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Mnie się udało...
Kazimierz Górski został
Honorowym Obywatelem
Miasta Płocka. W ten sposób
znalazł się wśród 12 osób,
które otrzymały ten
zaszczytny tytuł.
Pierwszym Honorowym Obywate−
lem Płocka został w 1921 roku Józef
Klemens Piłsudski. Następnie tytuły te
otrzymali kolejno: Ignacy Mościcki
(1928), Antoni Julian Nowowiejski
(1931), Wacław Aleksander Lachman
(1934), Edward Rydz−Śmigły (1938),
Władysław Broniewski (1950), Marcin
Kacprzak (1964), Michał Rola−Żymier−
ski (1978), Franciszek Tekliński
(1978), Mira Zimińska−Sygietyńska
(1985) oraz Karl Dedecius (1996).
30 marca na sesji Rady Miasta tytuł
Honorowego Obywatela otrzymał Ka−
zimierz Górski.

– Jest mi bardzo przyjemnie być po raz
kolejny w Płocku – mówił uhonorowany.
– Czuję się zaszczycony. To wyróżnienie
także dla piłki nożnej i zawodników, któ−
rych trenowałem. Piłka nożna to pasja
mojego życia. Aby osiągnąć wyniki trzeba
mieć wspaniały zespół. Mnie się udało, bo
tamto pokolenie chciało osiągać przede
wszystkim sukcesy sportowe.
Kazimierz Górski wspominał swoje
pobyty w naszym mieście, szczególnie
kiedy przyjeżdżał do trenera Stanisława
Tymowicza.
– Nie chcę mówić długo, a swoje wy−
stąpienie chciałbym zakończyć dwoma
słowami, których dziś – niestety – bar−
dzo rzadko się używa: „dziękuję bar−
dzo” – powiedział trener tysiąclecia.
Kazimierz Klaudiusz Górski uro−
dził się 2 marca we Lwowie. Absolwent
gimnazjum, po wojnie wrocławskiej
AWF, trener.
Napastnik, 173 cm wzrostu, 68 kg.
Pseudonim „Sarenka”. Wychowanek

RKS Lwów, po wybuchu wojny Spar−
taka i Dynama Lwów. Po wojnie przez
pięć sezonów grał w Legii Warszawa
(1945−53, 81 meczów, 34 gole). Repre−
zentant Polski (1948 – z Danią w Ko−
penhadze 0:8).
Pracę szkoleniową zaczął w Mary−
moncie (1954). Od 1955 do 1959 pro−
wadził kadrę juniorów, a następnie
Lubliniankę (1963−64, awans do II li−
gi), Gwardię Warszawa (1964−66),
ŁKS (1973) oraz trzykrotnie Legię
(1959, 1960−62 i 1982). Pracował
w greckich klubach: Panathinaikos Ateny
(1977−78, 1983−86), Kastoria (1978−80),
Olipiakos Pireus (1980−81) i Ethnikos
(1984). Po pracy w kadrze juniorów opie−
kował się „młodzieżówką” (1966−70).
Od 1 grudnia 1970 roku do olimpij−
skiego finału w Montrealu (31 lipca
1976) był trenerem selekcjonerem re−
prezentacji Polski w 66 meczach. Pod
jego wodzą reprezentacja Polski zdoby−
ła złoty (Monachium’72) i srebrny

(Montreal’76) medal olimpijski, a na
mistrzostwach świata w 1974 roku wy−
walczyła trzecie miejsce.
Od 1986 roku zasiadał we władzach
Polskiego Związku Piłki Nożnej, od 25
marca do 31 lipca 1999 r. był prezesem,
a od zakończenia kadencji – trzecim
w historii honorowym prezesem PZPN,
wcześniej członkiem honorowym
(1976).
Wraz z meczami uznawanymi za nie−
oficjalne Górski prowadził reprezenta−
cję Polski w 74 meczach (46 zwy−
cięstw, 12 remisów, 16 porażek).
Nauka, talent, praca, inteligencja
– to elementy sukcesów drużyny Gór−
skiego – tak komentowały zagraniczne
gazety zdobycie III miejsca na mistrzo−
stwach świata w 1974 roku przez dru−
żynę trenera tysiąclecia.
Kazimierz Górski ma żonę Marię
(pobrali się w 1948 roku mimo sprzeci−
wu ojca Marii), dwójkę dzieci i dwoje
wnucząt.
Małgorzata Domańska

