej
poradziły sobie z tematem ”Noc”.

Okazało się, że nocą wiele osób sięga po aparaty fo−
tograficzne, gdyż liczba zgłoszonych fotografii zbliżyła
się do setki. 21 marca rozstrzygnięty zostanie konkurs,
którego tematem jest „Muzyka”. 

W najbliższych miesiącach fotograficy nie będą
mogli sobie pozwolić na odpoczynek, gdyż obok
stałych imprez fotograficznych, pojawią się dwa
wielkie konkursy o zasięgu ogólnopolskim oraz
biennale plakatu fotograficznego. Trwają ostatnie
uzgodnienia ze sponsorami i patronami medialny−
mi. Wiemy już, że plakaty, bądź projekty fotogra−
ficzne będzie można nadsyłać do 15 czerwca, na−
tomiast prace inspirowane poezją Władysława
Broniewskiego do 15 listopada. W najbliższym
czasie podane zostaną również szczegóły konkur−
su fotografii nawiązujących do twórczości Stani−
sława Wyspiańskiego. http://www.ptf.plocman.pl/

Zapraszamy do Domu Darmstadt w każdą trzecią
środę miesiąca. Przypominamy, że nasze Towarzystwo
otwarte jest na wszystkich fotografujących, a spotkania
nie ograniczają się tylko do konkursów. Można przy−
nieść do oceny swoje zdjęcia, uzyskać porady fachow−
ców, przedyskutować w szerszym gronie ciekawe za−
gadnienia fotograficzne. Więcej informacji na stronie
www.ptf.plocman.pl R.G.−PTF

Tylko do 20 marca organizacje pozarządowe z Mazo−
wsza mogą ubiegać się o dotacje na remonty i kon−
serwację zabytków. Jest o co walczyć. Samorząd Ma−
zowsza przeznaczył na ten cel ponad 4,6 mln zł. 

5 mln na zabytki
O dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytkach mogą starać się pod−
mioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych,
które są właścicielami, bądź zarządzają zabytkowymi
obiektami. Konieczne jest, aby obiekt taki był wpisany do
rejestru zabytków. Termin składania wniosków upływa
20 marca br. Już od 8 lat samorząd województwa wspie−
ra remonty i renowacje mazowieckich zabytków. W cią−
gu ostatnich czterech lat przeznaczono na ten cel około 16
mln zł. Dla porównania, w 2002 r. było to zaledwie 130
tys. zł, a w 2006 r. – już 4,5 mln zł. Dzięki zwiększeniu
nakładów, pomoc w ubiegłym roku mogło otrzymać oko−
ło 70 zabytków. 

Wśród nich znalazły się m.in.: Bazylika Katedralna
w Płocku, dwór „Reymontówka” w Chlewiskach, budy−
nek OSP w Mogielnicy, klasztor sióstr Niepokalanek
w Szymanowie, parafia św. Trójcy w Lipsku nad Wisłą,
parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie (powiat
pułtuski), parafia św. Jana Chrzciciela w Siedlcach, para−
fia p.w. św. Ducha w Kadzidle (powiat ostrołęcki) oraz
Parafia św. Zygmunta w Szydłowcu. 

Dzięki pomocy finansowej Samorządu Województwa
Mazowieckiego udało się odnowić szereg obrazów,
rzeźb, organów, ołtarzy i ambon. Wiele małych, wiej−
skich kościółków, perełek architektury sakralnej, otrzy−
mało dotacje m.in. na: odwodnienie fundamentów, re−
monty elewacji zewnętrznych, wymianę dachów, posa−
dzek i chodników.

Dodatkowe informacje, dotyczące zasad wsparcia,
można znaleźć na stronie www.mazovia.pl. M. M.

Solistami koncertu będą: Lilianna Stawarz – laureat−
ka pierwszego Ogólnopol−
skiego Konkursu Klawesyno−
wego im. Wandy Landow−
skiej w Krakowie i Festiwalu
Pianistyki Polskiej w Słupsku.
Współpracuje z zespołem mu−
zyki dawnej Il Tempo, z któ−
rym nagrała kilka płyt oraz
uczestniczyła w licznych kon−
certach w kraju i za granicą.

Od 1991 związana jest z Warszawską Operą Kameralną,
gdzie jako klawesynista−kameralista wykonuje dzieła
muzyki barokowej. 

Nagrała sześć płyt z muzyką Marcina Mielczewskie−
go oraz płytę z dziełami Damiana Stachowicza.
W koncertach kameralnych występowała z Małgorzatą
Wojciechowską, Arturem Stefanowiczem, Olgą Pa−
siecznik, Martą Boberska, Dorotą Lachowicz. Współ−
pracowała także z Jean−Claude Malgoirem przy przy−
gotowaniu i wykonywaniu oper J. B. Lully’ego, A. Vi−
valdiego, C. Monteverdiego, A. Campry. 

