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Najpierw jest pomysł, marzenie.
Często na pierwszy rzut oka nierealne,
ale z biegiem czasu, z nabieraniem
wiary w siebie, zaczyna się krystalizo−

wać. Tak powstaje plan – pierwsze
zderzenie marzeń, możliwości i czasu.

Siedmioletni plan inwestycyjny
miasta jest wypadkową chęci i po−

stulatów mieszkańców oraz progno−
zowanych dochodów miasta z uw−
zględnieniem uzyskania na niektóre
zadania środków z Unii Europej−

skiej. Na ile jest realny? – pokaże
czas. Na ile autorzy opracowania
spełnili oczekiwania mieszkańców
poszczególnych osiedli i wszystkich
płocczan?

W planie uwzględniono kilka du−
żych inwestycji, ważnych dla całej
społeczności miasta, jak i drobne, ale
dla grup mieszkańców nie mniej waż−
ne (a może nawet ważniejsze) niż te
ogólnomiejskie, jak wodociągi, kanali−
zacja, ulice. Swoje plany wieloletnie
dołączyły miejskie spółki.

Poniżej lista zadań inwestycyjnych
na najbliższe dwa lata, ujętych
w Wieloletnim Planie Inwestycyj−
nym. W nawiasach planowane wy−
datki.
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budowa mostu przez Wisłę (73.200
zł), drogi dojazdowe do mostu odci−
nek I i II (12.572.231 zł – środki
unijne), drogi dojazdowe do mostu
odcinek IV i V (24.259.704 zł w tym
16.885.667 – środki unijne), budowa
obwodnicy północnej (3.000.000
w tym 2.550.000 – środki unijne),
budowa obwodnicy północno−za−
chodniej (1.500.000 zł), regulacja
Rosicy (1.000.000 zł), infrastruktura
dla budownictwa (400.000 zł), upo−
rządkowanie gospodarki wodami
opadowymi na osiedlach: 

dokończenie na str. 6

Gotowy jest Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2007 – 2013. Na sesji 28 mar−
ca został przedłożony radnym.

Plan marzeń
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Marszałek Piłsudski znów przeje−
dzie ulicami miasta. 9 kwietnia w go−
dzinach popołudniowych powinien
pojawić się na ul. Małachowskiego
i wjechać na Stary Rynek. Tu przy−
wita go Prezydent i Biskup Płocki
oraz Orkiestra i Kompania Reprezen−
tacyjna Wojska Polskiego. 

– Witam Cię, Panie Naczelniku
Państwa, w imieniu prastarego mia−
sta i sercem całym witać Cię będzie
ludność tego grodu – powie prezy−
dent Antoni Michalski. 

To było wielkie święto i takim powin−
no pozostać w pamięci współczesnych
płocczan po 9 kwietnia 2006 r. Dlatego
uroczystości odznaczenia Płocka Krzy−
żem przeniesiono z Placu Obrońców
Warszawy (dawniej plac Floriański) na
Stary Rynek, główne miejsce niedziel−
nych spotkań mieszkańców obecnego
Płocka. Choć samochód z naczelnikiem
przejechał 10 kwietnia 1921 roku
o godz. 10.35, na potrzeby rekonstrukcji
tamtych wydarzeń jubileuszowe uroczy−
stości zaplanowano na niedzielę – 9
kwietnia 2006 roku. W rolę marszałka
wcieli się aktor Jerzy Bielecki, ówczes−

nego prezydenta zagra obecny – Miro−
sław Milewski, a biskupa Antoniego Ju−
liana Nowowiejskiego – proboszcz Fary
ks. Janusz Cegłowski. 

Zanim przed ratuszem pojawi się Na−
czelnik Państwa, o godz. 16 będziemy
mogli obejrzeć historyczny spektakl ple−

nerowy – Rok 1920 – w wykonaniu zes−
połu Teatru Dramatycznego. W spektakl
włączy się Orkiestra i Kompania Repre−
zentacyjna Wojska Polskiego.

Po uroczystym wjeździe i powita−
niu Głowy Państwa mieszkańcy na−
dadzą mu tytuł (pierwszego) Honoro−

wego Obywatela Płocka. Potem
wszyscy przejdą ulicami: Grodzką,
pl. Narutowicza i Kościuszki na pl.
Obrońców Warszawy pod pomnik
marsz. J. Piłsudskiego. Tu też odbę−
dzie się apel pamięci oraz defilada
wojskowa z udziałem Orkiestry
i Kampanii Reprezentacyjnej WP,
harcerzy i członków Fundacji Polo−
nia Militaris. O godz. 18 w Bazylice
Katedralnej odprawiona zostanie
msza św. w intencji poległych w woj−
nie polsko−bolszewickiej. 

10 kwietnia (poniedziałek) od
godz. 12 płocka młodzież i harcerze
będą składać kwiaty w miejscach pa−
mięci wojny 1920 roku. Uroczysto−
ściom towarzyszy wystawa archiwa−
liów i dokumentów Płock – Miasto
Bohaterów (otwarcie 7 kwietnia,
o godz. 12 w ratuszu). 

Organizatorami jubileuszu są:
Urząd Miasta, Teatr Dramatyczny,
POKiS, Vox Juventis, Fundacja Po−
lonia Militaris, Muzeum Mazowiec−
kie, Archiwum Państwowe, ZHP,
ZHR, Orkiestra i Kompania Repre−
zentacyjna WP, Dzieci Płocka. (rł)
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Prezydent zarządził
Przeprowadzka świetlicy

Towarzystwo Przyjaciół Dzie−
ci, prowadzące świetlicę przy ul.
Kościuszki 22 zwróciło się
z prośbą o wynajęcie na ten cel
innego lokalu, bowiem obecny
wymaga generalnego remontu
i nie spełnia wymogów sanitarno−
epidemiologicznych. Prezydent
zdecydował się wynająć Towa−
rzystwu na 3 lata lokal o powierz−
chni 88,7 mkw. przy ul. Sienkie−
wicza 17a za 1 zł/mkw. miesięcz−
nie.

Dzieci Wojny i Fundusz Grantowy
na Misjonarskiej

Oddział mazowiecki Stowarzy−
szenia Dzieci Wojny będzie miał
swą siedzibę w budynku Miejskie−
go Centrum Rozwiązywania Prob−
lemów Społecznych. Posiadał
będzie do dyspozycji lokal o pow.
18,7 mkw. w którym prowadzić
ma działalność statutową, polega−
jącą na integracji środowiska
„Dzieci wojny”, świadczeniu tym
osobom pomocy prawnej, mate−
rialnej i społecznej.

Natomiast Fundusz Grantowy
dla Płocka przeprowadzi się na
Misjonarską do lokalu o pow.
17,1 mkw.

Droższe „Wodociągi”

O 548 tysięcy złotych podnie−
siony został kapitał zakładowy
spółki poprzez wniesienie do niej
aportem prawa własności środków
trwałych tj. przyłączy wodociągo−
wych i kanalizacji sanitarnej.
Udziały w podwyższonym kapita−
le obejmie gmina Płock.

Ochrona i promocja zdrowia

Rozdzielone zostały dotacje
z budżetu miasta dla organizacji
pozarządowych, które realizować
będą w tym roku zadania w zakre−
sie ochrony i promocji zdrowia.
Beneficjentami są: Centrum Psy−
chologiczno−Pastoralne Metanoia,
PCK, Monar, parafia św. Bene−
dykta, parafia św. Ducha, Stowa−
rzyszenie Rodzin Abstynenckich,
Klub Sportowy „Victoria”, Klub
Abstynentów, ZHP – Hufiec
Płock, Zakład Doskonalenia Za−
wodowego, Stowarzyszenie Ho−
norowych Dawców Krwi, WOPR,
Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Komisja Urbanistyczna

Powołana została Miejska Ko−
misja Urbanistyczno−Architekto−
niczna, jako organ opiniodawczo−
doradczy w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzenne−
go. W skład 7−osobowej komisji
wchodzą specjaliści desygnowani
przez Prezydenta Miasta, Towa−
rzystwo Urbanistów Polskich
i Mazowiecką Okręgową Izbę Ar−
chitektów. (j)

* PKN Orlen dołączył do grona
sponsorów transmisji i relacji z wyści−
gów Grand Prix Formuły 1, które bę−
dzie można oglądać w TV4.

* Mazowiecka Spółdzielnia Miesz−
kaniowa najbardziej opornych dłużni−
ków umieści w Krajowym Rejestrze
Długów (figurujące w nim osoby nie
mogą brać kredytów, kupować na ra−
ty itp.).

* Do 27 kwietnia poszkodowani
przez Agencję Finansową „Grosik”
mogą starać się o odzyskanie swoich
pieniędzy w Sądzie Gospodarczym
w Białymstoku.

* Paweł Figurski z „Małachowian−
ki” zwyciężył na etapie diecezjalnym
XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Kato−
lickiej.

* Dyrektorem płockiej delegatury
Narodowego Funduszu Zdrowia zo−
stała Alicja Kijek.

* Z powodu remontu w kwietniu,
prawdopodobnie na około 2 tygodnie,
zamknięta zostanie „porodówka”
w szpitalu miejskim.

* Sejmik województwa mazowiec−
kiego postanowił przekazać 20 mln zł
na Instytut Jana Pawła II, który mie−
ścić się ma w Świątyni Opatrzności
Bożej.

* Byli pracownicy Ajmexu przed
sądem walczą o zaległe wynagrodze−
nia.

* Termin zakończenia I etapu mo−
dernizacji ul. Tumskiej przesunięty
został na czerwiec br.

* Ponad 3 godziny zablokowana by−
ła 19 marca droga nr 62 koło Wyszo−
grodu; rowerzysta (zginął na miejscu)
spowodował karambol 3 samocho−
dów – 2 osoby zostały ranne.

* Starostwo powiatowe ogłosiło ko−
lejną edycję konkursu „O kryształowy
kokos roku” – zgłoszenia firm do 30
kwietnia br.

* Mniej absolwentów gimnazjów
dostanie się w tym roku do liceów;
wszystkie zmniejszają nabór o jedną
klasę.

* Szpital wojewódzki planuje roz−
począć jesienią wszczepianie rozrusz−
ników serca.

* Płockie lecznice weterynaryjne
włączyły się do akcji sterylizacji psów
i kotów. Na początku kwietnia oferu−
ją te zabiegi po obniżonych cenach.

* Tomasz Dąbrowski z „Jagiellon−
ki” wygrał 3−letnie studia w Wyższej
Szkole Biznesu i Administracji
w Warszawie, zwyciężając w konkur−
sie wiedzy komputerowej.

* Płoccy lekarze zapowiadają „kro−
czący protest”. Na początek 7 kwiet−
nia chcą wziąć urlopy.

* Na Zielonym Jarze rozpoczęła się
budowa osiedla tarasowego z miesz−
kaniami od 54 do 118 m.

* Dariusz Bednarski – płocki lekko−
atleta został wicemistrzem świata we−
teranów w skoku wzwyż na mistrzo−
stwach świata w Linzu (Austria). (j)

Minęło pół miesiąca...
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Do końca kwietnia Komunikacja
Miejska Płock testować będzie nowy
system powiadamiania pasażerów
o rozkładach jazdy 10 wybranych linii
autobusowych (2, 3, 7, 19, 20, 21, 22,
26, 33, 35) przez komórkę. Każdy po−
siadacz telefonu komórkowego ma
możliwość otrzymania aktualnej infor−
macji o rozkładzie jazdy z danego
przystanku poprzez wybranie w swo−
im aparacie telefonicznym połączenia
internetowego lub poprzez usługę in−
ternetową w zależności od modelu te−
lefonu. Należy tylko wprowadzić
adres: http://wap.rozklad.com

Każda osoba odwiedzająca stronę
internetową spółki www.km.ump.pl

może wyrazić swoją opinię na temat
testowanego systemu, poprzez
udzielenie odpowiedzi na przygoto−
waną ankietę. Wszystkie opinie i su−
gestie na temat funkcjonalności sy−
stemu będą brane pod uwagę. Zain−
teresowanie pasażerów nowym sy−
stemem będzie mieć decydujące zna−
czenie, czy wdrożyć go na stałe. 

System funkcjonuje już m.in.
w Gnieznie, Gdańsku, Warszawie,
Lesznie. Pasażer przebywający w in−
nym mieście nie musi znać nazw in−
nych przewoźników oraz numerów
telefonów. Wystarczy, że zapamięta
jeden adres: wap.rozklad.com.

(j)

Autobus w komórce

W dniu 23 mar−
ca Komunikacja
Miejska – Płock
sp. z o.o. po raz
kolejny sprawiła
swoim pasażerom
miłą niespodzian−
kę. Wspólna ak−
cja, tym razem
z firmą Olewnik,
przebiegała pod
hasłem „Komfor−
towa jazda z pysz−
nym śniadaniem”.

Osoby, które
w tym dniu podró−
żowały autobusa−
mi miejskimi mia−
ły okazję otrzymać
pyszne śniadanko.
Śniadanka rozdawane były przez pracowników KMP oraz przedstawicieli spon−
sora w różnych autobusach.

W śniadaniowym zestawie znalazły się wyroby ze Starej Wędzarni OLEWNI−
KA, mini masełko oraz świeża bułeczka. Dodatkowo w każdym opakowaniu był
kupon rabatowy do sklepów sponsora akcji. I.P.

Jazda ze śniadaniem

11 marca po raz pierwszy w tym ro−
ku zorganizowano dla płocczan akcję
pn.: „Biała sobota”. 

W 8 poradniach Przychodni Specjali−
stycznej przy ul. Miodowej 2 wykonano
177 badań. Płocczanie skorzystali z po−
mocy lekarzy z poradni: laryngologicz−
nej, pulmonologicznej, neurologicznej,
reumatologicznej, okulistycznej, chirur−

gicznej, dermatologicznej oraz zdrowia
psychicznego. Podczas badań stwierdzo−
no m.in.: chorobę afektywną dwubiegu−
nową, żylaki kończyn dolnych, nieżyty
górnych dróg oddechowych, alergie
skórne. Wydano trzy skierowania do
szpitala, pięciu pacjentom zalecono le−
czenie w Poradni Rehabilitacyjnej i Po−
radni Neurologicznej. (lgk)

Pierwsza sobota
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Max−Film należy do samorządu wo−
jewództwa mazowieckiego. Niedawno
otrzymał od Urzędu Miasta pozwole−
nie na budowę nowego kina w Płocku.
– Jest ono prawomocne, ale z wyłącze−
niem kolumnady przed budynkiem
– wyjaśnia Krzysztof Andracki. – Bar−
dzo chcielibyśmy, aby ona się znalazła
i będziemy o nią walczyć. 

Miasto uważa jednak, że kolumnada
zupełnie nie pasuje do zabudowy re−
montowanej ulicy Tumskiej. 

Przychylna pomysłowi powstania
kolumnady jest również Kuria Diece−
zjalna Płocka, która jest właścicielem
terenów pod „Przedwiośniem”. – W
latach 30. XX wieku mieścił się tu Dom
Akcji Katolickiej – opowiadał na kon−
ferencji prasowej ks. Marek Makow−
ski, przedstawiciel Kurii. – Został on
wybudowany w latach 1931−34 przez
biskupa Nowowiejskiego.

Akcja Katolicka działała w tym bu−
dynku do II wojny światowej. Znajdo−
wała się tam m.in. wielka, nowoczesna
sala teatralna oraz 16 innych, mniej−
szych sal. Fasada zwieńczona była czte−
rema kolumnami, które oznaczały fila−
ry, na których opierała się działalność
Akcji; dwa filary młodzieży i dwa osób
dorosłych: kobiet i mężczyzn. W 1940
roku Niemcy przekształcili teatr w kino
oraz w kasyno. 

Prace przy budowie nowego kina
rozpoczną się od rozbiórki starego
obiektu. Vectra pozostawi jedynie
dwie ściany. Fundamenty zostaną
wzmocnione mikropalami. – Roboty
przygotowawcze potrwają około
trzech miesięcy – zapowiada Andracki. 

Sama budowa realizowana będzie
około pół roku, a uruchamianie i wy−
posażanie budynku kolejne trzy mie−
siące. – Jeśli nie pojawią się jakieś
nieprzewidziane trudności, nowe kino
zacznie działać w kwietniu przyszłego
roku – mówi prezes Max−Filmu. 

Będą tam cztery sale kinowe na
812 osób łącznie, w tym jedna multi−
medialna z niewielkimi garderobami,
sceną i kabinami do tłumaczeń sy−

multanicznych. Mogłyby się tam od−
bywać różnego rodzaju konferencje.
Oprócz tego, w budynku znajdzie się
niewielka salka kinowa dla dzieci; na
ścianie zawiśnie wielka plazma, a tuż
obok będzie zaplecze dostosowane
do urządzania niewielkich imprez ro−
dzinnych. W nowym kinie nie za−
braknie też kawiarni, restauracji, ka−
wiarenki internetowej, gdzie oprócz
internetu będzie można korzystać
z kserokopiarki. – Piwnice zajmie no−
woczesny klub fitness – zapowiada
Krzysztof Andracki.

Max−Film podpisał już list intencyj−
ny z firmą Gymnasion. Od siedmiu lat
prowadzi ona sieć dziesięciu klubów
fitness w całej Polsce, a jej właścicie−
lami są słynni sportowcy: Ireneusz
Wesołowski – lekkoatleta, mistrz Pol−
ski, Jacek Wszoła – mistrz olimpijski
w skoku wzwyż, Mariusz Czerkawski
– najlepszy polski hokeista, zawodnik
ligi NHL oraz Stefan Tatarek – były
piłkarz ręczny, a obecnie biznesmen.
– Będziemy chcieli zachęcić płocczan
do ruchu i rekreacji fizycznej – mówi
Ireneusz Wesołowski.

– Wierzę, że to się uda, bo będziemy
mieli do zaoferowania najnowocześ−
niejszy sprzęt i najlepszych instrukto−
rów – dopowiada Jacek Wszoła. 

Cały obiekt będzie klimatyzowany
i przystosowany dla osób niepełno−
sprawnych; na wszystkie kondygnacje
będzie można dostać się windą.

Ale zanim powstanie nowe kino oś−
miu pracowników straci – przynaj−
mniej na rok – pracę. 

– Chociaż nie musieliśmy tego ro−
bić, otrzymali oni odprawy pieniężne
– mówi prezes zarządu Max−Filmu.
– Zapewniam, że kiedy będziemy po−
szukiwać załogi do nowego obiektu
starzy pracownicy będą mieli pier−
wszeństwo w zatrudnieniu. To ludzie
z dużym doświadczeniem którzy bar−
dzo dobrze pracują. 

Koszt budowy nowego kina w na−
szym mieście przewidziano na około
15 mln zł. Małgorzata Domańska

Prawdopodobnie już na początku kwietnia jedyne płockie kino
„Przedwiośnie” zostanie zamknięte. – Czekamy tylko na sy−
gnał od Vectry, która zajmie się rozbiórką praktycznie całego
budynku – mówi Krzysztof Andracki, prezes zarządu Max−Fil−
mu – firmy, która wybuduje nowe kino.

Nowoczesne kino, super
siłownia i inne atrakcje

– Jesteśmy zainteresowani rozwo−
jem gospodarczym naszego miasta
– mówił na spotkaniu w ratuszu prezy−
dent Mirosław Milewski. – Jesteśmy
przygotowani na przyjęcie nowych in−
westorów w Płocku.

Goście z Belgii wypytywali o oferty
inwestycyjne, a także o możliwości ko−
munikacyjne naszego miasta. – Dużym
plusem na pewno jest nieduża odległość
od Warszawy – mówił Koen Haverbeke.
– Ale kluczowym czynnikiem jest rozwój
portów lotniczych. Firmy belgijskie za−
częły się interesować Polską dopiero
wtedy, gdy powstały tanie linie lotnicze. 

Prezydent zapewnił, że miasto sta−
wia na budowę dróg i lepsze połącze−
nia nie tylko z Warszawą. – Mamy już
koncepcję budowy obwodnicy północ−
no−zachodniej Płocka – przekonywał
Mirosław Milewski. – Dzięki niej do
stolicy będzie się można dostać zupeł−
nie nową, szybszą trasą. Ponadto,
powstanie bardzo korzystne połącze−
nie z Orlenem i Płockim Parkiem
Przemysłowo−Technologicznym.

Inwestycja ma zakończyć się w cią−
gu 3−4 lat i pochłonie około 1 mld zł.
– Oczywiście w finansowanie zaanga−
żuje się nie tylko miasto, ale również
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad – mówił Prezydent.

Belgijscy radcy ciekawi również
byli, czy w planie budowy autostrad
uwzględniono Płock. – Będziemy

mieli do nich niedaleko – tłumaczył
Mirosław Milewski. – A obwodnice
wokół naszego miasta znacznie uła−
twią do nich dojazd. 

Głównym celem spotkania było za−
prezentowanie zagranicznym go−
ściom oferty inwestycyjnej. Ciekawi−
ły ich m.in. możliwości inwestowa−
nia w Płockim Parku Przemysłowo−
Technologicznym oraz na terenie
Trzepowa. – Wszystkie informacje
przekażemy belgijskim przedsiębior−
com. Mamy nadzieję, że skorzystają,
bo warto – zapewniał Eric de Clercq.
– Jedna z firm logistycznych, która
zainwestowała w Płocku jest bardzo
zadowolona ze wsparcia, jakiego
udzieliło miasto.

Belgijscy goście odwiedzili PPP−T,
a także odbyli krótki spacer po naszym
mieście. M.D.

Radcy handlowi i ekonomiczni Ambasady Belgii w Polsce od−
wiedzili nasze miasto. Spotkanie było rewizytą, gdyż Eric de
Clercq i Koen Haverbeke w grudniu ubiegłego roku gościli Ja−
rosława Trocha – Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwoju Gos−
podarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia.

Komunikacja i inwestycje

Orlen dofinansuje prace konserwa−
torskie i remontowe płockich obiek−
tów zabytkowych. 

– Są to działania zmierzające do za−
chowania historycznego dziedzictwa
regionu – mówi Beata Karpińska
z Biura Prasowego spółki. 

Darowizna w wy−
sokości 500 tys. zł
zostanie przeznaczo−
na na dofinansowa−
nie remontu dawnego
opactwa pobenedek−
tyńskiego, byłej sie−
dziby Muzeum Ma−
zowieckiego. Jest to
najstarszy i jeden
z piękniejszych za−
kątków Płocka i re−
gionu. Zabudowania
zostały wpisane do re−
jestru zabytków
w 1958 roku jako
„zespół dawnego
opactwa benedyktyń−
skiego z reliktami zamku”.