Raport z budowy

P

odnoszenie,
piaskowanie,
wylewanie

Nowy most rośnie w oczach. Na lewym
brzegu wykonano tymczasowy wjazd
na budowaną przeprawę. Służy on do
przejazdu specjalistycznego dźwigu
i transportu ciężkich elementów.
Część pylonu już jest zmontowana; u pod−
stawy jest on szerszy, zwęża się ku górze. 27
metrów nad jezdnią stoją już dwa elementy,
z których jeden waży ok. 100 ton, a drugi ok.
73 t. Aby je unieść do góry potrzebny jest
specjalny dźwig – największy w Polsce, sa−
mojezdny, który może podnieść nawet 500
ton. Równolegle, firma Freyssinet na pylonie
i w płycie jezdni montuje bloki kotwiące, do
których zostaną zamocowane liny. Od każde−
go pylonu w obie strony odchodzić
będzie siedem par lin. Cały py−
lon będzie miał 64 metry wyso−
kości, a jego ustawianie zakoń−
czy się w połowie maja.
Część dojazdowa mostu jest
już wykonana. Wylano na nią
płytę żelbetową, na którą wkrót−
ce zostanie położony asfalt.
Jezdnia będzie miała po 2
pasy ruchu w dwóch kie−
runkach o szerokości 7
metrów każdy. Pomiędzy

nimi będzie pas rozdzielający. Z rdzy oczysz−
czane jest jego zbrojenie, a dzięki piaskowa−
niu betonu jego powierzchnia staje się szors−
tka, co zwiększy przyczepność kolejnej war−
stwy betonu. Zakończyło się również betono−
wanie chodników.
Na prawym brzegu Wisły ukończono
montaż przęsła 1−2 i rozpoczęto przygotowy−
wania do montażu następnego. W rejonie ul.
Wyszogrodzkiej i Dobrzykowskiej trwają
rozbiórki budynków położonych na tere−
nach, przez które przebiegać będą drogi do−
jazdowe do mostu. Nadal są pozyskiwane
grunty pod drogi na odcinku od ul. Dobrzy−
kowskiej do Gór. Do wykupienia pozostało
ok. 8 proc. terenów.
Do Mazowieckiego Urzędu Woje−
wódzkiego wpłynął projekt budo−
wlany z wnioskiem o pozwolenie
na budowę najtrudniejszego odcin−
ka dróg dojazdowych: od ul. Wy−
szogrodzkiej do mostu. – Powin−
niśmy je otrzymać jeszcze w kwiet−
niu – mówi pełnomocnik ds. prze−
prawy mostowej Andrzej
Hancyk. – Na wydanie de−
cyzji lokalizacyjnej czeka
również druga jezdnia
Wyszogrodzkiej.
M.D.

Fot. Krzysztof Kaliński
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Na wybory

W naszym mieście gościła Marta Ru−
edas – zastępca szefa regionalnego Or−
ganizacji Narodów Zjednoczonych ds..
Rozwoju (UNDP), która przyglądała
się współpracy miasta z UNDP i Orle−
nem.
Przypomnij−
my, że w ramach
Forum dla Płoc−
ka powstał Fun−
dusz Grantowy.
Dzięki niemu in−
stytucje
mają
szanse na otrzy−
manie pieniędzy
na swoje projek−
ty. Pomysł ten tak spodobał się wła−
dzom samorządowym z innych miast,
że chcą go zastosować u siebie. – Ma−
my już podpisane umowy z Ostrowem
Wielkopolskim, Krosnem i Wałbrzy−
chem – mówi Karolina Mzyk z UNDP.
– Finalizujemy porozumienie z Wło−
cławkiem, a w kolejce czekają jeszcze:
Gliwice, Olsztyn, Nowy Sącz i Tarnów.
– Jest szansa, aby płocki model par−
tnerstwa publiczno−prywatnego był po−

Płock w Unii
Po raz pierwszy w Polsce odbędzie
się dyskusja panelowa pn. „Społeczna
odpowiedzialność biznesu – doświad−
czenia płockie a perspektywy europej−
skie”. Spotkanie zaplanowano na 1 ma−
ja w godz. 10−13 w auli płockiego ratu−
sza. Organizatorzy chcą zaprezentować
dobre praktyki polskich firm w zakresie
etycznego i odpowiedzialnego postępo−
wania, angażowania się w działalność