Od 1993 r. jest wykładowcą Międzynarodowej
Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie
oraz adiunktem Akademii Muzycznej w Białymsto−
ku, gdzie od 2003 r. prowadzi klasę klawesynu. Od
tego roku współpracuje z Międzywydziałowym Stu−
dium Muzyki Dawnej, założonym i prowadzonym
przed Agatę Sapiechę, także w warszawskiej Akade−
mii Muzycznej. Zdobyła II Nagrodę na I Ogólnopol−
skim Konkursie Klawesynowym im. Wandy Lan−
dowskiej w Krakowie (1985). Jest także laureatką:
Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (kategoria
klawesyn) oraz finalistką Międzynarodowego Kon−
kursu Klawesynowego w Paryżu. Nagrała cztery
płyty kompaktowe z muzyką instrumentalną i wo−
kalno−instrumentalną XVII wieku: Opera Omnia
– M. Mielczewski. Współpracowała także z J. C.
Malgoirem przy realizacji opery J.B. Lully’ego Al−
ceste, Vivaldiego Catone in Utica oraz Monteverdie−
go Ritorno d’Ullises. 

Władysław Kłosiewicz – w 1979 ukończył Akade−
mię Muzyczną w Warszawie
w klasie klawesynu Julitty
Ślendzińskiej. Studiował
także w Accademia Musica−
le Chigiana w Sienie (dy−
plom honorowy w 1978) pod
kierunkiem Ruggero Gerli−
na, którego prywatnym ucz−
niem był do 1983.

Jest laureatem głównej na−
grody w kategorii interpretacji, realizacji basso conti−
nuo i wykonawstwa współczesnych utworów klawesy−
nowych na międzynarodowych konkursach klawesy−
nowych w Paryżu (1981) i Dijon (1983). W 1984
otrzymał I nagrodę na MIĘDZYNARODOWYM
KONKURSIE ARD w Monachium.

Koncertuje we wszystkich krajach Europy. Specjali−
zuje się w wykonawstwie muzyki dawnej – jest dosko−
nałym interpretatorem utworów Johanna Jacoba Fro−
bergera i muzyki klawesynistów francuskich. Dokonał
wielu nagrań muzyki klawesynowej dla rozgłośni ra−
diowych, telewizyjnych i firm płytowych, zrealizowa−
nych w Polsce oraz za granicą. 

Od 1978 współpracował z POLSKĄ ORKIESTRĄ
KAMERALNĄ, w 1984 założył (wspólnie z Andrze−
jem Mysińskim) zespół CONCERTO AVENNA,
w którym w latach 1984−85 pełnił funkcję kierownika
artystycznego. Współpracuje również z Warszawską
Operą Kameralną – jest autorem opracowania i kie−
rownikiem artystycznym pierwszej polskiej realizacji
wszystkich dzieł scenicznych oraz nieszporów VE−
SPRO DELLA BEATA VERGINE Claudio Monte−
verdiego, jak również wielu innych dzieł operowych,
w tym opery EURIDICE Jacopa Periego z 1600.

Władysław Kłosiewicz prowadzi klasę klawesynu
w Akademii Muzycznej w Warszawie. Jest zalicza−

ny przez krytykę europejską do najwybitniejszych
klawesynistów średniego pokolenia. Jest laureatem
głównych nagród w kategorii interpretacji, realizacji
basso continuo i wykonastwa muzyki współczesnej
międzynarodowych konkursów klawesynowych
w Paryżu (1981), Dijon (1983) oraz zwycięzcą kon−
kursu w Monachium (1984 – I nagroda). Dokonał
wielu nagrań (ponad sto godzin) muzyki klawesyno−
wej dla licznych rozgłośni radiowych, stacji telewi−
zyjnych i firm płytowych, w tym wydane na CD:
wszystkie dzieła klawesynowe F. Couperina i J.Ph.
Rameau, a także sonaty D. Scarlattiego, utwory J.J.
Frobergera oraz J.S. Bacha (partity, suity, wariacje
Goldbergowskie. W 1987 r. został profesorem kla−
wesynu i muzyki dawnej w Universität für Musik
und Darstellende Kunst w Graz (Austria). Prowadzi
także klasę klawesynu w Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.

Monika Raczyńska ukończyła z wyróżnieniem
studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopi−
na w Warszawie w klasie klawesynu prof. Leszka
Kędrackiego. Na I Ogólnopolskim Konkursie Kla−
wesynowym im. Wandy Landowskiej w Krakowie
otrzymała wyróżnienie i nagrodę specjalną. Brała
udział w kursach mistrzowskich w Trondheim (prof.
Ketil Haugsand), w Antwerpii (prof. Jos van Immer−
seel), oraz we Francji (prof. Huguette Dreyfus).
Kontynuowała studia podyplomowe u prof. Włady−
sława Kłosiewicza. Na stałe związana jest z zespo−
łem muzyki dawnej Musicae Antiquae Collegium
Varsoviense przy Warszawskiej Operze Kameralnej,
uczestnicząc w festiwalach oper Claudio Montever−
diego, W. A. Mozarta oraz oper barokowych. Współ−
pracuje z zespołami muzyki dawnej (m.in. Concerto
Polacco), orkiestrami symfonicznymi (Sinfonia Var−
sovia, Filharmonia Narodowa) oraz z zespołami ka−
meralnymi, koncertując w Europie, USA oraz reali−
zując nagrania płytowe. 