Historia zamku nie do końca została
poznana, ale przypuszcza się, że jej po−
czątki sięgają XIII wieku. Wiadomo na−
tomiast, że do końca XV wieku zamek
był siedzibą książąt mazowieckich, a w
XVI w. przebudowano go i podzielono
pomiędzy władcę i kościół.

Na przełomie XVII i XVIII wieku
powstało tu opactwo benedyktyńskie.
Do naszych czasów, z zamku pozostały
obie wieże i – prawdopodobnie najstar−
szy w Polsce północnej – mur (pamiąt−
ka po czasach Władysława Hermana).

Kuria Diecezjalna Płocka chce przy−
wrócić opactwu dawną
świetność, otworzyć
dla turystów i pokazać
tu swoje skarby: śred−
niowieczne rękopisy,
złotnictwo, tkaniny
oraz część skarbca ka−
tedralnego. 

PKN Orlen wesprze
również prace remonto−
we zabytkowych obiek−
tów parafii pod wezwa−
niem św. Maksymiliana
Kolbego (na Górkach).
Należą one do najstar−
szych zabudowań tego
typu w mieście. W skład
zabytkowego komplek−

su wchodzą trzy budowle wpisane do
rejestru zabytków: kościół św. Domini−
ka, plebania i drewniana dzwonnica (na
zdjęciu). Pieniądze z Orlenu zostaną
przeznaczone m.in. na pokrycie wydat−
ków związanych z odrestaurowaniem
drewnianej dzwonnicy i uruchomie−
niem dzwonów. (m.d.)

Na pomoc zabytkom
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Tematem spotkania były zagranicz−
ne inwestycje bezpośrednie, ich
wpływ na lokalną gospodarkę i sposo−
by na przyciągnięcie zagranicznych
inwestorów. 

– Wspólna konferencja Urzędu Mia−
sta i Izby Handlowej jest początkiem
współpracy – mówił prezydent Miro−
sław Milewski. – Jej zamysłem jest dy−
namiczny i konsekwentny rozwój re−
gionalnych relacji gospodarczych po−
między biznesem brytyjskim i lokalnym
biznesem płockim.

Podczas spotkania prelegenci udzie−
lali rad, jak zainteresować inwestorów
i jak z nimi współpracować. Opierali
się oni na przykładach firm brytyj−
skich, mających doświadczenie w in−
westowaniu w Polsce.

– Województwo mazowieckie jest
jednym z trzech najbardziej atrakcyj−
nych dla inwestorów regionów w Pol−
sce – mówił Wojciech Szelągowski
z Polskiej Agencji Informacji i Inwe−
stycji Zagranicznych. – Ale jest to
obraz wypaczony przez Warszawę.

Eksperci z PAIiIZ dokonali oceny
Płocka i regionu pod kątem atrakcyj−
ności dla inwestorów. Mocną stroną
naszego miasta jest Płocki Park Prze−
mysłowo−Technologiczny oraz są−
siedztwo Orlenu i Basell Orlen Polyo−
lefins. – To one powinny przyciągać
inwestorów, ale nie można nastawiać

się tylko na te firmy – mówił Szelą−
gowski. – Trzeba też liczyć na poten−
cjał innych firm w mieście i regionie.

Według specjalistów atutem nasze−
go miasta jest wykształcona kadra,
głównie dla przemysłu chemicznego
i naftowo−paliwowego. – W Płocku są
cztery wyższe uczelnie, więc można to
bardzo dobrze wykorzystać – argu−
mentował. – Podobnie jest z potencja−
łem miasta w branży w budowlanej,
maszynowej oraz odzieżowej. 

Dużym atutem jest lokalny system
zachęt inwestycyjnych i działalność ra−
tuszowego Centrum Obsługi Inwestora.

Niestety, przyszłych przedsiębior−
ców zagranicznych może zniechęcać
brak odpowiednio rozwiniętej infra−
struktury drogowej. – Wiem, że władze
robią wiele, aby to zmienić i to jest do−
bry kierunek działania – mówił Woj−
ciech Szelągowski.

Minusem jest także brak terenów in−
westycyjnych, należących do miasta
(poza terenami PPP−T).

Podsumowując, fachowcy z PAIiIZ
ocenili nasze miasto wysoko, szcze−
gólnie w porównaniu z innymi miasta−
mi regionu, np. Siedlcami, Ciechano−
wem czy Ostrołęką. – Płock jest najle−
piej przygotowany do nawiązania
współpracy z inwestorami zagranicz−
nymi – zakończył spotkanie Szelągow−
ski. M.D.

Praca i inwestycje – pod takim hasłem odbyło się seminarium
zorganizowane w ratuszu przez Brytyjsko−Polską Izbę Handlową

Jest dobrze, 
może być lepiej

Urząd Miasta poszukuje firmy, któ−
ra rozbuduje i zmodernizuje Płockie
Centrum Edukacji Zawodowej, miesz−
czące się przy Zespole Szkół Tech−
nicznych przy ul. Kilińskiego 4. 

Zamówienie obejmuje branże: kon−
strukcyjno−budowlaną, wodno−kanali−
zacyjną, centralnego ogrzewania, me−
chaniczną i elektryczną.

Podczas wykonywania prac
w obiekcie odbywać się będą zajęcia
dydaktyczne. W ciągu dwóch zmian
na terenie przebywać będzie około 900
uczniów i 150 pracowników szkoły.
Dlatego niezbędne będzie opracowa−
nie wspólnego harmonogramu robót
budowlanych. 

Modernizacja budynku PCEZ bę−
dzie polegała na wyburzeniu niektó−
rych ścianek działowych i postawieniu
nowych. Dzięki temu na parterze znaj−
dą się nowe pracownie warsztatowe,
a na piętrze techniczne pracownie dy−
daktyczne oraz część administracyjna.
W pracowniach obróbki ręcznej zapro−
jektowano zaplecza. Znajdą się one na
antresoli w połowie wysokości kondy−
gnacji (2,3 m). Podobnie zaprojekto−

wano podwójne zaplecze pracowni
gładkościennej obróbki metali, gdzie
na parterze znajdzie się zaplecze pra−
cowni obróbki skrawaniem elementów
obrotowych. Identyczny układ będzie
miało zaplecze pracowni montażu ma−
szyn i urządzeń, gdzie na parterze
znajdzie się magazyn.

Zamówienie obejmuje również bu−
dowę dwukondygnacyjnego budynku,
który będzie stanowić przedłużenie
skrzydła warsztatów. Znajdą się tam:
sale dydaktyczne, sala ćwiczeń szkol−
nej orkiestry dętej (o pow. 116,8
mkw.), zaplecze sanitarne oraz portier−
nia. Aby obiekt dostępny był dla osób
niepełnosprawnych, zaprojektowano
również windę. 

Na wysokości pierwszej kondygna−
cji przewidziano budowę łącznika po−
między budynkiem warsztatowym
i szkolnym. 

Wszystkie prace powinny zakoń−
czyć się do 20 grudnia 2007 roku.
Oferty należy składać do 10 maja
br. w Biurze Obsługi Klienta Urzę−
du Miasta, ul. Zduńska 3, stanowi−
sko nr 8. M.D.

Łącznik – warsztaty

Jury, pod przewod−
nictwem Andrzeja
Gordona – sekretarza
generalnego ZG
PTTK, przyznało na−
szemu miastu wyróż−
nienie za „konsekwen−
cję w zagospodarowa−
niu płockich brzegów
Jeziora (Zalewu) Wło−
cławskiego”.

Płock znalazł się
wśród 10 wyróżnio−
nych miast. Nagrodę
główną (Grand Prix)
otrzymał Flis Odrzań−
ski za zasługi w inte−
growaniu społeczności nadodrzańskich
na rzecz wzbogacania infrastruktury tu−
rystyki wodnej. Wśród nagrodzonych
znaleźli się m.in.: Biebrzański Park Na−
rodowy, klub kajakowy PTTK w Raci−
borzu, miasto Łeba i jej port jachtowy,
miasto Kamień Pomorski i jego przy−
stań żeglarska, mieszcząca się przy
Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu.

Nagrody przyznano
po raz drugi. Uroczy−
ste wręczenie odbyło
się podczas warszaw−
skich Targów Żeglar−
skich „Wiatr i woda”.
Dyplom odebrał za−
stępca prezydenta To−
masz Kolczyński.
Podczas Targów od−
była się również deba−
ta na temat działań po−
dejmowanych na rzecz
polskich brzegów rzek
i jezior. Mówiono
o tym, co robić aby
stawały się one bar−

dziej przyjazne dla wodniaków, in−
nych turystów oraz miejscowości po−
łożonych nad wodą. W debacie wzię−
li udział przedstawiciele instytucji na−
grodzonych w I i II edycji „Nagrody
Przyjaznego Brzegu”, członkowie ju−
ry oraz przedstawiciele organizacji,
instytucji i mediów związanych z tu−
rystyką wodną. (m.d.)

Płock został wyróżniony Nagrodą Przyjaznego Brzegu za 2005 rok. 

Żeglarskie laury

Płocki Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospo−
litej prosi o wpłaty 1 proc. podatku dochodowego na
konto organizacji. Aby przekazane pieniądze dotarły
do płockiej jednostki w druku przelewu w rubryce
„tytułem” należy, obok formuły „ZHR – 1 proc. po−
datku zg. z art. 27d”, wpisać również jej kod (MAZ –
3 Skarpa). (rł)

1 % dla ZHR

Oddział Komunikacji Urzędu Mia−
sta płocka przypomina, że trwa (do 30
czerwca) wymiana praw jazdy wyda−
nych między 1 maja 1993 a 30 czer−
wca 1999 roku. Osoby, które nie wy−
mieniły jeszcze dokumentów wyda−
nych między 1955 rokiem a 30 kwiet−
nia 1993 roku, powinny to uczynić
w nieprzekraczalnym terminie do 30
czerwca br.

Dotychczas prawa jazdy wymieniło
około 30 tysięcy kierowców. Jeszcze

około 26 tysięcy posługuje się starymi
dokumentami.

Wnioski o wymianę prawa jazdy na−
leży składać osobiście w Oddziale Ko−
munikacji przy ul. Otolińskiej 21 (III
piętro) lub w ratuszowym Biurze Obsłu−
gi Klienta przy ul. Zduńskiej 3 na stano−
wisku 7. Do wniosku trzeba dołączyć:
fotografię 3,5 x 4,5 cm (lewy półprofil
z widocznym uchem), okazać stare pra−
wo jazdy i dowód osobisty. Koszt wy−
miany wynosi 77 złotych. (j)

Wymień prawo jazdy

Wpłat należy dokonywać na konto:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Ul. Litewska 11/13, 00−589 Warszawa

Volkswagen Bank Direct
Nr konta: 68 2130 0004 2001 0189 3635 0004 

z dopiskiem „ZHR – 1% podatku zg. z art. 27d, MAZ−3 Skarpa”
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Przy Urzędzie Miasta od sześciu lat
działa Miejski Rzecznik Konsumentów.
Zajmuje się on m.in. prowadzeniem
bezpłatnego poradnictwa i udzielaniem
informacji prawnej dla konsumentów,
występowaniem do przedsiębiorców
w sprawach ochrony ich praw i intere−
sów, wytaczaniem powództw na rzecz
konsumentów. 

– W 2005 roku udzieliłam ponad 1800
porad, to o około 500 więcej niż rok
wcześniej – mówi rzecznik konsumentów
Eliza Błaszkiewicz. – Większość osób za−
sięgnęła informacji telefonicznej. Forma
kontaktu jest dowolna, a jej wybór należy
do konsumenta.

Do rzecznika zgłasza się najwięcej osób
indywidualnych (1699), ale z porad korzy−
stają również podmioty gospodarcze.

Najwięcej pytań dotyczyło spraw zwią−
zanych z branżą handlową, znacznie
mniej z działalnością usługową. Rekla−
macje dotyczyły najczęściej zakupionego
sprzętu komputerowego, telekomunika−
cyjnego, AGD i RTV oraz obuwia. Kon−
sumenci mieli również zastrzeżenia do
zakupionej biżuterii i kosmetyków; narze−
kali na zawarte umowy kredytowe w tzw.
systemie argentyńskim i na umowy z ope−
ratorami telefonii komórkowej czy tele−
wizji cyfrowej. 

W 504 przypadkach zasięgano infor−
macji zanim zgłoszono reklamację towa−
ru lub usługi. – Chcieli być do tego nale−
życie przygotowani – wyjaśnia Eliza
Błaszkiewicz. Pomoc rzecznika w takich
sprawach polegała na przedstawieniu
podstaw prawnych i procedur działania,
a także podaniu wzoru pisma do przedsię−
biorcy. – 326 spraw dotyczyło takich sytu−
acji, gdy roszczenia konsumenta zostały
odrzucone jako bezzasadne – mówi
rzecznik. – Wydawałoby się, że na tym
etapie pozostaje już właściwie tylko droga
sądowa. Ale klient, który czuje się po−
krzywdzony może złożyć pismo do nas.
Wtedy próbujemy załatwić sprawę polu−
bownie, a jeśli się to nie uda to możemy,
w imieniu konsumenta, złożyć pozew do
sądu. Potrzebne jest do tego zgromadze−
nie materiału dowodowego. 

W 2005 płocki Rzecznik Konsumen−
tów uczestniczył w 55 procesach sądo−

wych (w 2004 r. – 43), z których zakoń−
czono 31. W 21 przypadkach sąd wydał
wyroki korzystne dla konsumentów,
w pięciu zawarto ugodę, a w dwóch po−
wództwo oddalono.

Rzecznik Konsumentów współdziała
także z delegaturami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Państwowej
Inspekcji Handlowej oraz organizacjami,
do których zadań statutowych należy och−
rona interesów konsumentów, w tym skła−
danie do UOKiK wniosków i sygnalizo−
wanie problemów, które wymagają dzia−
łań na szczeblach administracji rządowej.
Rzecznik współpracuje m.in. z prokuratu−
rą i urzędem skarbowym.

Od sześciu lat rzecznik prowadzi rów−
nież edukację konsumencką wśród mło−
dzieży szkolnej. Program skierowany jest
do uczniów klas maturalnych płockich li−
ceów ogólnokształcących. – Podczas 45−
minutowych zajęć przedstawiam najważ−
niejsze podstawy prawne roszczeń konsu−
menckich – mówi Eliza Błaszkiewicz.
– Wyjaśniam co znaczy: rękojmia, gwa−
rancja, sprzedaż na odległość, reklama−
cja. Podczas spotkań uczniowie mają
również możliwość zadawania pytań. 

W 2005 roku w takich spotkaniach
uczestniczyło ponad 1 tys. uczniów z oś−
miu szkół. Z przeprowadzonych ankiet
wynika, że prawie połowa z nich miała
problem konsumencki. W 68 proc. przy−
padków sprawę udało się załatwić pozy−
tywnie. 

Drugą grupą objętą programem edu−
kacji konsumenckiej są przedsiębior−
cy, czyli „druga strona lady sklepo−
wej”. W ubiegłym roku zajęcia takie
przeprowadzono – na prośbę kierow−
nictwa – w jednej placówce handlo−
wej. Pięć osób z personelu przygoto−
wano do prawidłowej obsługi klien−
tów. To znacznie mniej niż w 2004 ro−
ku. Wtedy z pomocy rzecznika sko−
rzystało ponad 70 osób z dwóch firm.

Małgorzata Domańska
* Rzecznik Konsumentów, Urząd

Miasta (wejście od ul. Zduńskiej 3),
pokój nr 15, tel. 367 15 81, poniedział−
ki, wtorki, czwartki i piątki w godz.
7.30−15.30, środy od godz. 9.30 do
17.30

Pomoże, doradzi, załatwi

Od wielu lat posiadacze psów pła−
cą co roku podatek (w tym roku jest
to 30 zł), nazywany także czasem
opłatą sanitarną. W celu ogranicze−
nia liczby psów bezpańskich, kilka
lat temu wprowadzono w Płocku czi−
powanie – czyli wszczepianie pod
skórę numeru identyfikacyjnego.
W przypadku zagubienia czworono−
ga, na podstawie czipa łatwo jest
ustalić jego właściciela.

Ostatnio radni doszli do wniosku,
że obarczanie tymi obowiązkami tyl−
ko właścicieli psów jest niesprawie−
dliwe. Jakkolwiek koty na ogół prze−
bywają i załatwiają się w mieszka−

niach, to jednak zawartość kuwety
wędruje potem do pojemników na
śmieci. Podobnie, zdarza się, że na−
wet koty mające właścicieli wędrują
sobie po osiedlu i trudno ustalić czy
kot jest „pański czy bezpański”.

Aby, z jednej strony zlikwidować
dyskryminację psów, a z drugiej dać
właścicielom kotów prawo do identy−
fikacji swego pupila, postanowiono
podatkami i czipami obłożyć również
koty. Po dłuższej dyskusji ustalono,
że podatek za kota (ponieważ są
mniejsze) będzie wynosił 20 zł. Czi−
powanie, podobnie jak w przypadku
psów, jest bezpłatne. (j)

Płocki „Pokój Przyjaznych Przesłu−
chań” już działa. Oficjalnie otwarty
został 21 marca. 

– Pokój powstał z myślą o dzieciach
będących ofiarami przemocy i świadka−
mi przestępstw w celu uniknięcia pow−
tórnego stresu poprzez zapewnienie im
warunków, dzięki którym nie będą czuły
się zagrożone i skrępowane obecnością
wymiaru sprawiedliwości. Stworzenie
takiego klimatu do rozmowy, zbliżonego
do naturalnego, zostało uzyskane dzięki
pomalowaniu pomieszczenia na paste−
lowo i wyposażeniu go w zabawki i ko−
lorowe meble dziecięce – mówi Ewa Ja−
błońska z Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych UMP – jednego z inicjato−
rów projektu. Drugim jest Ośrodek In−
terwencji Kryzysowej Miejskiego Oś−
rodka Pomocy Społecznej, który zajmie
się prowadzeniem placówki.

Pomieszczenie wyposażone zostało
w sprzęt audiowizualny: dwie kamery

nagrywające dźwięk i obraz, który
przekazywany jest do odsłuchu na od−
biornik TV. Obserwacja przesłuchiwa−
nego dziecka jest możliwa również
z drugiego pokoju przez lustro wenec−
kie. Z pomieszczeń będą korzystać:
policjanci, prokuratorzy, sędziowie
oraz psycholodzy.

Będą tu prowadzone również pora−
dy, konsultacje w sprawie dzieci,
a także zajęcia terapeutyczne oraz gru−
py wsparcia dla ofiar przemocy domo−
wej.

Projekt finansowany jest ze środ−
ków Urzędu Miasta Płocka w ramach
realizacji zadań Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble−
mów Alkoholowych oraz z dotacji ce−
lowej w ramach „Krajowego Progra−
mu Zwalczania i Zapobiegania Han−
dlem Ludźmi na lata 2005−2006”
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódz−
kiego w Warszawie. (rł)

Przyjazny pokój

Zapłać za kota

To warto wiedzieć

Koszty sądowe
Od 2 marca br. obowiązują nowe stawki opłat sądowych. Są ich trzy rodzaje: stosunkowa
(sprawy majątkowe), stała (o prawa niemajątkowe – minimum30 zł – maksimum 5 tys.
zł) i podstawowa (30 zł, pobierana w sprawach nie dotyczących pierwszej i drugiej). Usta−
wa określa przypadki stosowania ulg w opłatach jak również całkowitego zwolnienia z po−
noszenia kosztów. Poniżej przykładowe stawki opłat sądowych:

– odwołanie od decyzji przewodniczącego KRRiT 3.000 zł
– pozew o ochronę niemajątkowych praw autorskich 600 zł
– pozew o ochronę dóbr osobistych 600 zł
– wniosek o umorzenie utraconego dokumentu 200 zł
– wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 40 zł
– pozew w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego 200 zł
– skarga na czynności komornika 100 zł
– wniosek o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych 300 zł
– wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub 

ograniczonego prawa rzeczowego od 100 do 200 zł
– wniosek o założenie księgi wieczystej 60 zł
– sprawa o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu
– pozew o rozwód lub separację 600 zł
– wniosek o zniesienie separacji 100 zł
– apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna 40 zł
– pozew w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa 200 zł
– pozew o unieważnienie przetargu 1500 zł
– wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 50 zł. (j)

Po zapłaceniu
podatku każdy
właściciel kota

otrzyma
metalowy
numerek 

– taki sam jak
właściciele

psów, 
tylko oczywiście

z podobizną
kota
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dokończenie ze str. 1
Borowiczki i Imielnica (3.000.000

zł), wymiana nawierzchni alejek i re−
gulacja spływu wód opadowych na
Tumach (2.000.000 zł), rozbudowa
oświetlenia ul. Borowickiej (120.000
zł), oświetlenie ul. Grabówka i Janó−
wek (po 50.000 zł), oświetlenie ul.
Traktowej (60.000 zł), Podleśnej,
Wrzosowej i Gajowej (łącznie 270.000
zł), budowa nowego oświetlenia ul. Ja−
kubowskiego (80.000 zł), oświetlenie
chodnika i ścieżki rowerowej w ul.
Bielskiej (400.000 zł), nowe oświetle−
nie ul. Królewieckiej i Ostatniej
(560.000), ul. Łukasiewicza – od No−
wowiejskiego do mostu na Brzeźnicy
(150.000 zł), ul. Przemysłowej (50.000
zł), ul. 3 Maja i Pięknej (30.000 zł), ul.
Piekarskiej i Południowej (po 20.000
zł), ul. Synagogalnej (15.000 zł), roz−
budowa Muzeum Mazowieckiego II
etap (6.000.000 zł), budowa mieszkań
komunalnych (4.550.000 zł), budowa
Ośrodka Opiekuńczo−Wychowawczego
przy ul. Mościckiego (50.000 zł), ada−
ptacja pomieszczeń na potrzeby świe−
tlicy środowiskowej przy ul. Przy−
szkolnej (320.000 zł), winda i adapta−
cja pomieszczeń MOPS przy ul. Wol−
skiego (600.000), przebudowa boisk
i budowa warsztatów w ZSZ nr 6
(2.700.000 zł), przebudowa warszta−
tów w ZST (2.500.000 zł), remont za−
bytkowego skrzydła w Małachowian−
ce (2.000.000zł w tym 1.500.000 –
środki unijne), budowa hali warsztato−
wej w ZSB nr 1 (1.500.000 zł), prze−
budowa boiska i budowa warsztatów
w ZSZ nr 2 (100.000 zł), wyposażenie
placówek ochrony zdrowia (625.000
zł), przebudowa Izby Wytrzeźwień
(147.000 zł), zakupy inwestycyjne dla
przedszkoli (328.000 zł), zakupy in−
westycyjne dla szkół (łącznie 220.000
zł), zakup komputerów dla bibliotek
(120.000 zł), przebudowa ul. Popła−
cińskiej (3.000.000 zł), remont ul. Wy−
szogrodzkiej (850.000.000 zł), 

budowa ulic: Sannickiej (100.000
zł), przebudowa ul. Pocztowej wraz
z budową ulic: Podwale, Powiśle,
Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo
(60.000 zł), budowa ul. Browarnej
(300.000 zł), ulic: Sielskiej, Prostej,
Kątowej, Chmielnej, Poziomkowej,
Morelowej (2.000.000 zł), budowa ka−
nalizacji i nawierzchni ul. Brzoskwi−
niowej (250.000 zł), budowa ul. Przy−
tulnej i Wysokiej wraz z kanalizacją
deszczową (300.000 zł), ulic: Nowoo−
siedlowej, Edukacyjnej, Wakacyjnej,
Semestralnej, Pedagogicznej, Nauczy−
cielskiej (200.000 zł), ul. Ossowskie−
go, Patriotów, Obrońców Helu, Gro−
ta Roweckiego (1.000.000 zł), ul.
Swojska, Synów Pułku, Pałacowa
(1.100.000 zł), ul. Studzienna, Cha−
browa, Malinowa, Agrestowa
(1.000.000 zł), ul. Mokra, Nowa, Pie−
sza, Zapłotek (1.150.000 zł), ul. Mi−
ła, Poprzeczna, Boczna, Urocza, We−
soła (1.500.000 zł), ul. Rumiankowa,
Ziołowa, Miętowa, Herbaciana, La−
wendowa, Tymiankowa (200.000 zł),
budowa kanalizacji deszczowej wraz
z oczyszczalnią w osiedlach Góry
i Ciechomice (1.500.000 zł), infra−
struktura na osiedlu Radziwie
(250.000 zł), infrastruktura i nawierz−
chnia ulic: Lokalnej, Orzechowej,
Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej,
Skrajnej (2.000.000 zł), ul. Torowej,