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płocki model
w Europie

13 czerwca br. odbędą się wybory do
Parlamentu Europejskiego. W związku
z tym Prezydent Płocka wyznaczył
miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwiesz−
czeń wyborczych. Publikujemy ich
wykaz:
1. tablice informacyjne Urzędu Mia−
sta Płocka – Stary Rynek 1 oraz ul.
Zduńska 3.
2. słupy ogłoszeniowe Płockiego Oś−
rodka Kultury i Sztuki zlokalizowane
w następujących miejscach: ul. Tum−
ska, Pl. Narutowicza, Pl. Obrońców
Warszawy, ul. Kolegialna, Al. Kiliń−
skiego, ul. 3 Maja, Nowy Rynek (przy
Królewieckiej), Pasaż im. Vuka Kara−
dzica, Al. Jachowicza (przy skrzyżowa−
niu z Nowym Rynkiem), ul. Obrońców
Westerplatte, Al. Jachowicza (przy tea−
trze), Al. Kobylińskiego, róg ul. Łuka−
siewicza i Kobylińskiego, ul. Dobrzyń−
ska, Winiary, róg ul. Miodowej i Łuka−
siewicza, róg ul. Tysiąclecia i Łukasie−
wicza, ul. Tysiąclecia, Trzepowo, ul.
Chopina (PKP, PKS), ul. Chopina (przy
Otolińskiej), Al. Piłsudskiego, ul. Spół−
dzielcza, ul. Słoneczna, ul. Wyszo−
grodzka (przy Zakładzie Energetycz−
nym), Al. Jana Pawła II (oś. Podolszy−
ce Płd.), ul. Wyszogrodzka (oś. Imielni−

wielany nie tylko w Polsce, ale także
w innych europejskich krajach – podsu−
mował wizytę prezydent Mirosław Mi−
lewski. – To wielki prestiż i promocja
miasta.
Marta Ruedas podkreśliła, że do−
świadczenia Płocka – choć prowadzo−
ne na małą skalę – są bardzo ważne.
– Nie chcemy się ograniczać tylko do
Polski – mówiła. – Spróbujemy płockie
doświadczenia przenieść do innych
krajów Europy środkowej i wschod−
niej, a w przyszłości może nawet do Af−
ryki czy Azji. To co dzieje się w Płocku
jest ponadnormalne, oczywiście w do−
brym znaczeniu tego słowa.
Już niedługo rozpocznie się druga
edycja przyznawania grantów z Fundu−
szu w Płocku. – Zastanawiamy się, jak
wykorzystać współpracę miasta, Orle−
nu i UNDP do realizacji innego rodza−
ju projektów – mówiła Marta Ruedas.
Stały przedstawiciel ONZ w Polsce
Colin Glennie dodał, iż UNDP chciało−
by, aby w Fundusz Grantowy zaanga−
żowały się inne firmy, szczególnie ma−
łe.
M.D.

Instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. szkoleń i badań (UNITAR)
ma 8 lokalnych agend szkoleniowych rozsianych po całym świecie. Wkrótce
powstaną nowe, m. in. w Barcelonie, Bejrucie, Durbanie i... w Płocku.

społeczną i charytatywną dla dobra lo−
kalnej społeczności. Panel organizowa−
ny jest we współpracy z Organizacją
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP).
Wszyscy, którzy chcieliby wziąć
udział w dyskusji proszeni są o kontakt
do 20 kwietnia z Oddziałem Promocji
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta
Płocka, tel. 367 14 81 lub 367 14 83, e−
mail: promocja@plock.um.pl.
Konferencja odbędzie się w ramach
VI Pikniku Europejskiego. opr. m.d.
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Aplikacje i oferty
Już po raz dziewiąty odbyły się Płockie
Targi Pracy. Setki osób odwiedziły Szko−
łę Wyższą im. Pawła Włodkowica. Stoi−
ska stanęły w hali sportowej, bo rekordo−
wa liczba ponad 50 wystawców nie zmie−
ściłaby się w żadnym innym budynku
uczelni. Poszukujący pracy mogli wybie−
rać spośród kilkuset propozycji. Trady−
cyjnie najbardziej oblężone były stoiska
Orlenu, Levi’sa, Auchan. Niestety, tam
można było jedynie złożyć swoje aplika−
cje, które trafią do bazy danych np. Orle−
nu i w razie zapotrzebowani na konkretne
stanowisko pracodawcy będą zgłaszać się
do wybranych osób.
Konkretne ofert przedstawiły za to
mniejsze firmy, które proponowały pra−
cę w charakterze, krawcowych, sprze−
dawców, handlowców, mechaników
samochodowych.
Zorganizowano także spotkania,
m.in. na temat młodzieży w społeczeń−
stwie obywatelskim w Unii Europej−
skiej, przygotowane przez Regionalne
Centrum Informacji Europejskiej czy
zapoznać się ze Zintegrowanym Mazo−