Marek Toporowski jest organistą i klawesynistą,
występuje również często ja−
ko kameralista i prowadzi
większe zespoły. Po ukoń−
czeniu studiów w Akademii
Muzycznej w Warszawie
(organy – Józef Serafin, kla−
wesyn – Leszek Kędracki)
doskonalił swe umiejętności
we Francji (Strasburg),
Niemczech (Saarbrücken)

i Holandii (Amsterdam), pracując pod kierunkiem Ali−
ne Zylberajch i Boba van Asperena (klawesyn) oraz
Daniela Rotha (organy). Studia te uwieńczone zostały
wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Jest laureatem
I nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu im. Wandy
Landowskiej w Krakowie (1985). 

Ogromny wpływ na ukształtowanie osobowości
Marka Toporowskiego miało zetknięcie ze znakomi−
tym pianistą Kajetanem Mochtakiem. Repertuar kla−
wesynowy Marka Toporowskiego obejmuje muzykę
renesansu, baroku i wczesnego klasycyzmu, co spra−
wia, że artysta chętnie sięga również po inne instru−
menty klawiszowe: wirginał, klawikord, pianoforte.
Na organach interpretuje również muzykę romantycz−
ną. Prowadzi zespół Concerto Polacco, który w maju
1993 zdobył III nagrodę na konkursie zespołów muzy−
ki barokowej w Melk (Austria). Zespół ten nagrał już
trzy płyty kompaktowe. Od jesieni 1996 prowadzi
również chór kameralny Sine Nomine. Artysta koncer−
tuje w Polsce i za granicą, dokonał także wielu nagrań
radiowych i płytowych. 

Niedawno ukazało się nagranie muzyki Monte−
verdiego i Frescobaldiego ze znakomitą ukraińską
sopranistką Olgą Pasiecznik. Płyta Concerto Polac−
co z polską muzyką barokową XVII w. była nomi−
nowana do nagrody Fryderyka w 1996 r. Na antenie
radiowej popularyzuje muzykę, prowadząc cykle
audycji: świat dawnych organów i świat klawesynu.

Opr. (j)

Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprasza 16 marca na koncert 

NA CZTERY KLAWESYNY 
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Szczególnie polecam go więc tym,
którym żywa dyskusja tocząca się na
łamach, i nie tylko, „Gazety Wybor−
czej. Płock” nie jest obojętna. W niej
właśnie tętniący inicjatywami oddolny−
mi nadwiślański Toruń podawany jest
jako przeciwwaga dla sennego nadwi−
ślańskiego Płocka, który ma problemy
z wykorzystaniem swojego potencjału
i odnalezieniem tożsamości.

Kiedy „mówi się” o Płocku podkre−
śla się jego walory krajobrazowe
z przepięknym Tumskim Wzgórzem,
wspaniałą historią. Współczesność re−
prezentują PKN Orlen i Wisła Płock.
Kiedy „mówi się” o odległym niespeł−
na sto kilometrów Toruniu, nie wspo−
mina się tylko o wspaniałej historii,
gotyckich zabytkach i piernikach, ale
o tym, że miasto to aspiruje do kultu−
ralnej stolicy Polski. 

I wcale nie chodzi tu o ilość i jakość
oferty kulturalnej obu tych miast, bo
choć trudno tu o porównanie, myślę,
że nie mamy się czego wstydzić.
Gdzie leży problem?

Nie od dziś wiadomo, że organizu−
jąc imprezy masowe, zwłaszcza na
nadwiślańskiej plaży, można liczyć na
płocczan. Problem pojawia się, gdy
impreza ma charakter niszowy. Po
prostu środowisko alternatywne
w Płocku nie istnieje. Nie mamy swo−
jego „Dworu Artusa”, studenckiego
klubu „Od Nowa”, „Piwnicy Pod
Aniołem”, a przede wszystkim nie ma−
my zintegrowanego środowiska, za−
równo jeśli chodzi o „towarzyską
śmietankę” jak i „studencką bohemę”
czy „licealny underground”. 

– Od Nowa stanowi absolutną
czołówkę w Polsce. Składa się na to
około 200 wydarzeń w roku, w tym
kilkanaście festiwali. Mamy własną
galerię, kino oraz dwie sceny kon−
certowe. W sezonie zdarzają się
miesiące, kiedy odbywa się u nas 25
– 30 imprez, a więc prawie codzien−
nie – opowiada w „Rozmowie Go−
ścinca” Mirosław „Maurycy” Mę−
czekalski, szef klubu i członek zes−
połu „Tortilla”, który gościł w płoc−
kiej kawiarni „Czarny kot”, aspiru−
jącej do miejsca spotkań środowiska
kulturalnego naszego miasta. Co
o tym decyduje? Odpowiedź można
znaleźć dwie strony dalej, kiedy
Męczekalski mówi:... trudno trafić

na stałe do kalendarza imprez kultu−
ralnych. Nie wystarczą chęci i pie−
niądze. Niezbędna jest jeszcze kon−
sekwencja i dobry pomysł. 

Toruń to miasto legendarnych zespo−
łów: Republika, Maanam, Nocna Zmia−
na Bluesa, Kobranocka, Mariusza Lu−
bomskiego i Galerii Rusz. Toruń to mia−
sto festiwali, heppeningów i performe−
rów. Tu od 1991 r. istnieje słynny na ca−
ła Polskę festiwal reagge „Afryka”, tea−
tralna Klamra (1993), festiwal Kontakt,
Majowy BUUM Poetycki (1999), Jazz
Od Nowa Festiwal (2000) czy TOFFI
– Toruń Film Festival. Tu powstało le−
gendarne wykonanie kompozycji Johna
Cage’a Imaginary Landscape no. 4 na 12
radioodbiorników. 