Żabiej, Błotnej, Łąkowej, Jesiennej
(950.000 zł), budowa ul. Gościniec
(1.790.000 zł), przebudowa ul. Kra−
kówka (1.150.000 zł), budowa ul.
Ofiar Katynia (60.000 zł), ulic:
Drzewnej, Gromadzkiej, Kapitań−
skiej, Kotwicznej, Leśnej, Marynar−
skiej, Teligi, Piaskowej, Sołdka, Stra−
żackiej (300.000 zł), ul. Czereśniowej,
Jabłoni, Porzeczkowej (450.000 zł),
ul. Dziedziniec i Ośnickiej (1.300.000
zł), ul. Kostrogaj wraz z brakującą in−
frastrukturą (1,150.000 zł), ul. Mane−
żowej i Saperskiej (40.000 zł), ul.
Granicznej – I etap i Wodnej (200.000
zł), przebudowa ul. Otolińskiej
(130.000 zł), budowa ul. Srebrnej
i Wiejskiej wraz z infrastrukturą

(1.500.000 zł), ul. Zacisze z infra−
strukturą (36.500 zł), Górnej, Wiśla−
nej, Dolnej (2.200.000 zł), budowa
ulicy łączącej Bielską z Przemysłową
(400.000 zł), ul. Polnej (100.000 zł),
Wspólnej. Letniej, Gęsiej (300.000
zł), budowa dróg na osiedlu Imielnica:
Parcele, Lisia, św. Huberta, Jastrzębia,
Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Ży−
wiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza
(300.000 zł), budowa dróg w zachod−
niej części osiedla Borowiczki
(1.000.000 zł), pasaż Paderewskiego
(4.000.000 zł),

budowa ścieżki rowerowej w ul. Ja−
na Pawła II (20.000 zł), koncepcja
bezkolizyjnego skrzyżowania linii
kolejowej z al. Piłsudskiego (100.000
zł), przebudowa ul. Grabówka i budo−
wa ścieżki rowerowej (100.000 zł),
budowa sięgacza ul. Misjonarskiej
(220.000 zł), ul. Siewnej (25.000 zł),
budowa kanalizacji sanitarnej i desz−
czowej w ul. Widnej (900.000 zł), bu−
dowa łącznika ul. Chopina z ul. Pół−
nocną (45.000 zł), budowa linii tram−
wajowej z Podolszyc do Orlenu
i szpitala wojewódzkiego (200.000
zł), budowa parkingów wielopozio−
mowych (2.000.000 zł), budowa sto−
ku narciarskiego (300.000 zł), kon−
cepcja lotniska (150.000 zł), budowa
pasażu między Parkiem Północnym
i Rosicą (430.000 zł) rozbudowa
Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul.
Tysiąclecia (2.000.000 zł), budowa
ścieżek rowerowych (300.000 zł), za−
gospodarowanie Sobótki (9.150.000
zł), inwestycje w zoo (2.000.000 zł),
budowa łącznika w Zespole Szkół nr
1 (50.000 zł), rozbudowa sali gimna−
stycznej w Zespole Szkół nr 2 (70.000
zł), przebudowa terenów sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 6
(650.000 zł) i Gimnazjum nr 4
(1.400.000 zł), rozbudowa Jagiellonki
(4.600.000 zł), budowa parkingu przy
szkole muzycznej (200.000 zł), budo−
wa hali widowiskowo−sportowej
(10.500.000 zł), budowa sali dla Cen−
trum Sportów Walki (1.000.000 zł),
budowa jednostki ratowniczo−gaśni−
czej w Radziwiu (600.000 zł), Mazo−
wiecka Platforma Teleinformatyczna
(800.000 zł), wykup gruntów
(1.000.000 zł), koncepcja zagospoda−
rowania Pl. Obrońców Warszawy
(50.000zł), adaptacja budynku po
PERN (100.000 zł). 

2008
budowa mostu przez Wisłę (61.000

zł), budowa obwodnicy północnej
(18.000.000 w tym 15.300.000 zł
środków unijnych), obwodnicy pół−
nocno−zachodniej (40.000.000 zł
w tym 30 mln środków unijnych), in−
frastruktury dla budownictwa
(100.000 zł), regulacja Rosicy
(335.000 zł), uporządkowanie gospo−
darki wodami opadowymi na osie−
dlach: Borowiczki i Imielnica
(6.000.000 zł), zabezpieczenie skar−
py wiślanej z budową schodów
(70.000 zł), oświetlenie ul. Grabów−
ka (50.000 zł), Ośnickiej (15.000 zł),
Przemysłowej (450.000 zł), Kostro−
gaj i Wiadukt (80.000 zł), Batalio−

nów Chłopskich (20.000 zł), Miodo−
wej (50.000 zł), 3 Maja i Pięknej
(270.000 zł), Piekarskiej (180.000
zł), Synagogalnej (110.000 zł), Kazi−
mierza Wielkiego (80.000 zł), Połud−
niowej (180.000 zł), doświetlenie
przejść dla pieszych (160.000 zł), bu−
dowa mieszkań komunalnych
(4.550.000 zł), budowa budynku dla
Ośrodka Opiekuńczo−Wychowaw−
czego przy ul. Mościckiego
(1.200.000 zł), remont Małachowian−
ki (3.000.000 zł w tym 2.250.000
środki unijne), budowa hali warszta−
towej dla ZSB nr 1 (1.000.000 zł),
przebudowa terenów sportowych
w ZSZ nr 2 (1.200.000 zł), w ZSZ nr
2 (300.000 zł), remont pływalni Ja−
giellonka (1.130.000 zł), wyposaże−
nie dla placówek ochrony zdrowia
(400.000 zł), przebudowa Izby Wy−
trzeźwień (17.000 zł), zakupy dla
DPS (21.000 zł), Ośrodka Opiekuń−
czo−Wychowawczego (50.000 zł),
przedszkoli (50.000 zł), szkół podsta−
wowych i gimnazjów (po 40.000 zł),
dla liceów i szkół zawodowych (po
50.000 zł), szkół specjalnych i szkoły
muzycznej (po 20.000 zł), zadania in−
westycyjne MZOS (2.200.000 zł), prze−
budowa ul. Popłacińskiej (2.000.000
zł), remont ul. Wyszogrodzkiej
(9.000.000 zł w tym 7.650.000 środki
unijne), 

budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Ką−
towej, Chmielnej, Poziomkowej, Mo−
relowej (2.000.000 zł), ul. Filtrowej
(40.000 zł), Sannickiej (300.000 zł),
budowa chodnika wzdłuż ul. Sierpec−
kiej (120.000 zł), przebudowa ul.
Pocztowej i budowa ulic: Podwale,
Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa,
Urbanowo (1.000.000 zł), Nowoosie−
dlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Se−
mestralna, Pedagogiczna, Nauczyciel−
ska (700.000 zł), Ossowskiego, Patrio−
tów, Obrońców Helu, Grota Rowec−
kiego (1.000.000 zł), Rumiankowej,
Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, La−
wendowej, Tymiankowej (500.000 zł),
Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej,
Darniowej, Śliwowej i Skrajnej
(2.000.000 zł), Basenowej, Zakole,
Złotej, Piaski i Młyńskiej (60.000
zł), Ofiar Katynia (500.000 zł),
Drzewnej, Gromadzkiej, Kapitań−
skiej, Kotwicznej, Leśnej, Marynar−
skiej, Teligi, Piaskowej, Sołdka,
Strażackiej (1.500.000 zł), Czereś−

niowej, Jabłoni i Porzeczkowej
(250.000 zł), Dziedziniec i Ośnickiej
(400.000 zł), Maneżowej, i projekto−
wanej między Maneżową a Wyszo−
grodzką (1.360.000 zł), Granicznej II
etap (2.700.000 zł), Srebrnej i Wiej−
skiej (900.000 zł), Zacisze (859.338
zł), Górnej, Wiślanej i Dolnej
(1.000.000 zł), Wspólnej, Letniej
i Gęsiej (550.000 zł), Cedrowej, Li−
powej, Grabowej, Cisowej, Wiązo−
wej, Jesionowej, Botanicznej, Wierz−
bowej i Wilczej (300.000 zł), Ma−
szewskiej i Traktowej(60.000 zł), łą−
czącej ul. Bielską z Przemysłową
(400.000 zł), budowa ul. Polnej
(800.000 zł), budowa dróg na osiedlu
Imielnica−Parcele (2.200.000 zł), 

budowa kanalizacji i nawierzchni
ul. Brzoskwiniowej (800.000 zł), ka−
nalizacji deszczowej i oczyszczalni
dla osiedla Góry (1.500.000 zł), infra−
struktura dla osiedla Radziwie
(300.000 zł), przebudowa ul. Otoliń−
skiej (200.000 zł), Grabówki ze ścież−
ką rowerową (1.000.000 zł) i Kupiec−
kiej (20.000 zł), Armii Krajowej/Żyz−
na (430.000 zł), Siewnej (300.000 zł),
Żytniej (500.000 zł), budowa ścieżki
rowerowej w ul. Jana Pawła II
(280.000 zł), budowa łącznika ul.
Chopina z Północną (140.000 zł), bu−
dowa dróg w zachodniej części osie−
dla Borowiczki (1.000.000 zł), zagos−
podarowanie terenu między kościo−
łem św. Jadwigi a ul. Gwardii Ludo−
wej (30.000 zł), budowa linii tramwa−
jowej (20.000.000 zł w tym 15 mln
środki unijne), budowa parkingów
wielopoziomowych (3.000.000 zł),
stoku narciarskiego (2.000.000 zł),
pasażu łączącego Park Północny z Ro−
sicą (400.000 zł), budowa ścieżek ro−
werowych (300.000 zł), remont cmen−
tarza komunalnego (100.000 zł), za−
gospodarowanie Sobótki (3.000.000
zł), inwestycje w zoo (3.000.000 zł),
modernizacja „zielonego ogródka”
MZOS (250.000 zł), budowa 2 kortów
tenisowych przy hali w Borowiczkach
(250.000 zł), rozbudowa sali gimna−
stycznej w Zespole Szkół nr 2
(1.800.000 zł), przebudowa terenów
sportowych przy Szkole Podstawowej
nr 17 (635.000 zł) i Zespole Szkół
Ekonomiczno−Kupieckich (600.000
zł), budowa hali widowiskowo−spor−
towej (38.000.000 zł), sali gimna−
stycznej dla Centrum Sportów Walki
(1.500.000 zł), siedziby jednostki ra−
towniczo−gaśniczej w Radziwiu
(700.000 zł), wykup gruntów
(1.000.000 zł). 

Plany na następne lata – aż do 2013
są mniej sprecyzowane, wskazują je−
dynie obszary którymi za kilka lat trze−
ba będzie zająć się. I tak np. w latach
2010 –2013 planuje się urządzić tere−
ny rekreacyjne w Jarze Brzeźnicy, po−
ciągnąć dalej obwodnicę północno−za−
chodnią miasta, kontynuować wymia−
nę oświetlenia ulic, realizować budow−
nictwo komunalne i remontować dalej
Wyszogrodzką, budować nowe ulice.

Co o tym planie myślą radni (relacja
z sesji Rady Miasta) napiszemy w na−
stępnym numerze. E.J.

Plan marzeń
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Urząd Miasta podpisał, 24 marca,
porozumienie z Instytutem Geografii
Społecznej, Ekonomicznej i Regional−
nej Wydziału Geografii i Studiów Re−
gionalnych Uniwersytetu Warszaw−
skiego.

– W ten sposób finalizujemy rozmo−
wy, które trwały od kilku miesięcy
– mówił prezydent Mirosław Milew−
ski. – Dzięki temu Płock przybliża się
do wielkiej aglomeracji, jaką jest War−
szawa. Wierzę, że powstanie studiów
dziennych UW w naszym mieście jest
tylko kwestią czasu.

– Wydział Geografii UW zajmuje się
Płockiem już od lat 70. – dodał prof. dr
hab. Andrzej Kowalczyk. – Wiele prac
magisterskich i doktorskich związanych
jest z waszym miastem lub regionem.

Kiedyś głównie zajmowaliśmy się Pe−
trochemią i ochroną środowiska. Teraz
nawiązaliśmy współpracę w zakresie
geografii społeczno−ekonomicznej. 

Uniwersytet liczy na to, że studenci
nabiorą doświadczenia, stykając się
z konkretnymi problemami. Natomiast
Urząd Miasta zyska pomoc przy pra−
cach nad strategią rozwoju Płocka.
Współpraca będzie również polegała
na wzajemnym informowaniu o pro−
wadzonych pracach badawczych, wy−
mianie wyników badań, przygotowy−
waniu publikacji, organizacji semina−
riów i warsztatów. Ponadto studenci
będą odbywać praktyki w Urzędzie
Miasta. Pierwsza grupa powinna roz−
począć je już w sierpniu i wrześniu te−
go roku. (m.d.)

Współpraca z UW

Doroczne zebranie sprawozdawcze
Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyń−
ska”, które miało miejsce 24 marca
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo−
wej nr 17 miało dość burzliwy przebieg.
Po spokojnej, pierwszej części, w której
przewodniczący Rady Piotr Politowicz
i jego zastępca Krzysztof Marcinkie−
wicz mówili o ubiegłorocznych dokona−
niach (chwalili poprawę współpracy
z policją i strażą miejską, których przed−
stawiciele są na wszystkich dyżurach,
mówili o wspólnej organizacji imprez
i pomocy finansowej dla szkoły−gospo−
darza i ośrodka opiekuńczego, wiosen−
nym przeglądzie ulic, niezadowalającej
współpracy z ROM−ami i braku monito−
ringu) głos zabierali licznie zgromadze−
ni mieszkańcy.

Jak się można było spodziewać, nie
przyszli tu nikogo chwalić, ale wylać
swoje żale i pretensje, czasem groma−
dzone przez lata. Niełatwe zadanie
mieli zaproszeni na zebranie goście
m.in. wiceprzewodniczący Rady Mia−
sta Tomasz Korga, zastępca prezyden−
ta Dariusz Zawidzki, prezes MZGM
TBS Ryszard Jaworski, komendant
Straży Miejskiej Zbigniew Tarka.

Wszyscy mieli pretensje o dopłaty
do wody. — Po co nam założyli liczni−
ki jak musimy płacić nie tylko za swo−
je, ale i za tych co kradną, albo za
awarie? Argumenty R. Jaworskiego,
że takie są przepisy, że z „Wodociąga−

mi” rozliczamy się z liczników głów−
nych a nie indywidualnych i że, mimo
wszystko, zużycie wody w całym mie−
ście, także na osiedlu Dobrzyńska
zmniejszyło się, nie trafiało do przeko−
nania. Mieszkańcy postulowali, by za
wodę i ciepło mogli rozliczać się bez−
pośrednio z „Wodociągami” i PEC−
em, tak jak indywidualnie rozliczają
się za gaz i prąd.

Drugi blok pretensji to zwrot kaucji
mieszkaniowych. Wszyscy chcieliby
jak najszybciej i bez chodzenia do są−
du. Wiceprezydent Zawidzki tłuma−
czył, że po kilku latach odważono się
rozwiązać ten problem. W budżecie
miasta są na ten cel pieniądze i wszyst−
kie roszczenia sukcesywnie będą zas−
pokajane. Natomiast w przypadku
osób, które już wcześniej odebrały ka−
ucje, a teraz domagają się tylko zwro−
tu rewaloryzacji, nie ma innej drogi
niż sądowa.

Trzeci problem to uciążliwi lokato−
rzy. Są tacy na wszystkich osiedlach;
nie płacą czynszu, nie szanują wspólne−
go mienia, a jeszcze często urządzają
awantury. Solidni lokatorzy nie chcą
ich w swoich blokach. Tylko co z nimi
począć, skoro mieszkań socjalnych jest
niewiele, a z drugiej strony, zasiedlanie
budynków tylko takimi uciążliwymi
mieszkańcami nie zdaje egzaminu? 

Kolejny blok tematyczny to porzą−
dek i czystość na osiedlu. Uczestnicy
zebrania zarzucali gospodarzowi zbyt
małą troskę o budynki, którymi admi−
nistruje (zlewanie wodą klatek scho−
dowych – zamiast mycia – raz w mie−
siącu, nieuprzejmość kierownika
ROM−u), straży miejskiej jeżdżenie
samochodami zamiast patroli pieszych
i pretensje, pod adresem bliżej niespre−
cyzowanym, w sprawie psich kup.

Spotkanie zapewne nie było satysfak−
cjonujące dla wszystkich, ale kto chciał
mógł się czegoś na interesujący go te−
mat dowiedzieć; pod warunkiem, że
chciał słuchać i nie wychodził z sali za−
raz po własnej wypowiedzi. Dariusz Za−
widzki zapowiedział, że podobne spot−
kania odbywać się będą niebawem na
kolejnych osiedlach. E.J.

Kronika osiedli

Żale i pretensjePod koniec marca zaczęły się prace
przy montażu letniego ogródka ka−
wiarnianego. Będzie w stylu retro
i stanie pomiędzy drzewami na Starym
Rynku. 

Wykonawcę – firmę Konkret, która
robiła m.in. wiatę na targowisku przy
ul. Rembielińskiego – wybrał Rynex
(spółka miejska, której Urząd Miasta
zlecił budowę kawiarni). Ogródek za−
projektował Marek Hryniewicki, autor
rewitalizacji Starego Rynku.

Letnia kawiarnia o powierzchni po−
nad 80 mkw. zmieści 77 klientów. Ażu−
rowy pawilon będzie miał częściowo
przeszklony dach, pomieszczenia so−
cjalne oraz sanitarne dla klientów i pra−
cowników. Na razie boki nie będą
przeszklone na całej wysokości. Ale
gdy zajdzie taka potrzeba, można będzie

wstawić szyby i zrobić pawilon cało−
roczny. Kawiarnia została zaprojekto−
wana tak, aby jej usytuowanie umożli−
wiało nawadnianie drzew. Będzie z niej
można swobodnie patrzeć na Stary Ry−
nek i ratusz. Dół pawilonu do wysoko−
ści 1 metra osłonięty zostanie ozdobny−
mi kratami z żeliwa i szkła.

W stylu retro będą również ogródki,
które powstaną przy lokalach gastro−
nomicznych na Starym Rynku. Każdy
z nich będzie podobny do stojącego
pośrodku. Mogą jedynie różnić się de−
talami. Wokół każdego powstanie me−
talowy, estetyczny płotek. Nad ogród−
kami zawisną markizy; wszystkie jed−
nakowe, w kolorze ecru. Na nich znaj−
dą się niewielkie reklamy browarów.
Wszystkie ogródki będą oświetlone
niewielkimi latarenkami, również
w stylu retro. Pomyślano także, aby
kawiarnie wybudować tak, aby były
dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Czy w nowej formule zaczną działać
już w pierwszy długi, majowy wee−
kend? – Bardzo na to liczymy – mówi
Tomasz Kolczyński, zastępca prezyden−
ta. – Pozwolenie na budowę mają już
wydane właściciele kawiarni Vis−á−Vis
oraz Akapitu. Z innymi trwają rozmowy. 

Wbrew doniesieniom prasowym, na
Starym Rynku nie będzie sprzedawana
tylko jedna marka piwa. Reprezentowa−
ne będą trzy kompanie piwowarskie.
– To od właścicieli lokali zależy, z jakim
browarem podpiszą umowę – wyjaśnia
Tomasz Kolczyński. M.D.

Do wyboru, do koloru

Ptasia grypa, nowelizacja ustawy
o ochronie przyrody oraz najnowsze
zapisy w światowej organizacji ogro−
dów zoologicznych WAZA – to głów−
ne tematy dwudniowej konferencji
w Płocku i Lucieniu. Pod koniec mar−
ca do naszego miasta przyjechali dy−
rektorzy wszystkich polskich ogro−
dów. Podczas konferencji powołany
został czteroosobowy zespół ds. nowe−
lizacji ustawy o ochronie przyrody (w

jego skład wszedł Aleksander Niwe−
liński). Rozmawiano również o przy−
szłości tego typu placówek na świecie.
– W XIX w. ogrody były niczym innym,
jak menażerią. Obecnie zajmują się
pokazywaniem zwierząt i informowa−
niem o ochronie gatunków zagrożo−
nych. W przyszłości będą to ośrodki
naukowo – hodowlane działające na
rzecz ginącej dzikiej przyrody – mówi
Aleksander Niweliński. (rł)

Dyrektorzy zwiedzają płockie zoo

Ogólnopolski zjazd

Hanna Gucwińska i Aleksander Niweliński
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Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział
w Płocku uprzejmie
informuje, iż z począt−
kiem kwietnia br. roz−
pocznie wysyłanie le−
gitymacji emery−
ta–rencisty. Nowe le−
gitymacje wprowa−
dzone są przede
wszystkim dla wygo−
dy naszych świadcze−
niobiorców (w co−
dziennym życiu łatwiej posługiwać się
plastikową kartą podobną do nowego
dowodu osobistego) niż kawałkiem
papieru i pamiętać, aby co miesiąc wy−
mieniać bieżący „odcinek” w portfelu. 