Czy Polacy mają szanse na pracę w Unii?

wieckim Systemem Rozwoju Zasobów
Ludzkich Omega zaprezentowanym
przez płocką filię Wojewódzkiego
Urzędu Pracy. Odbyły się również war−
sztaty, które uczyły jak zaprezentować
się na pierwszej rozmowie z pracodaw−
cą, jak sporządzić dokumenty aplika−
cyjne, a chętni sprawdzali się w teście
psychologicznym „Czy jesteś przedsię−
biorczy?”.
(m.d.)

ca), ul. Harcerska (przy cmentarzu), ul.
Harcerska (przy ul. Młyńskiej), Boro−
wiczki, Zielony Jar (3 słupy: przy przy−
stanku, sklepie, Sezamie), Podolszyce
przy przystanku, Podolszyce przy skle−
pie, Góry prawa strona, Góry lewa stro−
na, Ciechomice i ul. Kolejowa (Radzi−
wie).
Ponadto na terenie miasta zostaną
w następujących miejscach umieszczo−
ne stojaki na bezpłatne umieszczanie
plakatów komitetów wyborczych:
1. ul. Bielska (pas zieleni przed bu−
dynkiem Stary Rynek 7)
2. Nowy Rynek (pas zieleni przed
Teatrem Dramatycznym)
3. Al. Kilińskiego−Warszawska (wy−
sepka przy przejściu dla pieszych
w kierunku zoo)
4. ul. Miodowa−Łukasiewicza (pas
zieleni przed przychodnią specjali−
styczną)
5. Al. Jana Pawła II−Wyszogrodzka
(pas zieleni przed bankiem PKO)
6. Al. Armii Krajowej 16 (pas zieleni
w pobliżu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budowlani”)
7. okolice ronda Dobrzyńska
Zabrania się umieszczania plakatów
w innych miejscach, np. na drzewach,
ogrodzeniach, budynkach.
(m.d.)

Prace nad powstaniem nowego Mię−
dzynarodowego Centrum Szkoleniowego
dla Lokalnych Instytucji (CIFAL) w tym
rejonie Europy trwają od kilku miesięcy.
Wybór Płocka, który konkurował nie tyl−
ko z Warszawą ale również z miastami
Czech, Bułgarii, Słowacji i Węgier, to
wynik sukcesu dwóch projektów realizo−
wanych przez miasto: „Forum dla Płoc−
ka” i „Funduszu Grantowego.”
Co to jest UNITAR?
To mała agenda ONZ z siedzibą w Ge−
newie, działająca od 1965 r. Jej misją jest
zwiększenie efektywności działań ONZ,
przede wszystkim przez organizacje sy−
stemu szkoleń i prowadzenie badań.
W ostatnich latach Instytut kładł duży na−
cisk na tematy związane z zarządzaniem
stosunkami międzynarodowymi oraz roz−
wojem ekonomicznym i społecznym. Na
potrzeby tych szkoleń powstała sieć Cen−
trów Szkoleniowych dla Instytucji Lokal−
nych (CIFAL), w myśl zasady, że realizo−
wane na poziomie lokalnym działania są
szczególnie efektywne. CIFAL to projekt
partnerski zakładający współpracę samo−
rządu, biznesu i organizacji pozarządo−
wych, realizowany z powodzeniem
w Lionie, Bilbao czy Szanghaju.
CIFAL są najważniejszymi centrami
informacyjnymi i komunikacyjnymi mie−
dzy agencjami ONZ a lokalnymi instytu−
cjami.
Kolejna placówka
Płock byłby dziewiątą placówką CI−
FAL na świecie, jedyną w Europie Środ−
kowo−Wschodniej. W wyborze naszego
miasta pomogły sukcesy programów rea−