Gorąco polecam dział „Toruń alterna−
tywny” z tekstami Dariusza Brzostka
i Rafała Kołackiego. Ten ostatni snuje
ciekawą, bardzo osobistą opowieść
o scenie punkrocowej (lata 1979 – 1985).
Zestawienie tych tekstów z „Historią
płockiego rocka” Krzystofa Misiaka daje
dużo do myślenia. W podobne zestawie−
nia można pobawić się czytając materiał
o płockim MORFie i teatrze alternatyw−
nym w Toruniu. Nie chodzi tu o warto−
ściowanie, wywyższanie lub poniżanie.
Może tam, gdzieś między wierszami, le−
ży rozwiązanie naszych problemów. 

W „GS” nie zabrakło oczywiście
dawki bluesa, relacji Gościńca i sta−
łych działów tj. „Płock wydawniczy”. 

Najnowszy numer dostępny jest
w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki
w cenie 10 zł. (rł)

Jedenasty numer „Gościńca Sztuki” opisujący, a raczej po−
równujący, świat kultury alternatywnej w Płocku i w Toruniu,
chcąc nie chcąc, wpisuje się w dyskusję na temat jakości życia,
nie tylko kulturalnego, w naszym mieście.

Obyśmy byli Toruniem

W informacji o wynikach konkursu
zorganizowanego przez NSZZ Soli−
darność przy L.O. im. St. Małachow−
skiego na temat wypędzeń podczas
okupacji niemieckiej, zamieszczonej
w nr 3 Sygnałów Płockich, wkradł się
błąd. Zwyciężczynie konkursu – Kata−
rzyna Gościniak i Angelika Kołodziej−

czyk są uczennicami Szkoły Podsta−
wowej im. Marii Kownackiej w No−
wym Kamieniu. Tam też będą miały
miejsce kwietniowe uroczystości z od−
słonięciem tablicy upamiętniającej
wysiedlenia mieszkańców. Zaintereso−
wanych przepraszamy za mimowolne
wprowadzenie w błąd. (j)

Wypędzeni z mojej wsi

„Trance gong drone music” – czytamy
na afiszu reklamującym ogólnopolskie to−
urnee toruńskiego tria HATI, rozpoczęte
18 lutego br. we włocławskim Czarnym
Spichrzu, a zakończone 4 marca w często−
chowskim Klubie Muzycznym Utopia.
Objęło ono jeszcze dziesięć miast, między
innymi Lublin, Kraków, Rzeszów, Gliwi−
ce, Łódź, Warszawę i... Płock, gdzie arty−
ści z grodu Kopernika wystąpili 22 lutego
w sali koncertowej POKiS.

Zacytowana definicja muzyki HATI
znalazła ilustrację już w „umeblowaniu”
estrady, gdzie, pośród licznych instru−
mentów perkusyjnych, szczególną uwagę
zwracały dwa – pokaźnych rozmiarów
– gongi. Sposób, w jaki Rafał Kołacki,
Rafał Iwański oraz Dariusz Wojtaś wyko−
rzystywali bogaty arsenał idiofonów
i membranofonów, niewątpliwie kojarzył
się z minimalistycznym drone, będącym
brzmieniową sublimacją szmerów czy na−
wet mechanicznego warkotu – nade
wszystko zaś, w momentach bardziej dy−
namicznych i względnie uporządkowa−
nych rytmicznie, ta z gruntu niemelodycz−
na muzyka zyskiwała nadspodziewaną
komunikatywność i walor prawdziwego
transu. W obecnej formie wydaje się ona
logicznym zwieńczeniem wcześniejszych
poczynań Iwańskiego i Wojtasia, do któ−
rych do niedawna ograniczał się skład
grupy. W 1992 roku obaj panowie założy−
li czteroosobowy zespół o orientacji pun−
kowo−nowofalowej, dwa lata później
zwrócili się ku bardziej awangardowej
estetyce rocka „industrialnego” a la Caba−
ret Voltaire bądź Throbbing Gristle, a na−
stępnie głęboko weszli w dość hermetycz−
ny świat muzyki ludów z Australii, No−
wej Gwinei i Ameryki Północnej oraz
swobodnej, „intuicyjnej” improwizacji
w duchu K. Stockhausena. Działając pod
obecnym szyldem od około czterech lat,
muzycy poruszają się więc między „indu−

strialną” elektroniką a „etnicznymi”
brzmieniami akustycznymi – próbują też
czasem łączyć te dziedziny, konstruując
egzotyczne perkusjonalia z odpadów
przemysłowych (patrz wspomniane wy−
żej gongi, wyprodukowane z... blachy sa−
mochodowej) albo poddając swój aku−
styczny materiał dźwiękowy obróbce
elektronicznej. Pod tym ostatnim wzglę−
dem od niedawna pomaga im Z’EV,
światowy autorytet w sferze brzmień in−
dustrialnych i „rytualnego” minimalizmu.