W pierwszej kolejności legitymacje
otrzymają osoby, których świadczenia
przekazywane są na konta bankowe,
a następnie sukcesywnie pozostali
świadczeniobiorcy, według kryterium
kolejnych terminów płatności. Ze
względu na liczbę legitymacji, które
ZUS zobowiązany jest przygotować
i wysłać nie wszyscy emeryci i renciści
dostaną je w tym samym czasie. Prosi−
my jednak o cierpliwość – nikt upraw−
niony nie zostanie pominięty. 

Legitymacje z Oddziału ZUS
w Płocku otrzyma około 160 tys.
świadczeniobiorców. Wydawane będą
z urzędu bez konieczności składania
wniosku, bezpłatnie zostaną wysłane
pocztą.

Ostrzegam przed nieuczciwymi
osobami podającymi się za pracow−
ników ZUS i wyłudzającymi pienią−
dze za ewentualne doręczenie fałszy−
wych legitymacji.

Wydawane przez ZUS legitymacje
mają formę spersonalizowanych kart
identyfikacyjnych w zielonym kolo−
rze, wykonanych z tworzywa sztucz−
nego. Potwierdzają one status eme−

ryta i rencisty i jednocześnie są do−
kumentem, stwierdzającym fakt ob−
jęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.
Legitymacja wg poniższego wzoru
ważna jest łącznie z dowodem osobi−
stym; zawiera imię i nazwisko
świadczeniobiorcy, numer PESEL
oraz numer emerytury lub renty,
a także termin ważności. W prawym
górnym rogu legitymacji znajduje się
hologram z logo ZUS. Legitymacji
nie dostaną osoby uprawnione do
świadczeń i zasiłków przedemerytal−
nych. Osobom, które mają ustalone
prawo do więcej niż jednego świad−
czenia będzie wydawana tylko jedna
legitymacja (np. emeryt uprawniony
jednocześnie do renty wypadkowej
otrzyma legitymację z numerem
i symbolem emerytury).

Jeżeli po otrzymaniu legitymacji za−
istnieje potrzeba zmiany danych oso−
bowych (np. nazwiska) lub gdy eme−
ryt/rencista zmieni przynależność do
oddziału Narodowego Funduszu Zdro−
wia, ZUS automatycznie wyda nową
legitymację. 

Jeżeli legitymacja ulegnie znisz−
czeniu lub zostanie zgubiona, ZUS
wystawi nową na wniosek zaintere−
sowanej osoby.

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

ZUS informuje

Legitymacje 
emeryta – rencisty

21 marca w Szkole Podstawowej nr 18 jest dniem radości; tańca, śpiewu, różno−
rodnych zabaw i konkursów. Już od ósmej sala gimnastyczna wypełniona była naj−
młodszymi uczniami z klas I−III. Dzieci na wstępie prezentowały swoje zdolności
wokalne w konkursie pt:,,Mini playback show”, naśladując znanych i lubianych
wokalistów: prym wiodły przeboje Dody i jej zespołu Virgin oraz płockiego zespo−
łu Jeden Osiem L.W tym szczególnym dniu dzieci ucharakteryzowały się na swo−
ich scenicznych idoli, a więc nie zabrakło szminki na ustach i butów na wysokich
obcasach oraz biżuterii. Wszyscy młodzi wokaliści za swoje występy zostali uho−
norowani gromkimi brawami, dyplomami oraz tabliczkami czekolady. Po dwóch
godzinach wyśmienitej zabawy dzieci wraz z wychowawcami rozeszli się do swo−
ich klas, gdzie uczestniczyły w konkursie rysunkowym pt. ,,Witaj wiosno”.

Po młodszych dzieciach salę gimnastyczną zajęli uczniowie klas IV−VI, którzy
wcześniej w swoich klasach wykonywali plakat o tematyce wiosennej. Starsi ucz−
niowie wzięli udział w wyborach Miss i Mister’a szkoły. Tak jak na prawdziwych

imprezach tego typu, każdy
pretendent do tytułu musiał
się zaprezentować z jak naj−
lepszej strony. Były też poka−
zy układów tanecznych przy−
gotowanych przez samych
uczniów. Na koniec zabawy
ogłoszono wyniki konkursu
na plakat wiosenny.

Natomiast uczniowie klas
sportowych w tym dniu
wzięli udział w „Biegu wa−
garowicza”, zajmując trzy II
miejsca w swoich katego−
riach wiekowych. Najlepiej
spisali się: Marta Konczal−
ska z kl. Va, Cezary Woź−
niak z kl. IVa i Mateusz Ję−
drzejczak z kl. Va 

Uczniowie Szkolnego Ko−
ła PTTK ,,Wszędołazy” spot−
kali się na rajdzie pieszym
„Powitanie wiosny” w któ−
rym zdobyli II miejsce. I.J.

Pierwszy dzień wiosny 

Światło i dźwięk
Mam propozycję dla animatorów

kultury w naszym mieście. Jak wiado−
mo, unikalne wzgórze zamkowe z amfi−
teatrem mogłoby jeszcze wzbogacić
swoje walory widokowe imprezą z ga−
tunku „światło i dźwięk”, opartą na osią−
ganiu niezwykłych efektów optycznych
i akustycznych. W sezonie turystycz−
nym stworzyłoby to niepowtarzalną
scenerię.

Spektakl aranżowany na Wzgórzu
Tumskim powinien nawiązywać do wy−
darzeń, upamiętniających historię znaj−
dujących się tam budowli i związanych

z nimi ludzi. Zasadą widowiska byłaby je−
go realizacja bez bezpośredniego udzia−
łu aktorów czy muzyków, stąd spektakl
mógłby być powtarzany wielokrotnie, bez
angażowania dużych środków finanso−
wych. Ten typ widowiska nie wymaga
udostępniania wnętrz obiektów.

Ożywianie plenerów przez ilumina−
cje i muzykę stosowano już we Francji
Ludwika XIV w wersalskich ogrodach.
Płockie widowisko „światło i dźwięk”,
w realiach naszych zabytków, mogłoby
się stać ważną imprezą oddziałującą na
wyobraźnię i przyciągającą turystów.

Marian Wilk

z redakcyjnej poczty

Pięć miesięcy trwała pierwsza, pi−
lotażowa edycja projektu „Klub Ak−
tywnego Poszukiwania Pracy”.
W efekcie na siedmiu uczestników
jedna osoba zdobyła zatrudnienie,
jedna ma otrzymać pracę na przeło−
mie marca i kwietnia, a cztery osoby
zostały wstępnie zakwalifikowane do
Programu Prac Społecznie Użytecz−
nych. Organizacją przedsięwzięcia
zajął się Zespół Pracy Socjalnej nr 3,
działający przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej. 

Zajęcia w Klubie odbywały się raz
w tygodniu na 4−godzinnych sesjach.
W sumie zorganizowano 17 spotkań,

podczas których uczestnicy zapozna−
wali się m. in. z elementami prawa
pracy. Przygotowano również jednod−
niowe zajęcia warsztatowe z aktyw−
nych form poszukiwania pracy prze−
prowadzone przez Mobilne Centrum
Informacji Zawodowej. Każdy uczest−
nik miał zapewnioną pomoc psycholo−
giczną. Nieprzewidzianym rezultatem
projektu było zawiązanie przez uczest−
ników Klubu Grupy Samopomocowej
i wybranie spośród nich lidera.

Wkrótce rusza II edycja projektu,
w której ma wziąć udział 38 osób. Ak−
cja skierowana jest do osób długotrwa−
le bezrobotnych. (rł)

Jak być aktywnym?

W Szkole Wyższej im. Pawła Włod−
kowica, 20 marca, miał miejsce finał
III edycji ogólnopolskiego konkursu
giełdowego „Moje finanse – z klasy do
klasy”, organizowanego wspólnie
przez: Gazetę Wyborczą, NBP, Funda−
cję Bankową im. Leopolda Kronen−
berga oraz Fundację Młodzieżowej
Przedsiębiorczości.

Konkurs skierowany był do mło−
dzieży szkół gimnazjalnych, liceali−
stów i uczniów techników. Polegał na
inwestowaniu przez osiem tygodni na
wirtualnej giełdzie 100 tys. zł przez
każdy komitet inwestycyjny z danej
szkoły. Do finału zakwalifikowało się
18 grup inwestycyjnych.

Komitety musiały przez 45 min. roz−
wiązać test z ekonomii, który miał wy−
łonić najlepszych. Pytania nie były ła−
twe i niektóre z nich zaskoczyły nawet
członków jury. Za każdą prawidłową

odpowiedź przyznawano 460 zł. Nad
prawidłowością przebiegu testu czu−
wała komisja w składzie: Ewa Wasz−
kiewicz z NBP, Dorota Marut z Fun−
dacji Młodzieżowej Przedsiębiorczo−
ści i Piotr Gądek, redaktor naczelny
„Gazety Wyborczej Płock”.

Najlepiej test napisał komitet z III
klasy LO. im. Stanisława Małachow−
skiego. Grupa ostatecznie zajęła piąte
miejsce, ale za świetny wynik (23 pun−
kty) dostała nagrodę specjalną od Te−
resy Dobrosielskej – dyrektora Dele−
gatury Kuratorium Oświaty w Płocku.

Zwyciężył komitet ZIP z IV LO
w Płocku, który ostatecznie zarobił
117 tys. 321 zł. Chłopcy z ZIP będą re−
prezentować nasz region w finale
ogólnopolskim w Warszawie. Zawal−
czą już o prawdziwe pieniądze (3000
zł dla opiekuna i 5000 dla członków
komitetu). E.U.

Zwycięzcy z IV LO
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Przez drugi tydzień marca płoccy
policjanci prowadzili akcję pn. „Pasy”.
– Skontrolowaliśmy ponad 450 samo−
chodów – opowiada Mariusz Gierula,
rzecznik prasowy policji. – Aż w stu
przypadkach, kierowcy lub pasażero−
wie nie mieli zapiętych pasów bezpie−
czeństwa.

Za jazdę bez zapiętych pasów kie−
rowcy grozi 100 złotych kary oraz dwa
punkty karne. Ponadto mandat płaci
każdy, kto nie zapiął pasów – nie tylko
kierujący pojazdem. Pasażer otrzymu−
je 100 zł mandatu, a kierowca – za to,
że nie dopilnował zapięcia pasów
– płaci dodatkowe 50 lub 100 zł. Do
tego mogą być dodane jeszcze punkty
karne. 

Podczas przeprowadzanej akcji,
funkcjonariusze zwracali również
uwagę na bezpieczeństwo przewożo−
nych samochodami dzieci. – Tylko trzy
razy musieliśmy upomnieć kierowców
– chwali rodziców Gierula. 

Za przewożenie dziecka bez fotelika
trzeba zapłacić również 100−złotowy
mandat oraz otrzymuje się trzy punkty
karne. 

Policjanci zajęli się również pija−
nymi kierowcami. – Tylko podczas
jednego weekendu zatrzymaliśmy
trzynastu nietrzeźwych – mówi rzecz−
nik. – To mężczyźni w wieku od 20 do
54 lat. Grozi im kara do dwóch lat
pozbawienia wolności i utrata prawa
jazdy. (m.d.)

Lepiej zapnij

W połowie marca policjanci zatrzy−
mali młodego płocczanina, który kibi−
cował Wiśle podczas meczu z Lechem
Poznań. 

Spotkanie piłkarzy odbyło się
w Warszawie. Na mecz na stadion Po−
lonii pojechało kilkudziesięciu kibi−
ców z naszego miasta. – Byli oni na−
dzorowani zarówno przez płockich,
jak i warszawskich policjantów – mó−
wi Mariusz Gierula, rzecznik prasowy
policji. – Uważnie przyglądaliśmy się
zachowaniu kibiców, dla ich własnego
bezpieczeństwa.

W ocenie funkcjonariuszy fani Wi−
sły zachowywali się całkiem nieźle.
– Niestety, podczas meczu została wy−
typowana grupa mężczyzn, którzy mo−
gli posiadać przy sobie środki odurza−
jące – wyjaśnia Gierula. 

Po powrocie do Płocka został za−
trzymany 21−letni płocczanin, który
posiadał przy sobie torebkę z suszem
roślinnym. Następnego dnia, poli−
cjanci znaleźli w jego domu kolejną
porcję narkotyków. Kibicowi grozi
kara do trzech lat pozbawienia wol−
ności. (m.d.)

Wpadł za susz

* Policjanci zatrzymali 24−letniego
płocczanina, który miał przy sobie
saszetkę z suszem narkotykowym.
Do zdarzenia doszło przy al. Pił−
sudskiego. 

* Z placu przed teatrem złodzieje skra−
dli VW Vento.

* Nieznany sprawca, wykorzystując
nieuwagę sprzedawców, skradł blu−
zę polar z kapturem, koszulkę mę−
ską oraz spodnie marki Nike. Do
zdarzenia doszło w sklepie przy ul.
Tumskiej. 

* Kierowca z Małej Wsi potrącił na
przejściu dla pieszych kobietę, któ−
ra z obrażeniami ciała trafiła do
szpitala. Do zdarzenia doszło w al.
Piłsudskiego. 

* Złodzieje ukradli z damskiej torebki
kosmetyczkę, w której był dowód
osobisty, prawo jazdy, legitymacja
ubezpieczeniowa, karta bankoma−
towa oraz pieniądze. 

* Z szatni szkoły przy ul. Piaska zginął
telefon komórkowy.

* Na ul. Piasta Kołodzieja dwóch męż−
czyzn pobiło 19−letnią płocczankę
i zabrało jej telefon komórkowy. 

* Z VW Golfa zaparkowanego przy ul.
Medycznej złodzieje zabrali radio. 

* Podczas kontroli drogowej policjan−
ci znaleźli w mercedesie 600 sztuk
papierosów oraz 14 butelek z żółtą,
przezroczystą cieczą bez znaków
akcyzy. Przedmioty przewoził 27−
letni mieszkaniec powiatu płockie−
go. Do zatrzymania doszło przy ul.
Batalionów Chłopskich. 

* Z mercedesa, zaparkowanego przy
ul. Rembielińskiego, złodzieje
skradli dwa lusterka. 

* Na ul. Jesiennej został zaatakowany
młody chłopak. Złodzieje zabrali
mu telefon komórkowy. 

* Mieszkańcowi Gostynina skradziono
BMW combi, które stało na pobo−
czu ul. Otolińskiej.

* W Auchanie mieszkaniec gminy Bo−
dzanów, płacąc za zakupy próbo−
wał wprowadzić do obiegu podro−
biony banknot 50−złotowy. 

* Dwóch mężczyzn zaatakowało 52−
letniego płocczanina na ul. Mickie−
wicza. Złodzieje zabrali mu saszet−
kę z prawem jazdy, dowodem reje−
stracyjnym, kartą bankomatową
oraz kluczami do mieszkania. 

* Złodziej wyrwał płocczance z ręki
telefon komórkowy. Do zdarzenia
doszło przy ul. Królowej Jadwigi.

* Z Fiata Seicento, zaparkowanego
przy ul. Pszczelej, złodzieje zabrali
trzyczęściową drabinę aluminiową. 

* Dwóch mężczyzn napadło na płoc−
czanina przy ul. Płoskiego i zabrali
mu telefon komórkowy.

* Z domu jednorodzinnego przy ul.
Rzecznej skradziono monitor do
komputera, urządzenia do ćwiczeń
sportowych oraz książki. Sprawca−
mi byli: żona pokrzywdzonego oraz
dwóch nieznanych mężczyzn. 

* Na przejściu dla pieszych przy ul. Kró−
lewieckiej kierowca Forda Fiesty po−
trącił kobietę, która z obrażeniami
ciała trafiła do szpitala. (m.d.)

Kronika policyjna

W Gimnazjum nr 3 pierwszy dzień
wiosny obchodzony był jako Dzień
Samorządności Uczniowskiej. Od kil−
ku lat, zawsze 21 marca, Samorząd
Uczniowski bierze sprawę w swoje rę−
ce i organizuje ogólnoszkolny kabare−
ton na wybrany temat.

W poprzednich latach „na tapetę”
brano: miłość, gatunki filmowe, szkołę
i nauczycieli, tematykę europejską.
W tym roku ostrzu satyry poddane zo−
stały mass media. Na początku marca
każda klasa losowała temat i przygoto−
wywała krótki występ. Pierwszego dnia
wiosny zaprezentowano efekty kilkuty−
godniowych przygotowań. Rozpoczęła
klasa Ic „Wiadomościami” telewizyj−
nymi. Dowiedzieliśmy się m.in., że
w celu obrony przed ptasią grypą nie
należy „robić sobie jaj” i „brać nikogo
pod skrzydła”. Zaprezentowano rów−
nież wywiad z panem Józkiem – ho−
dowcą kurczaków i samym Chuckiem
Norrisem, który stwierdził, że ptasiej
grypy się nie boi, bo to ona zachoruje
na niego.

Następnie klasa Ia zaprezentowała
program kulinarny „Otruj z nami”.
Odcinek nosił wdzięczny tytuł „Zem−
sta kurczaka”. Klasa Ib brawurowo za−
grała transmisję z zawodów sporto−

wych, Id reklamę preparatu odchudza−
jącego, zamieniającego dość korpulen−
tnego chłopca w szczupłą dziewczynę.
Z kolei klasa II b przedstawiła parodię
teleturnieju „Familiada”. Rywalizują−
cy członkowie rodzin zadziwiająco
podobni byli do naszych nauczycieli,
podobnie zresztą jak uczestnicy pro−
gramu o modzie, zaprezentowanego
przez III c, który zawierał dużo ele−
mentów strojów naszych belfrów. Pro−
gramy muzyczne przedstawiła klasa
III a, parodiując „Idola”. Został nim
pan Gienek – zwolennik Samoobrony.

Wątki polityczno – społeczne po−
ruszyła też klasa III d w pewnym se−
rialu, w bezpretensjonalny sposób
ukazująca problemy naszej służby
zdrowia (brak wiedzy lekarzy na te−
mat chorób pacjentów) oraz klasa III
b, parodiująca znany talk – show
i przedstawiająca w „krzywym
zwierciadle” znaną gwiazdkę pol−
skiej muzyki pop, lidera jednej z par−
tii oraz popularną feministkę (sic!),
dyskutujących o szkolnych waga−
rach. Zabawa była przednia! Dzień
Wagarowicza zakończył słodki po−
częstunek, ufundowany przez Radę
Mieszkańców Osiedla Radziwie. 

Tomasz Piekarski

Wiosna w Gimnazjum nr 3

Ostrzem satyry
w mass media

Oddział Miejski PTTK zaprasza
płocczan w długi weekend majowy na
wycieczkę do Lwowa i na Roztocze.
Wyjazd 30 kwietnia o godz. 6 autoka−
rem do Zamościa. Tam – w przerwie
podróży – zwiedzanie Starówki i wy−
pad do Zwierzyńca (włości zamoj−
skich, klasztor dominikanów, Kalwa−
ria). Pierwszy nocleg w ośrodku wy−
poczynkowym pod granicą ukraińską.

Drugiego dnia, po śniadaniu, pier−
wszy przystanek w Żółkwi, po której
prowadzać będzie uczestników wycie−
czki przewodnik a potem już prosto do
Lwowa. W programie zwiedzania

m.in. Kopiec Unii Lubelskiej, katedra
łacińska, kaplica Boimów.

Trzeciego dnia dalsze zwiedzanie
m.in. cmentarza Orląt i Łyczakowskie−
go, katedry ormiańskiej, dzielnicy ży−
dowskiej, kościołów dominikanów
i bernardynów. W środę zaplanowano
udział w uroczystościach Święta 3
Maja w katedrze lwowskiej. Powrót do
Płocka przewidziano na godz. 22.

Koszt wycieczki to 480 zł i 35 dola−
rów od osoby (3 noclegi, 3 śniadania
i 3 obiadokolacje). Zapisy do 7 kwiet−
nia w oddziale PTTK przy ul. Tum−
skiej 4, tel. 024/262 26 00. (j)

Jedziemy do Lwowa
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*JUBILEUSZE*JUBILEUSZE*JUBILEUSZE*JUBILEUSZE*JUBILEUSZE*JUBILEUSZE*JUBILEUSZE*JUBILEUSZE*JUBILEUSZE*JUBILEUSZE*

Nie bez przyczyny rok jubileuszowy
otwiera wystawa czasowa „Art déco
ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego
w Płocku (MMP)”. Gromadzona od
blisko 20 lat kolekcja rzemiosła arty−
stycznego z lat 1925 – 1939 rozrasta
się na tyle dynamicznie, że planowane
jest stworzenie stałej ekspozycji.
– Chcemy stać się centrum epoki Art
déco – zapewnia dyr. Leonard Sobie−
raj. Gdzie sztuka ta byłaby prezento−
wana? W III części Muzeum Mazo−
wieckiego. – Moje działania idą w ta−
kim kierunku, żeby tę działkę (za ka−
mienicą Tumska 8) pozyskać. Sprawa
jest w sądzie. Trwa ustalanie wszyst−
kich spadkobierców nieruchomości
i myślę, że we wrześniu br. wszystko
powinno się wyjaśnić.

Trzeci nurt – Art déco

Rzemiosło artystyczne z lat dwu−
dziestych i trzydziestych XX w. zna−
lazłoby się na pierwszym piętrze trze−
ciej części. Na parterze byłaby multi−
medialna sala konferencyjna, a na II
piętrze galeria obrazów wielkoforma−
towych, które ze względu na ogromne
rozmiary nie mogą być prezentowane
w małych, kamienicznych pomiesz−
czeniach. To na razie odległe plany.
To, co pewne, to konferencja nauko−

wa, 22 maja, poświęcona „Polskiemu
Art déco” organizowana we współpra−
cy z prof. Ireną Huml z Instytutu Sztu−
ki Polskiej PAN i prof. Anną Sieradz−
ką z Instytutu Historii Sztuki UW, au−
torką „Mody Art déco” (1993) i mono−
grafii „Art déco w Europie i w Polsce”
(1993).

Sesja ma zapoczątkować coroczny
cykl spotkań z nauką polską i pracami
badawczymi historyków sztuki z za−
kresu polskiej i europejskiej sztuki
międzywojennej. Organizatorzy mają
nadzieję, że majową sesją zainteresują
się nie tylko historycy, ale również ko−
lekcjonerzy i miłośnicy sztuki. 