lizowanych wspólnie z Organizacją Na−
rodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP) i towarzyszący im rozgłos.
Płock stał się wzorem partnerstwa pub−
liczno−prywatnego, którego uczą się od
nas inne miasta Polski. Zarówno Nicolas
Frizon de Lamotte, kierujący programem
CIFAL jak i Dominique Heron z firmy
Veolia Environment, która dofinansowu−
je program, zdecydowali, że miasto, któ−
re już realizuje dwa projekty związane
z działalnością UNDP nadaje się najlepiej
na centrum szkoleniowe.
Pod koniec czerwca w Srebrnej pod
Płockiem zorganizowane zostanie tzw.
spotkanie inauguracyjne, na które ma
przyjechać Marcel A. Boisard, dyrektor
generalny Instytutu Organizacji Naro−
dów Zjednoczonych ds. szkoleń i ba−
dań. Wtedy zostanie ustalony harmono−
gram wrześniowej sesji dla przedstawi−
cieli władz, organizacji samorządo−
wych i przedsiębiorców z całej Europy
Środkowo – Wschodniej. Wrześniowa
dyskusja potrwa około 5 dni. Głównym
tematem sesji ma być partnerstwo pub−
liczno – prywatne. Organizacją szkole−
nia zajmie się UNITAR, infrastrukturą
– miasto i partnerzy prywatni. – To bę−
dzie sesja testowa. Jeśli wszystko pój−
dzie zgodnie z planem i oczekiwaniami
Płock będzie kolejnym centrum szkole−
niowym UNITARu – dodaje Karolina
Mzyk doradca stałego przedstawiciela
UNDP w Polsce. Gdyby tak się stało, to
już od przyszłego roku najważniejsze
decyzje dotyczące rozwoju naszego re−
gionu zapadałyby w Płocku.
(r. ł.)
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Uchwały
Rady Miasta Płocka
podjęte na XXIII sesji
w dniu 30 marca 2004 roku:

1. UCHWAŁA Nr 460/XXIII/04
w sprawie ustalenia wysokości
opłat za przewozy środkami ma−
sowej komunikacji miejskiej
świadczone przez Spółkę Komu−
nikacja Miejska – Płock Spółka
z o.o.
2. UCHWAŁA Nr 461/XXIII/04
w sprawie zatwierdzenia Sprawo−
zdania za rok 2003 z działalności
Miejskiego Rzecznika Konsumen−
tów w Płocku.
3. UCHWAŁA Nr 462/XXIII/04
w sprawie ustalenia nazwy uli−
cy.
4. UCHWAŁA Nr 463/XXIII/04
w sprawie likwidacji Miejskiego
Przedszkola Nr 36 w Płocku.
5. UCHWAŁA Nr 464/XXIII/04
w sprawie określenia zadań rehabi−
litacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków Pań−

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XXIII sesji Rady Miasta:
Barbara
Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W imieniu mieszkańców osiedli
Góry i Ciechomice zwracam się
z prośbą o podjęcie działań w celu
zamiany apteki usytuowanej przy ul.
Osiedlowej 1 na punkt apteczny na
okres dwóch lat. tj, do czasu reorga−
nizacji miejscowego ośrodka zdro−
wia. 2/ Wnoszę o rozpatrzenie możli−
wości usytuowania przystanku „na
żądanie” autobusu linii nr 7 w pobli−
żu ul. Semestralnej.
Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W związku z decyzją MENiS−u o
3 proc. podwyżce płac dla pracowni−
ków pedagogicznych z wyrówna−
niem od 1 stycznia br., proszę o pod−
jęcie podobnej decyzji w stosunku
do pracowników administracji i ob−
sługi placówek oświatowych Miasta
Płocka.
Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie parkowania samocho−
dów na trawnikach. 2/ W sprawie wi−

6.

7.

8.