W Płocku objawili się we wcieleniu
wyłącznie akustycznym, w programie
o niecodziennej acz wyrazistej narracji
i dramaturgii, kojarzącym się z najbar−
dziej ekstremalnymi przejawami psycho−
delii rockowej przełomu lat sześćdziesią−
tych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku
(Amon Duul), także dzięki stylowej opra−
wie świetlnej. W historycznym kontek−
ście muzyki rozbrzmiewającej w sali kon−
certowej POKiS−u, znanej głównie jako
przybytek „kawiarni jazzowej”, było to
wydarzenie bodaj bez precedensu – tym
większa więc chwała dla publiczności
(liczniejszej, niż można było oczekiwać),
że ewidentnie potrafiła docenić siłę i ory−
ginalność przekazu HATI. A.D.

PS Koncert odbył się w ramach im−
prezy promocyjnej jedenastego numeru
magazynu artystyczno−literackiego
„Gościniec Sztuki”, zawierającego
znaczny kontyngent tekstów na temat
toruńskiego środowiska artystycznego
(między innymi autorstwa obu Rafałów
z HATI). Przy okazji warto przypom−
nieć, że promocji numerów poprzed−
nich towarzyszyły występy lokalnego
duetu akustycznego Ryszard Wolbach –
Krzysztof Misiak (2006), niemiecko−a−
merykańskiego zespołu postpunkowego
Hybrid (2005) oraz znanego toruńskie−
go bluesmana Sławka Wierzcholskiego
(2004).

POKiS TRANSOWY

Na zaproszenie POKiS−u, 8 marca
w Domu Darmstadt wystąpił z recitalem
znany aktor Artur Barciś w programie
zatytułowanym “Barciś show“. Śpiewał,
opowiadał, anegdoty i żarty związane
z aktorstwem, teatrem od kulis. 

Jest absolwentem Wydziału Aktor−
skiego łódzkiej PWSFTviT. Zadebiuto−
wał jeszcze w czasie studiów małą rolą
w filmie ”Do krwi ostatniej” (1978). Od
tego czasu zagrał w ponad 80 filmach
i serialach. Na swoim aktorskim koncie
ma także liczne role teatralne. W latach
1979 – 1981 występował w teatrze Na
Targówku, w latach 1982 – 1984 na de−
skach Teatru Narodowego a od 1984 r.
jest związany z Teatrem Ateneum. Zaj−
muje się także reżyserią – pracował mię−
dzy innymi nad sitcomem ”Kocham Kla−
rę”. Serca telewizyjnych widzów podbił
przede wszystkim znakomitymi rolami
w Teatrze Telewizji oraz kreacją sympa−
tycznego Tadeusza Norka w serialach
”Miodowe Lata” oraz ”Całkiem nowe la−
ta miodowe”. 

Opowiadał o sobie: nie mam drugiego
imienia, rodzice nie dali. Może uznali, że

to (w 1956 roku w małej wsi Kokawa pod
Czestochową) jest i tak oryginalne i wy−
starczy za dwa. 

Nazwisko Barciś, nie bardzo wiadomo
skąd się wzięło, ale odnalazłem kiedyś
przypadkowo miasteczko we Włoszech
o podobnej nazwie, BARCIS i uknułem
dla kolorowych pism historyjkę o tym, że
mój ród wywodzi się z Włoch. A może to
prawda??? Mam żonę Beatę, syna Fran−
ka, dwa psy, a raczej suki Nescę i Inkę
oraz kota Pędzla. Do rodziny należą rów−
nież niezliczone ilości wszelkiej maści
owadów (poza komarami i meszkami),
płazów (ostatnio zamieszkał zaskroniec),
ptaków i innych zwierząt, o których nie
wiem, a które również mieszkają w mo−
im domu i ogrodzie. (j)

Aktorski recital
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Wcześniej, na sesji Rady Miasta
wszyscy radni wypowiedzieli się prze−
ciwko likwidacji płockiego klubu (ich
stanowisko przedstawiamy na stronie
4). Dwie godziny później, w ratuszo−
wej auli atmosfera była gorąca. 

Radźcie sobie sami

Jako pierwszy głos zabrał prezes Or−
lenu Piotr Kownacki. – Nie wycofuje−
my się ze sponsorowania płockiego
sportu – mówił. – Będziemy dawać na
niego pieniądze, szczególnie na piłkę
ręczną. Nie damy jednak funduszy na
piłkę nożną. To dziedzina sportu ogar−
nięta korupcją. To dziedzina nie tran−
sparentna, a inwestowanie w nią jest
wątpliwe, szczególnie w przypadku
Orlenu. Jesteśmy spółką giełdową
i kierujemy się najwyższymi standar−
dami, również etycznymi. 

Prezes przyznał, że finansowanie
naszych piłkarzy nie przynosi sukcesu,
również marketingowego. – Co innego
piłka ręczna – próbował przekonywać
zgromadzonych. Według Kownackie−
go gra szczypiornistów stoi na dużo
wyższym poziomie, a sam sport jest
mocno zakorzeniony w Płocku. Chwa−
lił wzorową pracę z młodzieżą. – To
nie tylko transfery zawodników z in−
nych krajów – mówił. – I to chcemy
wspierać. Pieniądze Orlenu nie mogą
się rozpływać pomiędzy różne sekcje.
Marzymy, aby Płock stał się prężnym
ośrodkiem piłki ręcznej.