Na czerwiec muzeum proponuje
wystawę – nie związaną bezpośrednio
z obchodami, ale ważną – poświęconą
twórczości Józefa Chełmońskiego. 

Muzeum Publiczne i Szkolne Woje−
wództwa Płockiego powstało 21
września 1821 roku dlatego na wrze−
sień 2006 roku zaplanowano główną
sesję naukową roku jubileuszowego.
Jako, że podstawą działalności muze−
um był program regionalny to regiona−
lizmowi właśnie poświęcona będzie ta
dwudniowa sesja (19 – 20 września).
Ma ona stanowić również punkt wyj−
ścia do ogólnego planu działań regio−
nalnych w mazowieckich muzeach.

Sesję poprzedzi (19 września) otwar−
cie wystawy „Stare Mazowsze – przyro−
da i człowiek”.

Otwarte drzwi 

Poza tym, muzeum szykuje się do
dużych zmian. Jubileusz ma być nie
tylko okazją do podsumowania dorob−
ku placówki, ale również większego
otwarcia na zewnątrz. Pierwsze sygna−
ły już są. Muzeum zorganizowało
w styczniu interaktywne ferie dla dzie−
ci – zestaw zabaw, konkursów i wycie−
czek, połączonych z poznawaniem ek−
spozycji MMP, zamiast muzealnych
lekcji. Rozszerza współpracę ze sto−
warzyszeniami historyczno – kultural−
nymi. Przykładem jest tu płocki od−
dział Związku Literatów Polskich,
któremu MMP udostępniło bibliotekę
na spotkania zarządu. Wspólnie orga−
nizują tzw. Literackie Środy przy
Tumskiej 8. 

Kolejną, ciekawą zmianą jest pro−
pozycja Działu Etnografii – czyli
cykl „Spotkań z kulturą etniczną”.
Na pierwszym mogliśmy spotkać się
z lamą A−jam Lugzi z klasztoru Lhi−
tang Nalenda, posmakować tybetań−
skiego jadła i wysłuchać oryginalnej
muzyki wykonywanej przez Tybe−
tańczyków. 

Na początku września Spichlerz za−
prosi nas na piknik etnograficzno – ar−
cheologiczny. Na Tumach stanie wio−
ska słowiańska i rozbrzmiewać będzie
muzyka folkowa. 

Latem MMP zorganizuje plener ma−
larski, a już po jubileuszowej sesji,
czyli najprawdopodobniej w paździer−
niku lub listopadzie, MMP chce uczcić
Rok Rembrandtowski. 

Ponadto wkrótce powinien być go−
towy album malarstwa z przełomu
wieków (1895 – 1914), będącego
w zbiorach MMP. (rł)

Muzeum Mazowieckie rozpoczyna obchody 185−lecia powstania placówki i odkrywa plany na przyszłość

Regionalizm i nowe kierunki

Program Jubileuszu
22 maja – sesja naukowa „Polskie Art Déco”
Tematyka referatów: Między Wisłą a Sekwaną. Art déco w twórczości Ta−

deusza Gronowskiego (dr A. Szablowska), Geometria w polskich meblach art
déco (dr A. Kostrzyńska – Miłosz), Platery i srebra w stylu art déco projektu
Julii Keilowej (mgr A. Kasprzak – Miler), Stanisław Jagmin – rzeźbiarz okre−
su 20−lecia międzywojennego (mgr A. Wiszniewska), Styl art déco w porce−
lanie ćmielowskiej (mgr K. Liwak), Kolekcja rzemiosła artystycznego art
déco w zbiorach MMP (komunikat mgr I. Wyszatyckiej) 

19 września – otwarcie wystawy „Stare Mazowsze – przyroda i człowiek”
Wystawa prezentować będzie obszar zainteresowań i studiów badaczy (ar−

cheologów i etnografów) z płockiego Muzeum Mazowieckiego; dawne osad−
nictwo, wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy, wytwórczość ręko−
dzielnicza i artystyczna, miejscowe nazewnictwo, szlaki komunikacyjne i ek−
sploatacja Wisły.

19 – 20 września – sesja naukowa „Regionalizm. Idea – tradycje – per−
spektywy rozwoju”

Celem sesji jest pokazanie dotychczasowego dorobku w dziedzinie regiona−
lizmu oraz plany na przyszłość muzeów mazowieckich i kujawskich 

21 września – otwarcie wystawy „Skarby Muzeum Lwowskiego”
Jubileuszowi towarzyszyć będzie wydanie albumu „Secesja ze zbiorów

Muzeum Mazowieckiego w Płocku”

Małachowianka – pierwsza siedziba muzeum

Muzeum Mazowieckie, początek lat 70−tych, ekspozycja z Domu Pod Opatrznością
(Plac Narutowicza 2)

Akwarela z 1931 r. przedstawia ekspozycję z siedziby TNP (pl. Narutowicza 8)
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W Towarzystwie Naukowym Płoc−
kim 13 marca miało miejsce kolejne
spotkanie poświęcone zasłużonym
członkom tego stowarzyszenia. Tym
razem bohaterem wieczoru, prowa−
dzonego przez ks. prof. Michała
Grzybowskiego, był ks. kan. Włady−
sław Skierkowski.

Urodził się 120 lat temu (12 marca
1886) w niewielkiej wsi Głużewek
pod Mławą. Rodzice mieli kilkuna−
stohektarowe gospodarstwo, ale
w domu „nie przelewało się”. Wła−
dek był najstarszy z kilkorga rodzeń−
stwa. Już we wczesnym dzieciństwie
wykazywał wielkie zamiłowanie do
muzyki, dlatego po ukończeniu wiej−
skiej szkoły podstawowej rozpoczął
prywatnie naukę u organisty Kwaś−
niewskiego w Mławie. Tam też spot−
kał się z działalnością patriotyczną
rozmaitych organizacji (towarzystwo
śpiewacze „Lutnia”, straż ogniowa),
prowadzoną pod płaszczykiem zajęć
kulturalnych i edukacyjnych w ów−
czesnym zaborze rosyjskim. Mław−
ski organista szybko zorientował się,
że Skierkowski ma nieprzeciętny ta−
lent muzyczny i namówił go na kon−
tynuację nauki w Płocku u znanego
muzyka i kompozytora ks. prof. Eu−
geniusza Gruberskiego – wykładow−
cy śpiewu i muzyki kościelnej w se−
minarium. I w ten sposób 17−letni
Władek rozpoczął nowy etap w swo−
im życiu.

Przez rok uczył się pilnie w tajnej
szkole organistów, którą ukończył
w 1904 roku z wyróżnieniem. Na−
stępnie przyjął posadę organisty
w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela
i w wieku 20 lat wstąpił do semina−
rium duchownego. Tam pielęgnował
swój talent muzyczny, aktywnie
uczestnicząc w seminaryjnych uro−
czystościach, wieczornicach itp. Ze
skromnej pensji organisty musiał op−
łacić czesne i pewnie niewiele pie−
niędzy mu zostawało, gdyż korzystał
z darmowej kuchni, prowadzonej na
Starym Rynku przez Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Święcenia kapłańskie (razem z przy−
szłym biskupem Leonem Wetmań−
skim) otrzymał 23 czerwca 1912 ro−

ku w katedrze płockiej, z rąk bpa
Antoniego Juliana Nowowiejskiego.
Za kilkuletnią opiekę odwdzięczył
się siostrom, odprawiając w ich ka−
plicy swoją mszę św. prymicyjną.

Pracę duszpasterską zaczął od wi−
kariatu w Dzierzgowie, następnie
przez rok pracował w Myszyńcu –
centrum kurpiowskiej Puszczy Zie−
lonej. Od razu zakochał się w miej−
scowym folklorze, pieśniach ludo−
wych, bogatych obrzędach. Począt−
kowo ludność odnosiła się do niego
nieufnie i spisywanie kurpiowskich
pieśni szło opornie. Młodego wika−
rego i Kurpiów zbliżyła do siebie
I wojna światowa, która zmusiła ich
do ukrywania się w puszczy. W 1915
roku został przeniesiony do Karwo−
sieku, a 2 lata później do Różana,
gdzie przeżył wojnę polsko−bolsze−
wicką. Cały czas spisywał pieśni (sło−
wa i melodie), których zebrało się kil−
kanaście kajetów.

W 1920 roku Władysław Skier−
kowski otrzymał probostwo w Ciach−
cinie, a 5 lat później przeniesiony zo−
stał na parafię w Imielnicy. Cały czas
utrzymywał kontakt z Kurpiami, jeź−
dził tam na wakacje i powiększał
zbiór pieśni do około 1500, zapisa−
nych w ponad stu zeszytach nuto−
wych i na wielu luźnych kartkach.
Pogrupował je tematycznie: pieśni
weselne, pogrzebowe, miłosne, sie−
roce, pasterskie, żołnierskie itp. Re−
zydując zaledwie 7 km od Płocka na−
wiązał kontakt z Towarzystwem Na−
ukowym Płockim, którego stał się
aktywnym członkiem. Parafialna
grupa teatralna – na podstawie jego
tekstów – przygotowała w 1928 roku
inscenizację „Wesela na Kurpiach”.
Prapramiera odbyła się w Płocku
a przedstawienie tak bardzo się po−
dobało, że grupa objechała z nim kil−
ka miast, prezentując je nawet prezy−
dentowi Ignacemu Mościckiemu
w Spale. Staraniem Towarzystwa
w 1934 roku jego Pieśni Kurpiow−

skie wydane zostały drukiem. Z do−
robku ks. Skierkowskiego zaczęli
korzystać kompozytorzy m.in. Wi−
told Lutosławski, Tadeusz Pacior−
kowski.

Dziełem życia ks. Skierkowskiego
był też nowy kościół, który konse−
krował 16 czerwca 1935 roku bp Le−
on Wetmański. Przy tej okazji jego
budowniczy wyniesiony został do
godności honorowego kanonika ka−
pituły pułtuskiej.

Wybuch II wojny światowej zastał
Władysława Skierkowskiego w para−
fii w Imielnicy. Wieści o zaintereso−
waniach księdza musiały szybko do−
trzeć do okupanta, który domagał się
od ks. Skierkowskiego opisania kur−
piowskiej grupy etnicznej, którą
Niemcy próbowali wyodrębnić, po−
dobnie jak górali. W nocy z 6 na 7
marca 1941 roku rozpoczęły się
aresztowania księży diecezji płoc−
kiej. Z Płocka m.in. biskupi: Nowo−
wiejski i Wetmański wraz z innymi
kapłanami przewiezieni zostali do
Imielnicy. Tam czekały na nich sa−
mochody, do których zostali zagnani
wraz z ks. Skierkowskim. Ostatnia
ich podróż prowadziła do obozu
w Działdowie. W sierpniu 1941 roku
zlikwidowano obóz wraz z więźnia−
mi, wśród których było 50 kapłanów
diecezji płockiej (47 księży, 2 bisku−
pów i 1 kleryk). Ciała wywieziono,
lub na miejscu spalono. Nie ocalał
nikt, by zaświadczyć o ostatnich go−
dzinach życia więźniów.

W kościele w Imielnicy i w siedzi−
bie Towarzystwa Naukowego Płoc−
kiego dwie pamiątkowe tablice przy−
pominają o ks. Skierkowskim, który
tak ukochał Kurpie.

Z jego etnograficznego dorobku
zespoły ludowe i kompozytorzy ko−
rzystają do dziś. Pieśni kurpiowskie
były w pierwszym repertuarze
„Dzieci Płocka” i Zespołu Pieśni
i Tańca „Mazowsze”.

E. Jasińska

W 120. rocznicę urodzin ks. Władysława Skierkowskiego

Etnograf Kurpiowszczyzny
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Z kart historii

Pożar katedry
20 marca 1530 roku od uderzenia

pioruna podczas wieczornego nabo−
żeństwa zapaliła się katedra. Znisz−
czona została jej lewa strona i cały
dach, pokryty blachą ołowianą.

Ówczesny biskup płocki Andrzej
III Krzycki h. Kotwic, urodzony
w Małym Krzycku tak pisał do swe−
go wuja Tomickiego: własnemi
oczyma widziałem, że piorun mój
kościół zniszczył w ten sposób, iż
trzeba go będzie całkiem rozebrać.

W gruzach legł strop prezbiterium,
zdobiony złotymi różami. Świątynia
nie nadawała się do użytku, więc na−
bożeństwa w dni powszednie prze−
niesiono do kościoła św. Wojciecha,
znajdującego się naprzeciw katedry,
a niedzielne (z liczniejszym udziałem
wiernych) odbywały się w kolegiacie
św. Bartłomieja.

W 1531 roku, 29 grudnia, w Kra−
kowie została zawarta umowa
w sprawie odbudowy katedry płoc−
kiej pomiędzy mistrzem Bernardem
de Gianotis (Bernard de Zanobi) –
architektem rzymskim, współtwórcą
kaplicy królewskiej na Wawelu i je−
go współpracownikami: Janem Cini
ze Sieny i Filipem z Fiesole a bisku−
pem płockim Andrzejem III Krzyc−
kim i delegatami kapituły płockiej.
Obecni przy podpisaniu umowy by−
li: przedstawiciel króla – Seweryn
Bonar (starosta biecki) i przedstawi−
ciel królowej – Marek a Turze Cre−
mata (wikariusz generalny prowincji
polskiej franciszkanów).

3 maja 1537 roku w katedrze odbył
się ingres nowego biskupa Jana Cho−
jeńskiego, co może świadczyć o za−
kończeniu głównych prac budowla−
nych przy odbudowie świątyni. Pozo−
stałe roboty trwały jeszcze długo; np.
w 1542 roku zamontowano na wieży
zegar toruńskiego zegarmistrza Fabia−
na Papelborna, a w latach 1548 – 1551
dobudowano w północnej nawie bocz−
nej (przy grobowcu bpa Buczackiego)
2 ołtarze: fundacji kan. Stanisława
Machnackiego i Jana Ostrowieckiego
– archidiakona dobrzyńskiego.

Na przestrzeni dziejów katedra
była przebudowywana jeszcze kil−
kakrotnie, z lepszym lub gorszym
skutkiem. Obraz dzisiejszej dała
ostatnia przebudowa, a raczej odbu−
dowa, dokonana w latach 1900 –
1905. R. Klaus
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w SZPITALU ŚW. TRÓJCY przy ul. Kościuszki 28

L.p. Jednostka Organizacyjna                                           Nowe numery telefonów

DYREKCJA I ADMINISTRACJA
1 Sekretariat ..................................................................................... 024 3645100
2 Sekretariat fax ................................................................................ 024 3645102
3 Naczelna Pielęgniarka..................................................................... 024 3645178
4 Kierownik Sekcji Organizacji i Nadzoru ......................................... 024 3645220
5 Sekcja Organizacji i Nadzoru – Zamówienia Publiczne tel/fax ........ 024 3645124
6 Sekcja Rachunkowości Zarządczej ................................................ 024 3645121
7 Kierownik Sekcji Finansowo – Księgowej....................................... 024 3645231
8 Sekcja Finansowo−Księgowa .......................................................... 024 3645130
9 Kierownik Sekcji Kadr, Szkoleń i Płac ............................................ 024 3645117
10 Sekcja Kadr Szkoleń i Płac ............................................................. 024 3645139
11 Kierownik Sekcji Marketingu, Promocji Zdrowia i Skarg................ 024 3645115
12 Sekcja Marketingu Promocji Zdrowia i Skarg................................. 024 3645120
13 Kierownik Sekcji Statystyki Medycznej........................................... 024 3645170
14 Sekcja Statystyki Medycznej........................................................... 024 3645140
15 Kierownik Sekcji Logistyki.............................................................. 024 3645167
16 Sekcja Logistyki ............................................................................. 024 3645165
17 Kierownik Sekcji Administracyjno – Technicznej............................ 024 3645101
18 Sekcja Administracyjno−Techniczna ............................................... 024 3645217
19 Inspektor ds. Bhp i P. Poż.............................................................. 024 3645148
20 Inspektor ds. Obrony Cywilnej ....................................................... 024 3645164
21 Kierownik Medycyny Szkolnej ........................................................ 024 3645147
22 Asystent ds. Zakażeń Szpitalnych................................................... 024 3645143
23 Stacja Łóżek ................................................................................... 024 3645192

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
24 Ordynator ....................................................................................... 024 3645156
25 Pokój Lekarski................................................................................ 024 3645125
26 Oddziałowa..................................................................................... 024 3645185
27 Dyżurka pielęgniarek ...................................................................... 024 3645157
28 Izba Przyjęć .................................................................................... 024 3645183
29 Rehabilitacja ................................................................................... 024 3645213

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
30 Ordynator ....................................................................................... 024 3645154
31 Pokój Lekarski................................................................................ 024 3645155
32 Oddziałowa..................................................................................... 024 3645109
33 Dyżurka pielęgniarek ...................................................................... 024 3645126

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY
34 Pokój Lekarski................................................................................ 024 3645173
35 Oddziałowa..................................................................................... 024 3645151
36 Dyżurka Pielęgniarek ..................................................................... 024 3645119
37 Dyżurka położnych ........................................................................ 024 3645160
38 Izba Przyjęć .................................................................................... 024 3645159
39 Patologia Ciąży............................................................................... 024 3645163
40 Szkoła Rodzenia ............................................................................. 024 3645179
41 Sala Porodowa ............................................................................... 024 3645145

ANESTEZJOLOGIA
42 Pokój Lekarski................................................................................ 024 3645136

BLOK OPERACYJNY .................................................... 024 3645153
ODDZIAŁ NOWORODKOWY

43 Ordynator ....................................................................................... 024 3645158
44 Pokój Lekarski................................................................................ 024 3645176
45 Oddziałowa..................................................................................... 024 3645142
46 Dyżurka pielęgniarek ...................................................................... 024 3645186

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABOLATORYJNEJ
47 Kierownik ....................................................................................... 024 3645172
48 Pokój Socjalny................................................................................ 024 3645168
49 Sekretariat ...................................................................................... 024 3645135
50 Pracownia Serologii i Biochemii..................................................... 024 3645129

ODDZIAŁ CHIRURGII I−go DNIA
51 Pokój Lekarski................................................................................ 024 3645208
52 Oddziałowa..................................................................................... 024 3645206

ODDZIAŁ ORTOPEDII I PODODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
53 Pokój Lekarski................................................................................ 024 3645221
54 Oddziałowa..................................................................................... 024 3645222

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
55 Ordynator ....................................................................................... 024 3645224
56 Pokój Lekarski................................................................................ 024 3645226
57 Oddziałowa + FAX .......................................................................... 024 3645225
58 Dyżurka Pielęgniarek ...................................................................... 024 3645223
59 Pokój Psychologa........................................................................... 024 3645227
60 Izba Przyjęć .................................................................................... 024 3645128

PODODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH
61 Pokój Lekarski................................................................................ 024 3645137
62 Dyżurka .......................................................................................... 024 3645196
63 PRACOWNIA RTG – rejestracja...................................................... 024 3645134
64 Apteka Szpitalna – kierownik ........................................................ 024 3645127
65 Pracownia Cytologiczna ................................................................ 024 3645150

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY
66 Kierownik ....................................................................................... 024 3645202
67 Dyżurka pielęgniarek ...................................................................... 024 3645203

w Samodzielnych Zespołach Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

L.p. Jednostka Organizacyjna                                           Nowe numery telefonów

PORADNIE SPECJALISTYCZNE, ul. Kościuszki 28
1 Poradnia Ortopedyczna, Preluksacyjna i Medycyny Sportowej ...... 024 3645161
2 Poradnia Chirurgiczna .................................................................... 024 3645229
3 Poradnia Gastroenterologiczna ..................................................... 024 3645171
4 Poradnia Neonatologiczna ............................................................. 024 3645166

Przychodnia Rejonowa – ul. Zielona 40
1 Rejestracja...................................................................................... 024 3645401
2 Kierownik Przychodni..................................................................... 024 3645403
3 Punkt Pobrań ................................................................................. 024 3645402

Przychodnia Rehabilitacyjna – ul. Tysiąclecia 13
1 Rejestracja .................................................................................... 024 3645280
2 Kierownik Przychodni..................................................................... 024 3645282
3 Kierownik Rehabilitacji ZUL............................................................ 024 3645291

Przychodnia Rejonowa – ul. Reja 15
1 Rejestracja – Poradnia Ogólna ....................................................... 024 3645378
2 Rejestracja – Poradnia Dziecięca.................................................... 024 3645374
3 Kierownik Przychodni..................................................................... 024 3645380
4 Sekretariat Przychodni ................................................................... 024 3645383
5 Sekretariat – fax ............................................................................. 024 3645384
6 Gabinet Zabiegowy......................................................................... 024 3643272
7 Pielęgniarki Środowiskowe ............................................................ 024 3645386

Ośrodek Zdrowia – Góry 7
1 Rejestracja .................................................................................... 024 3645400

Przychodnia Rejonowa – ul. Wolskiego 4
1 Rejestracja...................................................................................... 024 3645350
2 Kierownik Przychodni..................................................................... 024 3645360
3 Pielęgniarka Koordynująca ............................................................ 024 3645362

4 Poradnia Akademicka ...................................................................024 3645354
5 Gabinet Zabiegowy......................................................................... 024 3645355
6 Punkt Pobrań ................................................................................. 024 3645356
7 Pielęgniarki Środowiskowe ........................................................... 024 3645357
8 Bakteriologia .................................................................................. 024 3645365
9 Gabinet Stomatologiczny................................................................ 024 3645366

Dzienny Oddział Psychiatryczny – Plac Dąbrowskiego 1
1 Rejestracja .................................................................................... 024 3645411
2 Gabinet Lekarski............................................................................. 024 3645410
3 Pielęgniarka Koordynująca ............................................................. 024 3645409
4 Gabinet Psychologa........................................................................ 024 3645408

Obwodowa Przychodnia Stomatologiczna – ul. Kolegialna 47
1 Poradnia Stomatologiczna.............................................................. 024 3645404
2 Poradnia Ortodontyczna ................................................................. 024 3645405
3 Poradnia Protetyczna ..................................................................... 024 3645406
4 Punkt Pobrań ................................................................................. 024 3645407

Przychodnia Specjalistyczna– ul. Miodowa 2
1 Rejestracja .................................................................................... 024 3645302
2 Rejestracja .................................................................................... 024 3645341
3 Kierownik Przychodni..................................................................... 024 3645339
4 Przełożona Pielęgniarek.................................................................. 024 3645311
5 Sekretariat Przychodni ................................................................... 024 3645303
6 Poradnia Chirurgiczna .................................................................... 024 3645331
7 Pracownia EEG............................................................................... 024 3645329
8 Pracownia RTG + USG ................................................................... 024 3645305
9 Poradnia Laryngologiczna – pielęgniarki ........................................ 024 3645342
10 Poradnia Wady Wzroku.................................................................. 024 3645315
11 Poradnia Reumatologiczna – pielęgniarki....................................... 024 3645320
12 Gabinet Reumatologa ..................................................................... 024 3645337
13 Poradnia Neurologiczna – pielęgniarki ........................................... 024 3645334
14 Gabinet Zabiegowy Fizykoterapii .................................................... 024 3645333
15 Poradnia Zdrowia Psychicznego – rejestracja ................................ 024 3645321
16 Telefon Zaufania i Psycholog ......................................................... 024 3645322
17 Poradnia Chorób Płuc – rejestracja................................................ 024 3645326
18 Medycyna Pracy ............................................................................. 024 3645344
19 Punkt Pobrań ................................................................................. 024 3645340
20 Poradnia Dermatologiczna – rejestracja ......................................... 024 3645307
21 Poradnia Dermatologiczna −Gabinet Zabiegowy ............................. 024 3645309
22 Pracownia Mykologiczna – Grzyby................................................. 024 3645306
23 Poradnia Leczenia Uzależnień ........................................................ 024 3645319
24 Poradnia dla Kobiet ........................................................................ 024 3645318
25 Apteka Płocka ............................................................................... 024 3645301

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy

PPEETTRROOTTEELL  SSPP..  ZZ OO..OO..  
uprzejmie informuje o zzmmiiaanniiee  nnuummeerróóww  tteelleeffoonnóóww  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz pprrzzeełłąącczzeenniieemm  ddoo  ssiieeccii  PPeettrrootteell..

Przełączenie nastąpiło w dniach 23.03.2006r. – 26.03.2006r.
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„Chcesz cukierka? Idź do Gierka.
Gierek ma to ci da” – ten dziecinny
wierszyk powtarzany jeszcze w póź−
nych latach osiemdziesiątych dobrze
opisuje sentymentalną demencję niek−
tórych współczesnych polityków,
z tęsknotą spoglądających na portret
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gier−
ka. Tym, którzy tęsknią za epoką gier−
kowską warto przypomnieć wydarze−
nia sprzed 30 lat, o których nie pamię−
tają a raczej pamiętać nie chcą. Pamięć
próbował ostatnio odświeżyć historyk
Paweł Sasanka, który na kolejnym
wieczorze z cyklu „Spotkania z Histo−
rią Najnowszą” w Książnicy Płockiej
opowiadał o kulisach i konsekwen−
cjach wydarzeń Czerwca 1976. 

Niepokój towarzyszy 

Wydarzenia te to efekt prób ręczne−
go sterowania gospodarką, które
wcześniej lub później musiały skoń−
czyć się klęską. Już w 1973 r. pojawi−
ły się pierwsze symptomy naruszenia
równowagi rynku. Pensje systema−
tycznie rosły, a ceny podstawowych
produktów żywnościowych utrzymy−

wane były na poziomie sprzed pod−
wyżki w grudniu 1970 r. Konsekwen−
cje były łatwe do przewidzenia: przy
ekspresowo rosnącym popycie nie na−
dążało zaopatrzenie, bo produkcja
(zwłaszcza mięsa i artykułów spożyw−
czych) nie była w stanie sprostać moż−
liwościom nabywczym społeczeństwa.
Kolejki do sklepów rosły tak jak rosła
pustka na sklepowych półkach. Pier−

wsze projekty podwyżek powstały
jeszcze w 1973 r. Odłożono je do szuf−
lady, ale już dwa lata później trzeba
było ją otworzyć. Powstał specjalny
„zespół cenowy”, który w marcu 1976
roku przedstawił 10 różnych warian−
tów podwyżek i systemu rekompensat.
Ostatecznie wygrał ten forsowany
przez premiera Piotra Jaroszewicza,
dotyczący wprowadzenia jednorazo−
wej, drastycznej podwyżki. 

Plan Jaroszewicza zaniepokoił „towa−
rzyszy radzieckich”, do których i tak od
dłuższego czasu napływały niepokojące
sygnały o rosnącym zadłużeniu Polski
za granicą. Breżniew upominał Gierka
wytykając mu kryzys 1970 roku. Stano−
wisko Moskwy było jednoznaczne –
znajdźcie inne wyjście. Mimo to, po na−
radach i opiniach ekspertów, zdecydo−
wano się kontynuować prace nad „re−
formą struktury cenowej”.

Jak my ich nienawidzimy

24 czerwca, na kilka dni przed wej−
ściem w życie podwyżek premier Piotr
Jaroszewicz podał do publicznej wia−
domości projekt reformy. Demonstra−
cje i strajki wybuchły już następnego
dnia. Rząd PRL ukrył ten fakt przed
opinią publiczną nazywając fale prote−
stów, szczególnie dramatycznych
w Ursusie, Radomiu i Płocku, „drob−
nymi, chuligańskimi wybrykami”.
Płock miał szczególny „parasol och−
ronny”, ponieważ tu miały odbyć się
ogólnopolskie dożynki. Dlatego m. in.
oszczędzono nam miana „miasta war−
chołów i wichrzycieli”. 

Obawiając się rozszerzenia fali pro−
testów na cały kraj, rząd szybko wyco−

fał się z zapowiadanych podwyżek.
Zapowiedzi „szerokich konsultacji
społecznych na temat podwyżek cen
i trudności w zaopatrzeniu” zbiegły się
z przeprowadzoną szybko i brutalnie
pacyfikacją strajków. Najbardziej po−
nure widowisko służb bezpieczeństwa
przeprowadziła w Radomiu; najwięcej
zatrzymanych (wg oficjalnych danych
– 634 osoby), poddanych upokarzają−
cej procedurze przechodzenia przez
słynne „ścieżki zdrowia”.

O wściekłości i bezsilności, skądi−
nąd przygotowanej na protesty wła−
dzy, świadczy wypowiedź Edwarda
Gierka z 26 czerwca (podczas tele−
konferencji z sekretarzami KW
PZPR): Trzeba załodze tych czter−
dziestu paru zakładów powiedzieć,
jak my ich nienawidzimy, jacy są łaj−
dacy [...]. Uważam, że im więcej bę−
dzie słów bluźnierstwa pod ich adre−
sem, a nawet, jeśli zażądacie wyrzu−
cenia z zakładów elementów nieodpo−
wiedzialnych – tym lepiej dla sprawy.
[...] to musi yć atmosfera pokazywa−
nia na nich jak na czarne owce, jak
na ludzi, którzy powinni się wstydzić,
że w ogóle są Polakami, że w ogóle na
świecie chodzą.

Kolejne Spotkanie z Historią Najno−
wszą 3 kwietnia o godz. 17. Tym razem
Jerzy Eisler opowie o czerwcu 1956 ro−
ku. Organizatorem cyklu jest płocki
Klub Inteligencji Katolickiej. (rł)

(w materiale wykorzystałem publi−
kacje J. Pawłowicza i P. Sasanki
„Czerwiec 1976 w Płocku i wojewódz−
twie płockim”, Toruń 2003) 

O genezie i konsekwencjach robotniczych protestów w Płocku, Radomiu i Ursusie opowiadał
w Płocku Paweł Sasanka z Instytutu Pamięci Narodowej

Czas warchołów 

Przykłady propozycji zawartych w projekcie „reformy struktury cenowej”:
mięso – ceny miały wzrosnąć o 69 proc. 
szlachetne gatunki wędlin – wzrost o 100 proc.
szynka gotowana – zdrożeć miała z 90 zł za 1kg do186 zł
mięso wieprzowe – z 42 zł za 1kg do 72 zł
kiełbasa zwyczajna – z 44 zł/1kg do 70 zł
cukier – z 10,50 za 1kg na 20 zł (wzrost o 90 proc.)
masło ekstra – wyborowe – z 17,5 do 28 zł
Ser edamski – z 48 zł do 80 zł
bez zmian: mleko 2%, chudy ser twarogowy, chleb, mąka pszenna, 
kasza jęczmienna, dżem i marmolada 

Niesprawiedliwe zasady obliczania
rekompensat przyczyniły się najpraw−
dopodobniej do otwartego protestu ro−
botników, którzy po prostu przeliczyli
procenty na realne kwoty. Oto niektóre
propozycje rekompensat (zawarte
w dok. „Regulacja cen i kierunki jej re−
kompensaty”)

– zarabiający poniżej 1300 zł mieli
dostać 18 proc. dodatek miesięczny,
czyli dodatkowe 240 zł do pensji

– zarabiający pow. 8000 zł – 7,5
proc., czyli nawet po 600 zł 
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Program obchodów 
XXX rocznicy protestu robotniczego 

11.06.2006 – rozpoczęcie ogólnopol−
skich uroczystości upamiętniających pro−
test robotniczy w czerwcu 1976

12.00 – msza święta (kościół św. Stani−
sława Kostki)

13.30 – składanie kwiatów pod Pomni−
kiem Ofiar Protestów Robotniczych 

(z udziałem gości honorowych: Prezydent
RP, Prymas, Premier, Marszałkowie Sejmu
i Senatu, Prezes IPN, Marszałek Wojewódz−
twa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Płoc−
ka, Starosta Płocki)

20.06.2006 – uroczystości upamiętnia−
jące protest robotniczy w czerwcu 1976

12.00 – otwarcie wystawy „Czerwiec
1976” przygotowanej przez Instytut Pamięci
Narodowej w Muzeum Mazowieckim (ul.
Tumska 4)

13.30 – aula Urzędu Miasta Płocka (ul.
Stary Rynek 1)

– promocja albumu „Czerwiec 1976 − Ra−
dom, Ursus, Płock” oraz książki Pawła Sa−
sanki

– panel dyskusyjny na temat protestu
Czerwca 1976 prowadzony przez historyków
z Instytutu Pamięci Narodowej 

23.06.2006 – inscenizacja przemarszu
ulicami miasta Płocka, który miał miejsce
25 czerwca 1976 roku sprzed Bramy Nr 2
PKN Orlen pod budynek Książnicy Płockiej
(dawna siedziba KW PZPR)

16.00 – wymarsz sprzed Bramy Nr 2 PKN
Orlen S.A. 

ok. 18.30 koncert Zespołu Perfect i Grze−
gorza Turnaua na Starym Rynku. 

Pierwsze kartki (na cukier) zostały
wprowadzone już w sierpniu 1976 roku

W związku z tegoroczną XXX−tą rocznicą
Czerwca 1976 roku Zarząd Regionu Płockie−
go NSZZ „Solidarność” organizuje szereg
uroczystości, chcąc podkreślić, jak ważny
w historii naszego miasta był 1976 rok. Fala
sprzeciwu ludności, która osiągnęła swoje
apogeum właśnie przed trzydziestoma laty
w czerwcu objęła swym zasięgiem Płock, Ra−
dom i Ursus. Była to odpowiedź społeczeń−
stwa na wciąż wzrastające podwyżki cen mię−
sa, cukru i innych podstawowych produktów.
Sprzeciw ludności został w bestialski sposób
stłamszony przez tysiące uzbrojonych mili−
cjantów i SB. Dlatego w roku 2006 po raz
pierwszy „Solidarność” Regionu Płockiego
chce w sposób godny upamiętnić to wydarze−
nie i ukazać młodemu pokoleniu atmosferę
panującą w tamtym okresie. Aby w jak najbar−
dziej wiarygodny sposób przedstawić ów−
czesne realia konieczne jest wysłuchanie na−
ocznych świadków i uczestników, którzy
w dniu 25 czerwca 1976 brali udział w prze−
marszu pod siedzibę KW PZPR na ulicy Ko−
ściuszki (obecnie znajduje się tam Książnica
Płocka). Dlatego zwracamy się do wszystkich
czytelników Sygnałów Płockich, którzy zech−
cą przedstawić w formie własnej relacji prze−
bieg i towarzyszącą przemarszowi atmosferę
sprzed 30 lat, o kontakt z sekretariatem Zarzą−
du Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.
Celem zebrania relacji osób będzie jak najwia−
rygodniejsza inscenizacja wydarzeń z 25 czer−
wca 1976 w Płocku, która zaplanowana zo−
stała na dzień 23 czerwca 2006 r. Kontakt
z organizatorem: tel. 024/262 88 33, 262 46
22 lub e−mail solidarność.plock neostrada.pl.

Wojciech Kępczyński
Przewodniczący Zarządu Regionu

Płockiego NSZZ „Solidarność”
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2 marca w Szkole Podstawowej Nr
18 był dniem otwartym. Każdy, kto tyl−
ko chciał, mógł skorzystać z zaprosze−
nia i odwiedzić „osiemnastkę”. Gośćmi
szkoły byli przeważnie rodzice z dzieć−
mi, które od września będą uczniami
szkoły. Samorząd Uczniowski Kas IV−
VI witał przybyłych gości i służył po−
mocą w zwiedzaniu placówki.

W szkole były otwarte wszystkie
klasy; można było skorzystać z sali in−
ternetowej, zajrzeć do świetlicy szkol−
nej, obejrzeć zwierzątka w pracowni
biologicznej, skorzystać z zasobów
biblioteki. Na korytarzach były wysta−
wione trofea sportowe. Swoje osią−
gnięcia prezentował szkolny klub
PTTK „Wszędołazy”, świetlica szkol−
na, szkolny teatrzyk,,Promyczek”, ko−
ła zainteresowań, w których każdy
uczeń znajdzie coś dla siebie (koło in−
formatyczne, przyrodnicze, historycz−
no−mitowe, plastyczne, matematycz−
ne, teatralne, SKS, chór).

Inne atrakcje przygotowali nauczy−
ciele wf−u. Dzięki Ewie Kowalik można
było spróbować swych sił w tańcu no−
woczesnym, Ewa Kurowska, Luiza Żu−
kowska i Agnieszka Donarska przygo−
towały szereg zabaw sprawnościowych
dla rodziców i dzieci. Na drugim piętrze
szkoły czekała Katarzyna Czwartek
z konkursem plastycznym ,,Namaluj
nam świat”. Powstały piękne, barwne
prace plastyczne, na których – pomimo
zimy – fruwały motyle i ptaki szybowa−
ły w błękicie nieba. Wystawę prac moż−
na oglądać na parterze szkoły.

Katarzyna Kolimeczkow i Barbara
Brzeska w pionie klas młodszych bawi−
ły przybyłe dzieci tańcami klasycznymi,
wykonywanymi przez uczniów naszej
szkoły.

Do dyspozycji gości byli wszyscy
nauczyciele i dyrekcja. Każde dziecko
odwiedzające szkołę otrzymało upomi−
nek, wykonany przez dzieci ze świetli−
cy szkolnej i z koła plastycznego. I.J.

Dzień otwarty
w „osiemnastce”

W drugiej połowie kwietnia br.
Szkoła Główna Handlowa w Warsza−
wie – Katedra Ekonomiki i Finansów
Samorządu Terytorialnego (Kolegium
Zarządzania i Finansów) organizuje II
edycję Podyplomowego Studium pod
nazwą ”Europejskie Studium Zarzą−
dzania Projektami Inwestycyjnymi Sa−
morządu Terytorialnego”.

Program studium obejmuje teore−
tyczne oraz praktyczne problemy za−
rządzania i oceny efektywności pro−
jektów inwestycyjnych w aspekcie ich
współfinansowania funduszami Unii
Europejskiej, a także zagadnienia gos−
podarki i finansów samorządu teryto−
rialnego. W części praktycznej prowa−
dzone są m.in. zajęcia warsztatowe
z zakresu przygotowania studium wy−
konalności projektu, omówione zosta−
ją procedury przygotowania i oceny
wniosków w ramach ZPORR i EOG,
z uwzględnieniem uwarunkowań, wy−

nikających z prawa polskiego i unijne−
go. Wykładowcami są osoby z dużą
wiedzą teoretyczną i doświadczeniem
praktycznym – wykładowcy SGH
i UW, a także zaproszone osoby, re−
prezentujące administrację państwową
i samorządową, banki, instytucje fi−
nansowe.

Absolwenci otrzymują świadectwo
ukończenia Studiów Podyplomowych
SGH. 

II edycja Studium zostanie urucho−
miona przy minimalnej liczbie 37 słu−
chaczy. Koszt 10−miesięcznego szko−
lenia wynosi 4.750 zł.

Szczegółowe informacje na stronie
internetowej katedry: www.sgh.
waw.pl/keifst/ i pod tel. (22) 5649302
(p. Helena Typińska lub p. mgr Remi−
giusz Górniak tel. 505 639 984,e−mail:
rgorniak@o2.pl) oraz 0−604 173 281
(dr Jacek Sierak); e−mail:jacek.sie−
rak@sgh.waw.pl (j)

Studium Zarządzania
Projektami

Już po raz 29. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej Zarząd
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Płocku zorganizowały, 15 marca,
w SP Nr 1 eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po−
żarniczej pt. ,,Młodzież zapobiega po−
żarom”.

Turniej ma na celu popularyzowanie
przepisów przeciwpożarowych i kształ−
cenie umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa.

Uczestnicy muszą wykazać się znajo−
mością przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek poża−
ru, umiejętnością posługiwania się po−
dręcznym sprzętem gaśniczym i techni−
kami pożarniczymi. Turniej służy także
poznawaniu tradycji, historii i organiza−
cji ochrony przeciwpożarowej.

Podczas eliminacji powiatowych za−
wodnicy musieli najpierw zaliczyć

etap pisemny – 40 pytań, następnie 5
najlepszych uczestników losowało ze−
staw 5 pytań.

Spośród uczniów szkół podstawo−
wych pierwsze miejsce przyznano Ar−
kadiuszowi Cabanowi (SP w Siecie−
niu). W nagrodę otrzymał aparat cyf−
rowy. W drugiej kategorii wiekowej
zwyciężył Marcin Majchrzak (Gimna−
zjum w Maszewie Dużym). Nagrodą
był również aparat cyfrowy.

W najstarszej grupie najlepsza oka−
zała się Ewa Klejnowska (I LO PUL
w Płocku), której wręczono odtwa−
rzacz DVD.

Pozostałym uczestnikom przekaza−
no: puchary, radiomagnetofony, od−
twarzacze MP3, plecaki oraz książki. 

Osoby, które zajęły pierwsze miej−
sca będą reprezentować powiat płocki
w eliminacjach wojewódzkich w War−
szawie. E.U.

Turniej wiedzy 
pożarniczej
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Stabilizuje się sytuacja na ma−
zowieckim rynku pracy. W lutym,
w porównaniu do stycznia, bezrobocie
wzrosło zaledwie o 50 osób. Najwię−
kszy problem jest z bezrobotnymi bez
kwalifikacji zawodowych. W tej gru−
pie wystąpił największy wzrost bezro−
bocia o ponad 3000 osób.

Po trzech miesiącach wzrostu bez−
robocia sytuacja na mazowieckim
rynku pracy zaczyna się stabilizować.
Przypomnijmy, że niewielki wzrost
bezrobocia odnotowano na Mazo−
wszu już w listopadzie ubiegłego ro−
ku o 662 osoby, w grudniu o kolejne
2541 osób, w styczniu o 8729 osób,
w lutym o 50 osób. Ta ostatnia liczba
pokazuje, że regresję na rynku pracy
mamy już za sobą. Na wzrost bezro−
bocia w ostatnich miesiącach wpłynę−
ło kilka czynników. W listopadzie
i grudniu kończą się umowy absol−
wenckie, wygasają terminowe umo−
wy o pracę np. na roboty budowlane,
ziemne, kończą się także środki na in−
ne formy wsparcia dla bezrobotnych.

Cały ten splot zdarzeń decydował o
zwiększaniu liczby osób rejestrują−
cych się w ”pośredniakach”.

Generalnie jednak i tak możemy mó−
wić o zdecydowanej poprawie na rynku
pracy. W porównaniu do lutego ubieg−
łego roku bezrobocie na Mazowszu
spadło o ponad 20.000 osób. Na koniec
lutego 2006 r. w powiatowych urzę−
dach pracy na Mazowszu zarejestrowa−
nych było 341.304 bezrobotnych,
w tym 168.484 kobiety. Niepokojące
jest natomiast inne zjawisko; w reje−
strach ciągle przybywa osób bez kwali−
fikacji zawodowych i po 50 roku życia. 

Bezrobocie nadal najbardziej dotyka
powiaty: szydłowiecki (40,5% na ko−
niec stycznia), radomski (34,9%), m.
Radom (28,3%), płocki (29,8%), go−
styniński (28,4%).

W styczniu powiatowe urzędy pracy
na Mazowszu przygotowały 7.381
ofert pracy – o 1066 więcej niż
w styczniu.

Aleksander Kornatowski
(rzecznik prasowy WUP)

Stabilniej na rynku pracy
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Płocka Orkiestra Symfoniczna zło−
żyła hołd, urodzonemu przed 250 la−
ty, Wolfgangowi Amadeuszowi Mo−
zartowi. 24 marca zabrzmiały: uwer−
tura do opery „Don Giovanni”, arie
z „Wesela Figara” i „Cosi fan tutte”,
a w drugiej części Symfonia Es−dur
nr 39. Solistkami były znakomite
śpiewaczki: Anna Karasińska i Ma−
gdalena Idzik. Orkiestrę poprowadził
Tomasz Bugaj – zasłużony dyrygent
i wybitny specjalista w dziedzinie
muzyki Mozarta. Biorąc pod uwagę
specyfikę i wyjątkowe piękno muzy−
ki Wolfganga Amadeusza żywiłem
pewne obawy o powodzenie przed−
sięwzięcia – czy nasza orkiestra, któ−
ra raz potrafi zagrać porywający
koncert, a w tydzień później zwy−
czajnie rozczarować, podoła tak od−
powiedzialnej roli i czy uda się jej
osiągnąć porozumienie z dyrygen−
tem i z solistami? Obawy okazały
się, na szczęście, nieuzasadnione.
Dzieła Mozarta przedstawiono bez
wyraźnych uchybień, a Bugajowi
udało się wypracować esencjonalną,
przekonującą i wyważoną w propor−
cjach interpretację. Pytany po kon−
cercie o receptę na wyrównanie po−
ziomu wykonawczego płockich sym−
foników, Bugaj odpowiadał, że re−

cepta w przypadku każdej orkiestry
jest zawsze ta sama – doświadczony
dyrygent. Można by jeszcze dodać…
i dobrzy, zaangażowani w pracę mu−
zycy.