Zapowiedział też, że spółka nie
przewiduje sponsorowania piłkarzy
z innych krajów niż Polska, tym bar−
dziej, że wyniki które osiągają nie za−
dowalają władz Orlenu. – Nie chcemy
zostawić sekcji piłki nożnej bez wyj−
ścia – oświadczył Kownacki. – Ale
klub musi sobie zacząć lepiej radzić
sam, a nie liczyć tylko na finanse spół−
ki. Jesteśmy za sponsorowaniem płoc−
kiego sportu i to nawet dwutorowo. Po
pierwsze chcemy się skupić na szczy−
piornistach, a po drugie chcemy da−
wać pieniądze na tzw. sport masowy,
czyli m.in. na rekreację płocczan.

Niewiele, prawie nic

– Liczę, że ta debata zakończy się,
pewnie po wielu dyskusjach, konsen−
susem – wyraził nadzieję prezydent
Mirosław Milewski. 

Prezydent przypomniał, że 1,5 roku
temu miasto zaproponowało Orlenowi
współpracę związaną z działalnością
klubu. Chodziło o to, że miasto mogło−
by przejąć obiekty Wisły, zająć się dzia−
łaniami inwestycyjnymi i ich bieżącą
eksploatacją. – Do dziś nie otrzymaliś−
my żadnych wiążących odpowiedzi
– tłumaczył Mirosław Milewski. – Po−
dobnie jest z budową hali widowisko−
sportowej. Jak na razie mamy tylko list
intencyjny w sprawie jej finansowania.

Stanowisko Prezydenta popierali je−
go zastępcy: Dariusz Zawidzki i Piotr
Kubera. – Jaki był zysk finansowy Or−

lenu? – dopytywał się Piotr Kubera,
odpowiedzialny m.in. za sport w Płoc−
ku. – Czy te 10−12 mln złotych na klub,
które koncern mógłby dalej przezna−
czać na obie sekcje, to chociaż promil
zysku PKN? Ile tego zysku spółka
przeznacza na potrzeby płocczan?

Piotr Kownacki próbował się bro−
nić. – To nieprawda, że nic nie dajemy
mieszkańcom – mówił. – Wspieramy
przecież m.in. fundusz grantowy, fi−
nansujemy remonty kościołów, wspie−
ramy oddział płocki Polskiego Czer−
wonego Krzyża i Płockie Towarzystwo
Wioślarskie.

– Owszem, dajecie 400 tysięcy zło−
tych na fundusz grantowy, ale potem
wszystkie organizacje pozarządowe
odsyłacie do nas – ripostował zastępca
Prezydenta. – Wasz wkład w Płock jest
znikomy, bo jak inaczej wytłumaczyć
fakt, że wioślarze wciąż mają proble−
my z utrzymaniem się. Widać więc, że
pieniądze, które dajecie są naprawdę
niewielkie. 

Żałuję, że go namówiłem

– Szkoda, że ta dyskusja odbywa się
w rocznicę 60−lecia istnienia klubu
– mówił drżącym głosem prezes Wisły
Krzysztof Dmoszyński. Ustosunkował
się on do wypowiedzi prezesa Orlenu
odnośnie zagranicznych zawodników,
grających w sekcji piłki nożnej, sukce−
sów szczypiornistów, także tych młod−
szych oraz niegospodarności klubu.
– W drużynie piłki ręcznej również
grają obcokrajowcy i tak jest na całym
świecie – odpierał zarzuty. – Wielkiej
piłki ręcznej nie zrobi się tylko na wy−
chowankach, nie ma takiego klubu ni−
gdzie. Aby odnieść jakikolwiek sukces,
należy pozyskiwać zawodników z in−
nych klubów. A jeśli chodzi o niegos−
podarność to podam tylko jeden przy−
kład: gdy przejmowaliśmy klub miał
3,5 miliona złotych długów, a w 2006
roku już prawie dwa miliony zysku.

Prezes Wisły mówił również, że
klubu nie stać na zawodników krajo−
wych, bo są zbyt drodzy. Przyznał, że
sukcesy piłkarzy nożnych nie są mo−
że zadowalające, ale to dlatego, że
klub musiał sprzedać kilku zawodni−
ków. Dmoszyński poprosił o pomoc
w finansowaniu Wisły, bo jeśli jej nie
będzie to drużyna nie otrzyma licen−
cji na sezon 2007/2008 i automatycz−
nie spadnie do trzeciej ligi. – Wycho−
dząc z klubu spojrzałem na popiersie
Kazimierza Górskiego. Teraz żałuję,
że trzy lata temu poprosiłem tego
wielkiego trenera, że namówiłem go,
aby zgodził się na nadanie swojego
imienia naszemu stadionowi – zakoń−
czył ze łzami w oczach swoją wypo−
wiedź prezes Wisły.

Będziemy walczyć

Kibice, związki zawodowe i płoc−
czanie nie pozostawili na prezesie Or−
lenu suchej nitki. 

– Czuję się jakbym był na stypie
– komentował sytuację Bogdan Kwiat−
kowski z orlenowskiej „Solidarności”.
– To jakaś farsa. Decyzje już zapadły,
więc po co się spotykamy? Oświad−
czam, że jako związki zawodowe pój−
dziemy za tymi, którzy będą bronić klu−
bu. Są nas dwa tysiące, a doliczając
rodziny to dużo więcej.

– Dlaczego wygodniej Orlenowi
sponsorować kilka osób spoza Płocka,
ścigających się w rajdzie Dakar? – do−
pytywał Ryszard Maliszewski. – Nie
rozumiem zarzutów o niegospodarno−
ści władz klubu, bo w takim razie dla−
czego ręczni osiągają sukcesy, jeśli
obiema sekcjami rządzą ci sami lu−
dzie. Przekażę prezesowi Kownackie−
mu klubowy szalik, bo sam nie wiem,
co więcej mogę zrobić i jak przeko−
nać, aby Orlen nadal sponsorował
naszych piłkarzy. 

– Nie czujecie naszego miasta, nie
czujecie naszych emocji związanych
z piłką nożną, bo jesteście spoza
Płocka – mówił Mariusz Kaliwoda,
wiceprezes Stowarzyszenia Klubu
Wisła Płock. – Czy mam powiedzieć
kibicom, że Piotr Kownacki jest gra−
barzem Wisły?

Głos zabrał również Mieczysław
Broniszewski, były szkoleniowiec
płockich piłkarzy. – Ze względu na
czas, bo w marcu mija termin złożenia
dokumentów o licencję, proszę o pro−
longatę dla Wisły, np. na rok – mówił.
– W tym czasie niech zarząd klubu szu−
ka dodatkowych sponsorów. Jeśli tego
czasu nie będzie, to zaprzepaścimy
wszystko co do tej pory, przez 60 lat
udało się stworzyć.

Zmiana frontu?

– To spotkanie dało mi bardzo dużo
– powiedział na zakończenie prezes
Orlenu. – Przekonałem się, że nie ma
Orlenu bez Płocka. Przyznaję, że nie
doceniałem czym dla Płocka, dla jego
mieszkańców, jest ten klub. Może nie
wszystkie oceny, które do tej pory for−
mułowałem były słuszne? Może po
stronie Orlenu też trzeba szukać po−
prawy? Musimy uzyskać licencję na
przyszły sezon. Będziemy szukać moż−
liwości dalszej współpracy. Wszyscy,
którzy kochają klub i piłkę nożną, mu−
szą nam pomóc znaleźć rozwiązanie,
żeby ten klub dalej się rozwijał i by
znalazł jeszcze innego sponsora.

Małgorzata Domańska

PKN Orlen postanowił wycofać się ze sponsorowania Wisły Płock – taka wiadomość obiegła miasto. 27 lutego odbyła się pub−
liczna debata na temat płockiego sportu. Wzięli w niej udział przedstawiciele: Orlenu, Urzędu Miasta, klubu, związków zawo−
dowych, kibiców i mieszkańców Płocka. 

Szczypiorniści – tak, futboliści – nie?

Oddział Miejski PTTK wspólnie
z SKKT „Mechkon” przy Zespole
Szkół Technicznych „Siedemdziesiąt−
ka” (tegoroczny zdobywca I miejsca
w ogólnopolskim konkursie na Najlep−
szy Szkolny Klub Krajoznawczo−Tu−
rystyczny) zorganizowali 21 lutego
rajd Zima 2007. Wytyczono 3 atrak−
cyjne trasy piesze i jedną rowerową.
Pierwsza, 8−kilometrowa trasa, prowa−
dziła od pętli autobusowej w Borowi−
czkach przez Gościniec, Norbertańską
do szkoły przy al. Kilińskiego. Drugi,
10−kilometrowy, szlak wiódł z polany
św. Huberta w Cekanowie przez Boro−
wiczki do szkoły, trzeci zaś, 7−kilome−
trowy, z Maszewa przez Winiary na al.
Kilińskiego. Na punkty startowe dru−
żyny dowiezione zostały autokarami.

W zimowej aurze (– 10 st. C i siła
wiatru 4 st. w skali Beauforta) w raj−
dzie wzięło udział 550 młodych tury−
stów, których nie opuszczał dobry hu−
mor do końca imprezy. Na mecie cze−
kał na nich  posiłek: gorąca grochów−
ka, porcje kiełbasy oraz dyplomy i pu−
chary za sportowa rywalizację na tra−
sach. Przy ognisku uczestnicy rajdu –
dzieci ze szkół podstawowych, ucznio−
wie gimnazjów i dorośli rozgrzewali
zmarznięte dłonie i stopy, przytupując
w rytm skocznej muzyki.

Na zakończenie rajdu Zima 2007
opiekunowie grup i organizatorzy
spotkali się w szkolnej świetlicy ZST,
by podsumować imprezę i... zaplano−
wać jubileuszowy XXV zimowy rajd
w przyszłym roku. Z.S.

Rajd na pożegnanie zimy



W środę, 21 lutego, w Szkole Pod−
stawowej nr 18 miało miejsce ważne
wydarzenie; najmłodsi uczniowie
zostali pasowani na czytelnika. Do−
skonale wiemy, jak ważne jest czyta−
nie książek – rozwijają wyobraźnię,
dzięki nim lepiej możemy zrozumieć
drugiego człowieka i wszystko, co
nas otacza.