Część operowa koncertu została
znakomicie przyjęta przez publicz−
ność. Anna Karasińska i Magdalena
Idzik wykonały arie w iście mozar−
towskim stylu – lekko, szlachetnie,
bez tanich sztuczek, za to ze scenicz−
nym zacięciem i nieskrywaną rado−
ścią śpiewu. Po przerwie usłyszeliś−
my najrzadziej wykonywaną część
mozartowskiego tryptyku ostatnich
symfonii – Symfonię Es−dur nr 39.
Bugaj udowodnił, że dobór odpo−
wiednich metod pracy z płocką orkie−
strą może zaowocować wartościo−
wym wykonaniem. Interpretacja za−
proponowana przez krakowskiego
dyrygenta była przejrzysta, z idealnie
zaznaczonymi planami dźwiękowymi
między instrumentami dętymi drew−
nianymi a smyczkami. Mozartowskie
doświadczenie Bugaja były tu nie bez
znaczenia.

Czy sukces artystyczny tego koncer−
tu spowoduje wyrównanie poziomu
artystycznego Płockiej Orkiestry Sym−
fonicznej? Oby tak się stało.

R. Majewski

Mozartowski koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Viva Amadeusz

Ponad 1,5 tys. osób wzięło udział
w 24. Rajdzie Ekologicznym „Powitanie
Wiosny” zorganizowanym przez płocki
oddział PTTK i SKKT−PTTK „Globtro−
ters” z III LO. Obok uczniów (od szkoły
podstawowej po ponadgimnazjalne)
i członków zakładowych kół PTTK
(Mostostal−Płock i Orlen) 21 marca na
rajd stawiły się również osoby indywi−
dualne i dwie rodziny. Przygotowano
cztery trasy; P1 z Brwilna (15 km), P2
z Sikorza (12 km), P3 – szlakiem space−
rowym po Płocku i P4 – dowolna. 

Pierwsze miejsca zdobyli: w kategorii
szkół podstawowych – drużyna SKKT−
PTTK Tropiciel z SP nr 1, gimnazjów
– SKKT−PTTK „Tuptuś” z Gimnazjum
nr 2, szkół ponadgimnazjalnych – III
L.O. Nagrody główne zdobyły dwie
drużyny – SP nr 22 i SP nr 17.

Impreza została dofinansowana ze
środków Urzędu Miasta Płocka. (rł)

Na trasie tłok
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Czy publiczność to swoiste „zwier−
ciadło”, w której przegląda się aktor
czy wręcz przeciwnie to my – siedzą−
cy na widowni poprzez aktora pozna−
jemy prawdę o sobie? 

Najprościej rzecz ujmując „Aktor Re−
aktor” w reż. Piotra Jędrzejczaka to sztu−
ka na jednego aktora, który przeżywa
kryzys tożsamości i robi z tego sztukę.
Dalej mógłbym napisać tak: To swoista
spowiedź artysty, który nie tyle utracił
sens tego, co robi, ale robi to, aby sens
ten zachować. Jego głęboka wiwisekcja
ma nas przekonać, że aktor – to człowiek
z krwi i kości ze swoimi rozterkami, prob−
lemami. Jeśli będzie szczera, jeśli uda mu
się nas przekonać, przekona sam siebie.
Mógłbym również napisać tak: To tylko
pozór. Kabaretowa konwencja dialogu
z publicznością bawi nas i poprawia na−
sze samopoczucie. Świetne gagi, szaleń−
stwo i powaga w jednym. Wszystko to
zaspokaja tkwiącego w nas konsumenta
otwartego na nowe doznania. Dostajemy
nawet prawo wyboru tego, co za chwilę
dziać się będzie na scenie. Wspaniałe
prawda? A co jeśli dodałbym jeszcze: Ale
uwaga, to nic innego jak skrzętnie wypra−
cowana socjotechnika, o której aktor na
początku sumiennie nas ostrzega. Za każ−
dym razem dostajemy dwa alternatywne
działania, powtarzam: dwa i tylko dwa
– czerwoną i niebieską pigułkę. Nie mo−
żesz nie wybrać żadnej. Powstaje więc
pytanie: kto dokonuje wyboru? 

Niewątpliwie Mariusz Pogonowski
jest świetnym aktorem, z całym apana−

żem cech predysponujących go do tej
roli, która faktycznie momentami lśni−
ła ze sceny żywym srebrem. Pozostał
jednak pewien niedosyt. Być może ra−
cję ma tutaj Artur Beling, który – po−
dobnie jak po kieleckiej prapremierze
swojego monodramu – tak i w Płocku
nie chciał „na żywo” mówić o odczu−
ciach autorskich powtarzając niez−
miennie: Zapytajcie mnie po 7, 10
przedstawieniu. Chciałbym pójść tą
drogą. Zresztą dlatego m. in. nie wy−
brałem się na spektakl premierowy (w
sobotę 25 marca) tylko niedzielny. 

To dobre przedstawienie. Cieszy ek−
spresyjna (prawdziwy reaktor) gra Po−
gonowskiego, któremu udało się zła−
pać kontakt z publicznością (sporą jej
część namówił nawet, żeby to ona –
publiczność ukłoniła się na koniec ak−
torowi). Jednak czuło się lekki dy−
stans, nie tyle do publiczności, ale do
roli właśnie. Wierzę jednak, że po tym
7, 10 wystawieniu nie będzie po nim
śladu. Radosław Łabarzewski

Najnowsza premiera Teatru Dramatycznego zmusza do zasta−
nowienia się nad rolą aktora i publiczności w teatrze

Weź pigułkę 

Jedna maska
Jak co roku w Dniu Teatru, który

był jednocześnie dniem premiery
„Aktora...” odbyła się uroczystość
wręczenia Srebrnych Masek za po−
przedni sezon (2004/2005). Towa−
rzystwo Przyjaciół Teatru zdecydo−
wało się w tej edycji przyznać tylko
jedną Maskę. Otrzymał ją Mariusz
Pogonowski (na zdjęciu) za rolę
Chlestakowa w „Rewizorze”. (rł)

„Niezwykła gala” to koncert dedy−
kowany ludziom działającym na
rzecz osób niepełnosprawnych, który
rozpocznie się 1 kwietnia o godz. 17
w sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej. Udział w nim za−
powiedzieli: chór Minstrel, Zespół
Akordeonowy PSM, zespół wokalno
– instrumentalny – ZSOS nr 7 i zes−

pół muzyczny Max− Ton. Imprezę or−
ganizuje Stowarzyszenie na Rzecz Po−
mocy Dzieciom Niepełnosprawnym
i Ich Rodzinom „Akceptacja” działają−
ce od roku przy Zespole Szkół Ogól−
nokształcących nr 7. 

Honorowy patronat nad „Niezwykłą
Galą” objął ks. biskup Roman Marcin−
kowski. (rł)

Pierwsze urodziny

Szkoła Podstawowa nr 22 niosła
wspaniałą Marzannę

W wyniku przeprowadzonych przez
Ogólnopolską Federację Szaradzistów
eliminacji, do II etapu Mistrzostw Pol−
ski, które odbędą się w Toruniu z Płoc−
kiego Klubu Szaradzistów „Relaks”
zakwalifikowano 3 osoby: Alinę Zi−
merman, Jadwigę Gałązkę i Andrzeja
Jakubowskiego. Dwa inni członkowie
naszego klubu: Robert Romanowski
i Małgorzata Porowska reprezentować
będą Płock na otwartych mistrzo−
stwach w Łodzi i Warszawie. Finał XI
Mistrzostw Polski odbędzie się 10
czerwca w Warszawie.

Pod koniec maja płocczanie
z „Relaksu” wezmą udział w IX
Biesiadzie z Rozrywką w Kołobrze−
gu. Warto przypomnieć, że za rok
2005 w ogólnopolskiej klasyfikacji
szaradzistów „O puchar Neptuna”
Robert Romanowski z Płocka zajął
19.miejsce.

Spotkania klubowe członków Re−
laksu odbywają się co 2 tygodnie
w klubie osiedlowym przy ul. Łukasie−
wicza 28 o godz. 17. Najbliższe spot−
kania 10 i 24 kwietnia oraz 8 i 22 ma−
ja. (j)

Klub szaradzistów
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Przed mostem na Wiśle, po stronie
płockiej, zebrała się delegacja z woje−
wodą Władysławem Sołtanem i prezy−
dentem miasta Antonim Michalskim.
Był 10 kwietnia 1921 roku, godz.
10.35. Pojawia się samochód, a orkie−
stra rozpoczyna grać hymn państwo−
wy, wojsko prezentuje broń. Wreszcie
mieszkańcom ukazuje się sam Naczel−
nik Państwa ubrany w mundur Mar−
szałka Polski z gwiazdą Legii Honoro−
wej. Wszystkich opanowało wzrusze−
nie. 

Po powitaniu wsiada z wojewodą
Sołtanem do powozu zaprzężonego
w czwórkę koni i udaje się do katedry.
Towarzyszyli mu generałowie m. in.:
Tadeusz Rozwadowski, Władysław
Sikorski, Wacław Iwaszkiewicz – Ru−
doszański.

W katedrze gości powitał biskup An−
toni Julian Nowowiejski: Starożytna
stolica Mazowsza wita Cię radośnie,
Panie Naczelniku, w Twojej Osobie wi−
dząc ziszczenie się narodowych marzeń
i uosobienie chwały naszej wielkiej Oj−
czyzny [...]”. Potem zabrzmiało „Te
Deum” w wykonaniu katedralnego
chóru, a po błogosławieństwie biskup
przedstawił członków kapituły kate−
dralnej. Następnie eskortowany przez
szwadron szwoleżerów Naczelnik do−
tarł na plac Floriański. O godz. 12 roz−
poczęła się msza św. koncelebrowana
przez ks. prałata Feliksa Słonickiego,
w trakcie której Józef Piłsudski ucało−
wał mszał i pacyfikał. 

Po mszy przyszedł czas na uroczystą
dekorację herbu miasta Płocka Krzy−
żem Walecznych. Naczelnik Państwa
przypiął krzyż do specjalnie przygoto−
wanej przez artystę malarza Czesława
Idźkiewicza poduszki z herbem. Prze−
mówił wówczas wiceprezes Miejskiej
Rady Roman Lutyński, który powie−
dział m.in.: Nie ulękło się wroga płoc−
kie społeczeństwo nawet i w tym mo−

mencie, gdy w dniach 16 i 17 sierpnia
zagrażał on miastu bezpośrednio. [...]
Ciche malownicze miasto nasze zmie−
niono na punkt warowny, przerzynając
ulice barykadami. Swoimi rękami
wzniosła je ludność. A gdy dnia 18
sierpnia o godz. 2 i pół nieoczekiwanie
od strony rogatki Dobrzyńskiej wróg
wtargnął w ulice miasta, gdy pierwsze
zaświstały kule, zwiastuny walki ulicz−
nej, ludność wsparła walczącego żoł−
nierza swym ramieniem. [...] W dniu
dzisiejszym ludność miasta przez ofia−
rowanie mu Krzyża Walecznych otrzy−
muje sowitą nagrodę.

Następnie rozpoczęła się dekoracja
zasłużonych: Marceliny Rościszew−
skiej, Tadeusza Świeckiego oraz ucz−

niów II Gimnazjum w Płocku – Józefa
Kaczmarskiego i Tadeusza Jeziorow−
skiego. Potem odbyła się defilada 6
płk szwoleżerów i harcerzy. Marszałek
spotkał się również z radnymi w miej−
skim ratuszu, gdzie otrzymał dyplom
honorowego obywatela miasta Płocka
(wówczas tytuł ten został nadany po
raz pierwszy). – Dziękuję serdecznie
i przyjmuję honorowe obywatelstwo
miasta Płocka. Przyjęcie zgotowane tu
u was pozostawi mi niezatarte wspom−
nienie – powiedział J. Piłsudski. Na−
stępnie udał się na cmentarz garnizo−
nowy, gdzie złożył wieniec na zbioro−
wej mogile, kryjącej 170 poległych.
Potem był obiad – wydany przez wła−
dze miasta i powiatu – w hotelu War−

szawskim przy ul. Kolegialnej, rewi−
zyta u biskupa, przechadzka po Tu−
mach, gdzie rozmawiał z dziećmi i wi−
zyta w TNP, gdzie marszałek wpisał
się do pamiątkowej księgi. O godz. 17
spotkał się jeszcze z przedstawicielami
organizacji społecznych i wspólnot
wyznaniowych, a wieczorem udał się
na raut garnizonu płockiego. Z Płocka
wyjechał przed północą w asyście bi−
skupa A. Nowowiejskiego. (rł)

Na podstawie „Pobyt Naczelnika
Państwa Marszałka Józefa Piłsud−
skiego w Płocku – 10 kwietnia 1921
roku” A. Stogowskiej, „Notatki Płoc−
kie” nr 1/1994.

Fotografie pochodzą ze zbiorów
prywatnych Franciszka Olkowskiego

– Dziś, kiedy mianowałem miasto Płock – żołnierzem, kiedy pasowałem Płock na rycerza – dziękuję wam i za obronę i za speł−
nienie mych usilnych dążeń! [...] wznoszę toast na cześć miasta Płocka, nowego kawalera Krzyża Walecznych – powiedział
marszałek Józef Piłsudski, podczas uroczystego obiadu w hotelu Warszawskim 

Naczelnik Państwa w Płocku

Oczekiwanie na przyjazd Naczelnika Państwa, most na Wiśle

Tłumy na pl. Floriańskim Marszałek odznacza Marcelinę Rościszewską
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To wyjątkowa gratka dla miłośni−
ków twórczości Ryszarda Koska – ar−
tysty, którego sława dawno przekro−
czyła granice miasta i kraju. Ci, którzy
pamiętają jego klaunów, bysiorów, pi−
jaków, królów, świętych i diabłów
mogą być nieco zaskoczeni. 

Pierwsze prace powstały w 1983
roku, na dziesięć lat przed wystawą
zbiorową – „Przerażenie i ukojenie”,
gdzie jego twórczość została zapre−
zentowana szerszej publiczności. Są
to niemal wyłącznie portrety – maski
malowane wszystkim co było pod rę−
ką (pasta do zębów, herbaciane fusy)
na surowych deskach, tekturze lub
drzwiczkach od wysłużonej szafki,
przeznaczonej do wyrzucenia. Podob−
nie jak same prace, które nigdy by nie
ujrzały światła dziennego, gdyby nie
przyjaciele artysty. Największe zasłu−
gi na tym polu położył Andrzej Kwa−
siborski – kolekcjoner i pasjonat
twórczości samorodnej i intuicyjnej,
któremu artysta ocalałe obrazy z lat
80−tych przekazał. Tak powstała ko−
lekcja 36 obiektów (7 dwustronnych)

wykonanych mieszaną techniką – ak−
warele, kolaże, plakatówki – prace
magiczne, surowe, niepokojące ale
niezwykle ekspresyjne. 

Otwarcie wystawy w galerii Towa−
rzystwa Naukowego Płockiego w śro−
dę 11 kwietnia o godz. 17. Pracę bę−
dzie można oglądać do końca kwiet−
nia. Potem zostaną pokazane w gale−
riach w Lublinie, Krakowie, Poznaniu,
Gdańsku i Szczecinie. (rł)

Wystawa w TNP

Ryszard Kosek 
– Obrazy Pierwsze

„Hans Christian Andersen – pisarz
nie tylko dla dzieci” to tytuł sesji na−
ukowej, która odbyła się w Książni−
cy Płockiej.

Pierwszy wykład pt. „Andersen
znany i nieznany” wygłosiła Bogu−
sława Sochańska – dyrektor Duń−
skiego Instytutu Kultury w Warsza−
wie.

– Ludzie mają fałszywe wyobraże−
nie o Andersenie myśląc, że jest to
pisarz tylko dla dzieci, który miał
smutne dzieciństwo – rozpoczęła Bo−
gusława Sochańska. Urodził się 2
kwietnia 1805 r. w mieście Odense.
Rodzice Hansa byli niezamożni i nie
posiadali wykształcenia. 

Dużą rolę
odegrał w życiu
Andersena oj−
ciec. Choć z za−
wodu był szew−
cem, rozwijał
w dziecku twór−
cze myślenie po−
przez zabawę
w teatr. Razem
szyli ubrania dla
kukiełek, two−
rzyli scenografię
i oprawę mu−
zyczną.

Kiedy w 1816
roku umarł jego
ukochany oj−
ciec, postanowił
wyjechać do
Kopenhagi, by
spróbować szczęścia w Teatrze Kró−
lewskim. Zawsze starał się o towa−
rzystwo ludzi znaczących, dobro−
czyńców, którzy umożliwili mu po−
bieranie prywatnych lekcji. Przed−
tem uczęszczał do szkoły dla ubo−
gich w Odense dość nieregularnie,
więc nauka nie przyniosła rezulta−
tów.

Trudne lata szkolne

Kiedy wszystkie próby znalezienia
pracy zakończyły się niepowodze−
niem, Andersen napisał z rozpaczy
kilka sztuk, które zostały odrzucone.
Dyrektor teatru Jonas Collin do−
strzegł, że Andersen ma pewien ta−
lent i zapewnił mu stypendium kró−
lewskie w szkole średniej Slagelse,
biorąc tym samym Andersena pod
opiekę.

W 1826 Hans Christian Andersen
przeprowadził się do Elsinore razem
z dyrektorem szkoły średniej Slagel−
se, Simonem Meislingiem, u którego
mieszkał. Pod wrażeniem surowej
dyscypliny panującej w domu Meis−
linga Andersen napisał swój słynny
wiersz „Umierające dziecko”.

W odpowiedzi na skargi Anderse−
na, dotyczące warunków panujących
w domu Meislinga, Collin zabrał go
ze szkoły. Andersen przeniósł się do
Kopenhagi i pobierał prywatne lek−
cje aż do ukończenia szkoły średniej.
W 1827 r. wydał kilka wierszy, zaś
w 1828 roku wstąpił na Uniwersytet
Kopenhaski, lecz nie podjął studiów.

Twórczość

Rok 1829 to debiut prozy Hansa
Christiana, zainspirowanej dziełem
E.T.A. Hoffmana, fantastycznej po−
wieści „Piesza Wyprawa” oraz pier−
wszej sztuki teatralnej, wodewilu
„Miłość w wieży Nicolai”.

W kolejnych latach powstały licz−
ne wiersze, powieści, dwa tomy
„Baśni opowiedzianych dla dzieci”,
sztuki, pamiętniki z podróży, serie
książeczek noszących tytuł „Nowe
Baśnie”, czyli już nie „Opowiedzia−
ne dla dzieci” oraz opowiadania.

– W światopoglądzie Andersena świat
był harmonijny, dobro równoważyło zło,
z rzeczywistością istniał na równi świat

fantazji. Był pisarzem
wrażliwym na muzykę
i plastykę. Obrazowo
odbierał świat i opisy−
wał go w swych baś−
niach. Pomimo swej
dziecięcej wrażliwości
pisał utwory z myślą
o dorosłych, wyśmie−
wając wady ludzkie po−
przez użycie w bajkach
ironii i humoru.

Śmierć była dla An−
dersena najważniej−
szym wydarzeniem
w życiu człowieka.
Starał się przedsta−
wiać ją jako chwilę ra−

dosną, w której prze−
chodzimy do lepszego
świata i spotykamy się

z Bogiem – podsumowała Sochańska.
Zmarł 4 sierpnia 1875 r., w Rolig−

hed – wiejskiej posiadłości rodziny
Melchiorów, gdzie się nim opieko−
wano pod koniec życia.

Dziecięca wrażliwość

W drugiej części sesji, wykład pt.
„Szczęście można znaleźć nawet
w patyku” wygłosił Waldemar
Smaszcz – krytyk literacki.

Na twórczości Andersena wzoro−
wał się ks. Jan Twardowski. Obaj
odnajdywali czar we wszystkim, co
nas otacza. Krzesło, kałamarz, buty,
klucze, patyk – to rzeczy, w których
dostrzegali szczęście.

Christian Andersen był człowie−
kiem wyobraźni. Dostrzegał biedę,
współczuł ludziom, a nawet rzeczom
martwym. Zachowywał ufność
i wrażliwość dziecka. Zawsze był
gotowy na spotykanie nowych ludzi
i widzenie piękna otaczającego świa−
ta. Starał się przekonywać swoich
odbiorców, że dziecięcość jest
czymś boskim. Wiarę zdobywał ser−
cem, zaś ogarniał umysłem. 

– Był wrażliwy jak dziecko, ale tak
mądry, że umiał opanować świat umy−
słem. Osiągnął dojrzałą inteligencję,
posiadając dziecięcą wrażliwość –
podsumował Waldemar Smaszcz.

Dodatkowo w Książnicy obejrzeć
można było wystawę „Hans Chri−
stian Andersen – życie i twórczość”
przygotowaną przez Duński Instytut
Kultury w Polsce. E. Urbańska

Wielki poeta

Portret Hansa Christiana Andersena
namalowany w 1836 r. przez C.A. Jen−
sena (1792 – 1870).

Nie tylko secesja, ale również Art
deco ma być znakiem firmowym Mu−
zeum Mazowieckiego w Płocku.
Otwarta 23 marca wystawa czasowa
poświęcona rzemiosłu artystycznemu
z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia to
spełnienie zapowiedzi płockich muze−
alników, którzy chcą stworzyć, chyba
pierwszą w Polsce, stałą muzealną ek−
spozycję tego nurtu. Wystawa czaso−
wa to początek, pierwsza duża prezen−
tacja prestiżowej kolekcji ze zbiorów
Muzeum Mazowieckiego, gromadzo−
nej od kilkunastu lat. 

Polskie Art deco to emanacja wol−
ności, prawdziwa twórcza eksplozja
młodego polskiego państwa, które po
odzyskaniu niepodległości szukało no−
wych dróg rozwoju nie tylko gospo−
darczego i społecznego, ale również
kulturalnego. O tym, że poszukiwania
nie były bezcelowe świadczy sukces
Polaków (m. in. E. Trojanowski,
B. Treter, J. Czajkowski) na pa−
ryskiej wystawie w 1925
roku. 

Na płockiej wysta−
wie mamy okazję
porównać nurt
polski i euro−
pejski sztuki
dekoracyj−
nej.

Zobaczymy kolekcję szkła i porcela−
ny (m.in. z Ćmielowa), pater komple−
tów stołowych. Są również wspania−
łe zgeometryzowane meble, plakat
polski i kilimy. Proste oszczędne for−
my; koła, kwadraty i trójkąty wpisa−
ne w figury, do tego płaska, barwna
plama i bogata paleta barw – to cha−
rakterystyczne cechy tego stylu swo−
bodnie czerpiącego ze sztuki ludo−
wej, ale również sztuki Czarnej Afry−
ki, Azteków, Majów i egipskiej. 

Wystawa czynna do 4 czerwca
2006 roku. (rł)

Pierwsza odsłona 
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W Zespole Szkół Zawodowych Nr
6, 17 marca odbył się finał VI Powia−
towego Konkursu Krasomówczego
pt. „Płock historyczny – Płock współ−
czesny”. W zmaganiach wzięli udział
uczniowie płockich gimnazjów, któ−
rzy w krótkim wystąpieniu zaprezen−
towali wybrane przez siebie miejsce
lub wybitną postać związaną z na−
szym miastem. Uczniowie opowiada−
li m.in. o Aleksandrze Macieszy
i Wacławie Milke.

W drugiej części konkursu, każdy
z uczestników musiał rozwiązać quiz
krajoznawczy. Spośród 4 uczestników
zwyciężyła Anna Sławińska (Gimnazjum
Nr 8). Drugie miejsce przyznano Toma−
szowi Kleczkowskiemu (Gimnazjum Nr
4), trzecie – Mateuszowi Krukowi (Gim−
nazjum Nr 4), zaś czwarte – Tomaszowi
Kośmiderowi (Gimnazjum Nr 8). 

Uczestnicy konkursu otrzymali ra−
diomagnetofony, nagrody książkowe,
torby podróżne oraz walizki. E.U.

Konkurs krasomówczy
*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

W Klubie Osiedlowym „Dworco−
wa” Płockiej Spółdzielni Mieszkanio−
wej, 23 marca, miał miejsce konkurs
poetycki „Bajka przydać się może”
zorganizowany dla szkół podstawo−
wych z terenu miasta.

Dzieci z 5 szkół wraz z nauczycielami
przygotowały niezwykle interesujące in−
terpretacje bajek m.in. A. Fredry i A.
Mickiewicza. W pierwszej części kon−
kursu wytypowani uczniowie z pamięci
opowiadali wybraną przez siebie bajkę.
Z kolei w drugim etapie przedstawiciele
klas I i III, zaprezentowali bajki pt.: „Ty−
grys i krokodyl”, „Smok wawelski”. W
kategorii indywidualnej jury przyznało

pierwsze miejsce Kamili Kalwas (SP
Nr 23), drugie – Bartoszowi Gralew−
skiemu (SP Nr 3), zaś trzecie – Marty−
nie Sztupeckiej (SP Nr 6).

Za ciekawą i pełną dynamizmu in−
terpretację bajki „Koza i kózka” wy−
różniono Wiktorię Rosę (SP Nr 23).

Drużynowo zwyciężyła klasa I e z SP
Nr 21. Wyróżnienia otrzymały klasy III
b z SP Nr 21 i I i III z SP Nr 5.

Wszystkie dzieci otrzymały takie sa−
me nagrody w postaci: długopisów
z radiem, gier edukacyjnych, bajek
w wersji multimedialnej, maskotek
i notesów ufundowanych przez Urząd
Miasta i Klub „Dworcowa”. E.U.

Młodzi aktorzy

Dzieci bawią się wesoło,
Pamiętając o tym,
Że nie można być bezmyślnym 
I żałować po tym.
(frag. wierszyka z pracy plast. Kasi

Kołodziejskiej ucz. kl. III b SP−18)

Rada Mieszkańców Osiedla „Skarpa”
ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci
pt. ,,Bezpieczne zabawy zimowe”.

Dzięki współpracy RMO z różnymi
placówkami konkurs mógł odbyć się:
na terenie przedszkoli nr 3, 8, 19,
w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr
18, w Klubie Profilaktyki Środowisko−
wej ,,Skarpiak”, w Świetlicy Środowi−
skowej MOPS oraz w Placówce Opie−
kuńczo−Wychowawczej przy ul. Mo−
ścickiego.

Konkurs w ,,Skarpiaku” był rozsze−
rzony o wiedzę o ruchu drogowym
i konkurs sprawnościowy. Przyciągnął
sporo dzieci z osiedla Skarpa, które nie

tylko bawiły się, ale i zdobywały cen−
ną wiedzę. W jury zasiadali nauczycie−
le,wychowawcy przedstawiciele Rady
Osiedla.

Prace plastyczne wykonane na tere−
nie placówek oświatowych były wy−
konane najróżniejszymi technikami –
farby plakatowe, wydzieranki, pastele,
collage i ukazywały jak należy spę−
dzać czas wolny poza domem w spo−
sób bezpieczny, nie zagrażający zdro−
wiu i życiu dzieci. Prace te można
oglądać na terenie w/w placówek na
wystawach pokonkursowych.

Wszyscy biorący udział w konkur−
sie otrzymali słodycze, a laureaci na−
grody w postaci ciekawych książek
i maskotek.

Przewodnicząca Rady Osiedla Maria
Kucharska serdecznie dziękuje wszyst−
kim dyrektorom placówek, nauczycie−
lom,wychowawcom za pomoc w orga−
nizacji i przeprowadzeniu konkursu. I.J.

Zabawy zimowe

Na scenie Płockiego Ośrodka Kul−
tury i Sztuki wystąpił (akustycznie)
Ryszard Wolbach, któremu towarzy−
szył (również akustycznie) Krzysz−
tof Misiak. Była to jednocześnie za−
powiedź solowej płyty Wolbacha,
który przyznał, że po wydaniu najno−
wszego krążka Harlemu, do takowej
się przymierza. Krzysztof Misiak so−
lową płytę („Zdjęcia z misiem”) ma
już na swoim koncie. Przypomniał
z niej (już samotnie) trzy utwory. 

Obecność lidera grupy Harlem, jak
i muzyczny entourage nie były przy−
padkowe. Ryszard Wolbach jest
również autorem gościńcowego fe−
lietonu „W pewnym mieście nad Wi−
słą”. Wspomina swój przyjazd do
Płocka (1972 r.), pierwsze fascyna−
cje muzyką, pierwszy sprzęt – Grun−
diga ZK 140 T, pierwszych nauczy−
cieli i ówczesną scenę muzyczną
Płocka (Arabeska, Szaraki, Filip
Kwintet) oraz czasy Studium Che−
micznego, w którym założył pier−
wszy zespół. Sentymentalna podróż
poprzez lata 70−te, 80−te, aż do cza−
sów współczesnych to wstęp do mi−

ni−antologii tekstów piosenek z Płoc−
ka się wywodzących, bądź z nim
związanych. Listę otwiera Stanisław
Staszewski „Inżynierami z Petrobu−
dowy”. Są też: „Płockie pejzaże” Ur−
szuli Ambroziewicz (śpiewane przez
Mezony 68), teksty Wojtka Wojdy
(Farben Lehre), Mariusza Zalew−
skiego (Strajk) i Huberta Dobaczew−
skiego (Lao Che).

W numerze znajdziemy również
wywiad z Kazimierzem Kutzem
(„Szkoła polsko – śląska”) – pokło−
sie wizyty znanego reżysera w To−
warzystwie Naukowym Płockim
(2005 r.). 

Nie zabrakło stałych rubryk (rela−
cje GS i Płock wydawniczy). W sta−
łym dziale (Sztuka naiwna) Andrzej
Janicki – specjalista chorób psy−
chicznych – analizuje tym razem
twórczość osoby chorej psychicznie.
Tekst o tyleż ciekawy, bo pokazują−
cy wieloletni proces leczenia w po−
wiązaniu z postępami twórczymi pa−
cjenta (wpływ środków psychotropo−
wych na kształtowanie postaw twór−
czych). Ciekawa, zwłaszcza dla filo−
logów i tłumaczy języka angielskie−
go będzie zapewne lektura tekstu G.
Datkiewicza o tzw. błędach transla−
torskich.

Obok tradycyjnych rubryk znaj−
dziemy nowe, chociażby „Archiwum
Jazzowe” z analityczno – refleksyj−
nym tekstem – poety, tłumacza i ma−
larza – K. Rexrotha na temat czym
jest jazz. Polecam tekst poszukujący
M. K. E. Baczewskiego, czyli „Bajkę
o zagubionym króliczku” oraz
„Płock w obiektywie Aleksandra
Macieszy”. W tym ostatnim znaj−
dziemy wspaniałe zdjęcia Płocka au−
torstwa słynnego doktora. Brakuje
jedynie szerszego ujęcia tematu, opi−
su jednej z wielu pasji pierwszego
prezesa TNP (po reaktywacji). 

Numer dostępy w POKiS, cena: 10
zł. (rł)

Promocja jubileuszowego, dziesiątego, wydania „Gościńca
Sztuki” miała bluesowo−rockową oprawę

Muzyczny Gościniec

To tytuł wystawy
Michaliny Czura−
kowskiej, uczennicy
III kl. I Liceum Pla−
stycznego w Płocku.

Prace wykonane
są pastelą, akrylami,
grafiką. Autorka
stara się wykorzy−
stywać wszystkie
techniki malarskie.
Część dzieł stano−
wią ilustracje do ba−
jek. Prace są wesołe,
dzięki ciepłej kolo−
rystyce. Częstym motywem jest mar−
twa natura i pejzaże.

Michalina Czurakowska jest osobą
o wielkim wyczuciu artystycznym, któ−
ra poprzez swoją twórczość chce poka−

zać świat pełen barw, emocji i uniesie−
nia. Kocha to co robi i dlatego w przy−
szłości pragnie poświęcić się sztuce.

Wystawę można podziwiać w szkol−
nej auli przy ul. Sienkiewicza 26. E.U.

Małe szczęścia
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W sobotę, 18 marca płoccy kibice
szczypiorniaka mogli pasjonować się po−
jedynkiem odwiecznych rywali z Płocka
i Kielc. Ogromna mobilizacja w obu zes−
połach widoczna była od pierwszych mi−
nut spotkania. Druzyny rozpoczęły mecz
uważnie w obronie, o czym może świad−
czyć wynik z 10. minuty spotkania – 1:1!
Znakomicie w tym czasie spisywali się
bramkarze: Andrzej Marszałek (Wisła)
i Maciej Stęczniewski (Vive). Wynik re−
misowy utrzymywał się do 17. minuty
spotkania, kiedy to kielczanie uzyskali
lekką przewagę bramkową a nafciarze
stracili swojego podstawowego „koło−
wego”; Bartosz Wuszter otrzymał czer−
woną kartkę za faul na rozgrywającym
Vive i sytuacja w płockiej ekipie nie wy−
glądała optymistycznie. 

Jednak Wisła to zespół, który niejed−
nokrotnie udowodnił że niemożliwe sta−
je się faktem. Z 5:8 w ciągu sześciu mi−
nut płocczanie wyciągnęli wynik na
9:8. Na przerwę zawodnicy schodzili
z remisowym wynikiem 9:9, co gwa−
rantowało jeszcze większe emocje

w drugiej połowie spotkania. Udane za−
grania nafciarzy i coraz większa prze−
waga zwiastowała zwycięstwo. Kiedy
w 43. minucie Wisła uzyskała przewagę
pięciu bramek (18:13), wszyscy wie−
dzieli, że tego meczu przegrać już nie
można. I choć Vive to dobry i odporny
na ciosy rywal, który potrafił zniwelo−
wać przewagę do jednej bramki pod ko−
niec spotkania, to jednak Wisła odnio−
sła zwycięstwo i stała się samodzielnym
liderem ligowej tabeli. P.N.

Wypełniona po brzegi hala sportowa przy Łukasiewicza ozna−
cza na przestrzeni ostatnich lat tylko jedno: do Płocka przyje−
chała drużyna Vive Kielce

Tylko Wisła 
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Sześć drużyn wzięło udział w Halo−
wym Turnieju Integracyjnym „Poże−
gnanie zimy”, który odbył się 17 marca
w Zespole Szkół nr 1 na Międzytorzu.

Każda drużyna składała się z 8−10
zawodników, ale w meczach piłki noż−
nej grały cztery osoby plus bramkarz.
Czas gry wynosił 12 minut. 

Zwycięzcami okazali się zawodnicy
z płockiej Vectry, którzy w finałowej ro−
zgrywce pokonali 1:0 drużynę Urzędu
Miasta (na zdjęciu). Na trzecim miejscu

podium uplasowali się uczniowie I i II
klas z Zespołu Szkół nr 1, którzy wygra−
li ze swoimi nauczycielami aż 7:0. Piąte
miejsce wywalczyli uczniowie z klas ma−
turalnych, a szóste – ratownicy WOPR.
Na zwycięzców czekały puchary.

Turniej odbył się już po raz drugi.
Organizatorzy – ZS nr 1 i Mazowiecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa – już dziś
myślą o przyszłorocznych rozgryw−
kach. Chcą zaprosić do nich więcej
drużyn. (m.d.) 

Sportowa integracja

Powoli zaczynają realizować się
marzenia prezesa Krzysztofa Dmo−
szyńskiego, który niejednokrotnie
powtarzał, że płoccy piłkarze nożni
powinni brać przykład ze swoich kole−
gów z sekcji piłki ręcznej. Po awansie
do finału Pucharu Polski szczypiorni−
stów, sztukę tę powtórzyli piłkarze
nożni płockiej Wisły, eliminując z ro−
zgrywek ekipę poznańskiego Lecha.
Miła to tym bardziej niespodzianka, że
rozstrzygająca i jedyna bramka tego
dwumeczu padła w meczu rewanżo−
wym na stadionie przy ulicy Bułgar−
skiej w Poznaniu, po niezłej grze całe−
go zespołu z Płocka. 

Pierwszy mecz rozegrany został na
stadionie warszawskiej Polonii przy
ul. Konwiktorskiej z uwagi na fatalny
stan głównej płyty boiskowej wiśla−
ków. Był to pierwszy po przerwie zi−
mowej mecz, jaki rozegrali nafciarze
i chyba trochę zabrakło skuteczności
i szczęścia w rozgrywanych akcjach
ofensywnych, ale uważna gra w obro−
nie pozwoliła wywieźć z Warszawy
bezbramkowy remis, który w rewanżu,
mimo wszystko, nie stawiał Wisły
w roli faworyta do awansu. 

Mecz w Poznaniu płoccy zawodnicy
rozpoczęli uważnie przede wszystkim
w obronie, bo gra na zero „z tyłu” mia−
ła być kluczem do zwycięstwa. Nie−
liczne próby prostopadłych podań do
osamotnionego Ireneusza Jelenia nie

przynosiły rezultatu. Za to Lech prze−
prowadził w pierwszej połowie kilka
składnych akcji, ale strzały Zakrzew−
skiego i Bosackiego obiły tylko obyd−
wa słupki bramki strzeżonej przez Ro−
berta Gubca. Do przerwy utrzymał się
wynik bezbramkowy, który niczego
nie rozstrzygał, ale zapewne wprowa−
dził pewną nerwowość w szyki lechi−
tów, ponieważ to oni grali na własnym
terenie i powinni do przerwy prowa−
dzić przynajmniej dwiema bramkami. 

Co nie udało się graczom poznań−
skim pod bramką Wisły, zrealizowali
– ku rozpaczy poznańskich kibiców
– pod swoją. Tuż po przerwie w 56.
minucie spotkania nafciarze egzekwo−
wali rzut rożny. Do piłki podszedł
dość bezbarwnie do tej pory grający
Lumir Sedlacek i wstrzelił ją w okoli−
ce pola karnego gospodarzy. Tam wy−
skoczył najwyżej bramkarz gospoda−
rzy Kotorowski, ale minął się z piłką.
Ta spadła na zaskoczonego zawodnika
poznańskiego Lecha i zmieniając kie−
runek wtoczyła się do bramki. Później−
sze ataki drużyny ze stolicy Wielko−
polski przyprawiały wprawdzie trene−
ra Csaplara o palpitacje serca, ale wy−
nik nie uległ zmianie i Wisła Płock po
raz drugi w historii klubu zagra w fina−
le Pucharu Polski, a jej rywalem bę−
dzie Zagłębie Lubin, które grając
w drugiej półfinałowej parze wyelimi−
nowało Koronę Kielce. P.N.

Wisła Płock po raz drugi w historii klubu zagra w finale Pu−
charu Polski, a jej rywalem będzie Zagłębie Lubin

Nożni w finale

Krzywy mur

Spacerując deptakiem na koronie
Tumskiego Wzgórza przy ul. Piekar−
skiej, tuż za farą od 25 lat mijam chylą−
cy się ku rzece, wolno stojący murek
z białej cegły. I od ponad ćwierć wieku
spotkanym po drodze przechodniom
zadaje pytanie: kto i po co tę koślawą
budowlę tu postawił albo po czymś zo−
stawił? Odpowiedzi bywają różne: że to
mur oporowy dla kilkustopniowych
schodków, że to pozostałość po stoją−
cym tu niegdyś śmietniku, że być może
to resztka piekarni, no bo piekarnia mu−
siała tu kiedyś być, skoro ulica nazywa
się Piekarska. Zdecydowana większość
zgadza się, że chyba musi to być jakiś
zabytek (jak nie przymierzając mur Ka−
zimierza Wielkiego na rogu ul. Bielskiej
i Kwiatka), skoro stoi tu już tyle lat niko−
mu i niczemu nie służąc, a z każdym ro−

kiem pochyla się coraz bardziej i w koń−
cu może się na kogoś przewrócić. Jaki
z tej krzywej budowli pożytek dla mia−
sta? W.W.

z redakcyjnej poczty
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Wisła Płock – Vive Kielce 23:22 (9:9)
Wisła: Marszałek, Wichary – Nie−
dzielski 2, Ilin 1, Titov, Szyczkow 3,
Witkowski 1, Matysik, Paluch, Wle−
klak 7 (2), Kuptel 1, Wuszter 1 CZ,
Zołoteńko 7, Twardo
Vive: Stęczniewski, Bernacki – Gra−
barczyk, Zydroń 1, Wasiak 2, Jeżew−
ski, Podsiadło 2, Kuchczyński 6, Sie−
czka, Sadowski, Nikiforow CZ, Niku−
lenko 5 CZ (z gradacji kar), Hiliuk 4,
Salami 2



Około 800 osób wzięło udział w 16.
Biegu Wagarowicza, którego organizato−
rem był Zespół Szkół nr 1 na Międzyto−
rzu. Na starcie stanęli uczniowie ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych woje−
wództwa mazowieckiego i łódzkiego.

Niestety, pogoda nie sprzyjała; na
trasie biegu leżało prawie 20 cm śnie−
gu. – Być może dlatego na start stawi−
ło się mniej osób niż w ubiegłym roku
– mówi Jarosław Malanowski z ZS nr
1. – Wtedy w rywalizacji uczestniczyło
ponad 1300 uczniów, ale termometry
wskazywały + 14 stopni.

Bieg rozgrywany był na trzech dy−
stansach: 920, 1150 i 1250 metrów.
Każda kategoria wiekowa miała swój
oddzielny bieg. Osobno rywalizowali
chłopcy i dziewczęta. W sumie odbyło
się 12 konkurencji. Pierwsze miejsce
zajęli: 

szkoły podstawowe:

– klasa IV – Agata Muszyńska z SP
w Maszewie Dużym i Mateusz Kuczyń−
ski z SP nr 3 w Płocku; klasa V – An−
dżelika Pietrzak z SP Radzanowo i Se−
bastian Szpejna z SP Staroźreby; klasa
VI – Monika Załęska z SP nr 6 w Płoc−
ku i Kamil Jóźwiak z SP w Drobinie

gimnazja:

– klasa I – Ewa Krystek z Małej Wsi
i Maciej Trepka z Gimnazjum nr 1
w Płocku; klasa II – Marta Jaworska
(Gimnazjum nr 1 Płock) i Kamil Owsik
(Gimnazjum nr 1 Płock); klasa III – Iza−
bela Flak (Gimnazjum nr 1 Płock) i Piotr
Kędzierski z Gimnazjum w Małej Wsi.

W klasyfikacji medalowej szkół
I miejsce zdobyli uczniowie z płockiego
Gimnazjum nr 1, którzy zdobyli cztery
złote medale i dwa srebrne. Drugie
miejsce przypadło Gimnazjum z Małej
Wsi (dwa złote i jeden srebrny), a trze−
cie – Szkole Podstawowej nr 6 z Płocka
(dwa złote i jeden brązowy).

Na najlepszych czekały puchary.
Uczniowie, którzy zajęli I−III miejsce
otrzymali medale, a laureaci IV−VI
miejsc – koszulki. Uhonorowani zo−
stali również ci, którzy zajęli 16. miej−
sce (bo bieg organizowany był już po
raz szesnasty) oraz uczniowie, którzy
urodzili się pierwszego dnia wiosny. 

Imprezie towarzyszyła konferen−
cja metodyczna dla nauczycieli na
temat promowania sportu wśród ucz−
niów. (m.d.)

Bieg w śniegu
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Nagrodzeni za krzyżówkę
Wielki bałagan panuje, gdy głupi mądrym kieruje – tak brzmi prawidłowe

hasło z krzyżówki zamieszczonej w nr 5(143) Sygnałów Płockich. Wśród
czytelników, którzy dostarczyli do redakcji takie właśnie rozwiązanie rozlo−
sowaliśmy upominki. Książkę pt. „Dieta bez wyrzeczeń” otrzymuje Jan Lu−
barski z ul. Owocowej. Zestawy (kubek, długopis, smycz do kluczy, pod−
kładka pod mysz komputerową, płytę CD „Multimedialna historia Płocka”)
wylosowaliśmy dla: Krzysztofa Borowskiego z ul. Hermana, Danuty Śmi−
giel z ul. Jaśminowej i Andrzeja Grochulskiego z ul. Gawareckiego. 

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1 pok.
220) w godzinach pracy Urzędu Miasta. (j)

W hali MZOS w Borowiczkach, 14
marca, odbył się IV Przegląd Piosenki
Przedszkolnej pod hasłem „Przyjaciel –
ważna sprawa”. W przeglądzie uczest−
niczyły dzieci z 25 miejskich przed−
szkoli oraz mali „artyści” z samorządo−
wego przedszkola w Słupnie. Treść
wszystkich prezentowanych piosenek
wiązała się z ważnym dla każdego czło−
wieka, zarówno „dużego” jak i tego
„najmniejszego” uczuciem – przyjaźnią.

Kolorowe kostiumy występują−
cych, ciekawa i barwna scenografia,
wesoły nastrój, tworzyły ciepłą at−
mosferę podczas przeglądu. Nieco
speszone publicznością, pięknie pre−
zentujące się przedszkolaki otrzyma−
ły nagrody ufundowane przez Urząd
Miasta Płocka. 

Tradycyjnie, organizatorem imprezy
było Miejskie Przedszkole nr 34
w Płocku. D.K.

Rozśpiewane
przedszkolaki

Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z ponumero−
wanych liter ułożą hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji w ratuszu pok.
220 w terminie do 20 kwietnia br. rozlosujemy zestawy upominków.
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