Pasowanie na rycerza najpiękniej−
szej i najciekawszej damy – książki,
poprzedzone było inscenizacją przy−
gotowaną przez uczniów klas star−
szych. Dzięki takiej obrazowej for−
mie przekazywania wiedzy dzieci do−
wiedziały się, jak należy obchodzić
się z książką i czym ona jest dla każ−

dego czytelnika. Pierwszoklasiści na−
uczyli się też pięknej piosenki:

,,W książce świat jest kolorowy,
w książce kryją się przygody.
Książka bajkę swą opowie
Mnie i tobie, mnie i tobie
Tak, tak, tak!!!”
Ślubowano na piękną księgę z baś−

niami; uczniowie przyrzekali strzec
i szanować wszystkie książki. Na pa−
miątkę tego wydarzenia każda klasa
pierwsza otrzymała pamiątkowy dy−
plom, a każde dziecko zakładkę do
książki, wykonaną przez starszego ko−
legę bądź koleżankę. Po całym tym
doniosłym wydarzeniu dzieci wypoży−
czyły pierwszą książeczkę. I.J.

Pasowanie na czytelnika
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Sportowe emocje i dobra zabawa to−
warzyszyły I Turniejowi Gry Sprawno−
ściowej „Piłkarzyki stołowe w DPS
„Przyjaznych Serc” w Płocku. To pier−
wsza tego typu impreza sportowa zor−
ganizowana dla osób niepełnospraw−
nych z terenu miasta Płocka i okolic.
Do rywalizacji o puchar dyrektora Do−
mu Pomocy Społecznej stanęło 10 pla−
cówek – w tym domy pomocy społecz−
nej, warsztaty terapii zajęciowej, spe−
cjalne ośrodki szkolno−wychowawcze
i środowiskowy dom samopomocy.
Większość wystawiła po dwie dwuoso−
bowe drużyny. Uczestników podzielo−
no na 3 grupy sprawnościowe, a turniej
w systemie „każdy z każdym” rozgry−
wany był na trzech stołach. 

Pierwsze, pucharowe miejsce w gru−
pie A zajęła drużyna ze Specjalnego

Ośrodka Szkolno−Wychowaczego nr
2, w grupie B rówież drużyna ze SOS−
W nr 2, natomiast w grupie C – War−
sztat Terapii Zajęciowej Zakrzewo.
Fundacja Panaceum ufundowała pu−
char Fair Play, który decyzją sędziów
przyznany został drużynie z DPS Go−
ślice. 

Placówki, których drużyny nie zaję−
ły premiowanych miejsc otrzymały
pamiątkowe statuetki. Każdy z zawod−
ników otrzymał dyplom za udział oraz
nagrodę – niespodziankę. 

Rozgrywkom kibicowali mieszkań−
cy DPS „Przyjaznych serc”, wolonta−
riusze oraz zaproszeni goście. Ogrom−
ne zainteresowanie „Piłkarzykami sto−
łowymi” przekonało organizatorów,
aby turniej organizować w kolejnych
latach. (op. rł)

Piłkarskie zmagania

Każde dziecko ma ogromną potrze−
bę ruchu i obdarzone jest wyobraźnią,
która nie zna granic. Jest ona sprawcą
tylko pozytywnych doświadczeń, nie−
stety bywa też przyczyną wypadków.
Dlatego przypominanie dzieciom
o bezpieczeństwie jest sprawą tak bar−
dzo istotną. 

W płockiej „osiemnastce” od wielu lat
w grafiku konkursów szkolnych jest
konkurs plastyczny ,,Bezpieczne zaba−
wy”, organizowany przy współudziale
Rady Mieszkańców Osiedla ,,Skarpa”,
która nie tylko sponsoruje ten konkurs,
ale była głównym jego pomysłodawcą.
Konkurs jest zawsze poprzedzony poga−
danką, połączoną z prezentacją niebez−
piecznych zachowań naszych dzieci. 

W tym roku konkurs odbył się
w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą

stanowili uczniowie klas młodszych tj.
I−III, a drugą uczniowie klas IV−VI.
W sumie do konkursu przystąpiło 59
uczniów. Komisja konkursowa po
obejrzeniu wszystkich prac przyznała
21 nagród i wyróżniła czwórkę dzieci.
Oceniany był pomysł i technika wyko−
nania prac.

Komisja konkursowa, w skład której
weszli przedstawiciele szkoły i ROM
,,Skarpa” postanowiła I nagrody
przyznać: Klaudii Józefowicz z kl. Ib,
Karolinie Włodarczyk z kl. IIa, Oliwii
Gołębiewskiej z kl. IVa, Natalii Ma−
gdziarz z kl.Vd, i Agnieszce Tomczak
z kl. VIb.

Laureatom konkursu wręczono inte−
resujące nagrody książkowe: baśnie,
albumy przyrodnicze, małe encyklo−
pedie techniki. I.J.

„Bezpieczne zabawy”
Krzyżówka z nr 4/163

Tyran nie zna moralnej bariery, bo krzywdzi ludzi dla własnej kariery to
prawidłowe hasło krzyżówki zamieszczonej w lutowym numerze Sygnałów
Płockich. Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy upominki dla:
Zdzisława Sawickiego z ul. Obrońców Westerplatte (książka „Tajemnice
władców Polski”), Ryszarda Zarzyckiego z ul. Mickiewicza (zestaw: kubek,
podkładka pod mysz, smycz do kluczy, długopis), Teresy Hiszpańskiej z ul.
Dobrowolskiego (zestaw) i Jerzego Wójcika z ul. Walecznych (zestaw). 

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji w ratuszu (pok. 220) w godzinach
pracy Urzędu Miasta.