9.

stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok
2004.
UCHWAŁA Nr 465/XXIII/04
w sprawie wysokości stawek opła−
ty za zajęcie 1 m kw. pasa drogo−
wego na terenie miasta Płocka.
UCHWAŁA Nr 466/XXIII/04
w sprawie zmian w budżecie mia−
sta Płocka na 2004 rok.
UCHWAŁA Nr 467/XXIII/04
w sprawie zmiany uchwały Nr
303/XV/99 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 1999 roku
w sprawie powołania środka
specjalnego jednostki budżeto−
wej – Miejski Zarząd Dróg
w Płocku zmienionej uchwałą
Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 listopada 2001
roku.
UCHWAŁA Nr 468/XXIII/04
w sprawie upoważnienia Pana Ma−
riusza Krzyżaniaka – Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej w Płocku do wydawania
decyzji administracyjnych z za−
kresu pomocy społecznej.

zualizacji Starego Miasta – latem
i całym rokiem
Zygmunt Buraczyński

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie omówienia sprawy
multikina na sesji Rady Miasta.
Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informację na temat
terminu, w jakim Urząd Miasta usta−
li godziwe zasady waloryzacji kaucji
mieszkaniowych właścicielom lokali
mieszkalnych wykupionych od Gmi−
ny Płock. 2/ Dziękując w imieniu
swoim i mieszkańców ul. Mickiewi−
cza za wycięcie kilkunastu topól,
proszę o sukcesywne usuwanie pozo−
stałych po wycince pni. 3/ Proszę
o informacje na temat realizacji in−
westycji – budowa chodnika przy
”Stanisławówce”.
Stanisław Nawrocki

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
W sprawie zbyt drogich paliw
w Płocku w stosunku do cen w in−
nych miastach.
Wojciech Hetkowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W imieniu mieszkańców osiedla
Podolszyce Południe zwracam się
z prośbą o spowodowanie powołania
dzielnicowego.
opr.(md)

Poziomkowa
ulica
Nasze miasto ma nową ulicę: Poziomkową. Powstała w wyniku
podziału nieruchomości na terenie Płocka w rejonie ulic Harcerskiej
i Chmielnej. Nazwa została zaproponowana podczas obrad komisji
ds. nazewnictwa ulic. Pomysł spodobał się Radzie Osiedla „Imiel−
nica” oraz radnym, którzy na ostatniej sesji Rady Miasta zaakcepto−
wali nazwę nowej ulicy. W pobliżu Poziomkowej jest już kilka
„owocowych” ulic.
(m.d.)
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Żyć z pożytkiem
Profesor dr hab. Janusz Zieliński
odebrał medal „Zasłużony dla Płoc−
ka”. – To jeden z najważniejszych
dni w moim życiu – mówił na sesji
Rady Miasta (30 marca). – Od po−
nad 32 lat jestem płocczaninem. To
moja mała ojczyzna, gdzie odnoszę
sukcesy zawodowe i osobiste.
Prorektor Politechniki Warszaw−
skiej przyznał, że nadanie medalu
jest ukłonem w stronę płockiego
szkolnictwa akademickiego. – W
życiu i pracy przyświeca mi cel: mu−
sisz żyć dla drugiego, aby żyć z po−
żytkiem dla siebie – zakończył swo−
je podziękowania.
(m.d.)

JAN WAĆKOWSKI

z obrad rajców

Rzecznik pomoże i doradzi
Przy Urzędzie Miasta od czterech lat
działa Miejski Rzecznik Konsumentów.
Zajmuje się on m.in. prowadzeniem bez−
płatnego poradnictwa i informacji praw−
nej dla konsumentów, występowaniem
do przedsiębiorców w sprawach ochrony
praw i interesów, wytaczaniem po−
wództw na rzecz konsumentów.
– W 2003 roku udzieliłam prawie 1400
porad – mówi rzecznik konsumentów
Eliza Błaszkiewicz. – Większość osób za−
sięgnęła informacji telefonicznej. Forma
kontaktu jest dowolna, a jej wybór należy
do konsumenta.
Do rzecznika najwięcej zgłasza się
konsumentów, ale z porad korzystają
również podmioty gospodarcze.
Większość osób pyta o sprawy związa−
ne z branżą handlową, znacznie mniej
zainteresowanych jest działalnością usłu−
gową. Reklamacje dotyczyły najczęściej
zakupionego sprzętu komputerowego, te−
lekomunikacyjnego, AGD i RTV. Kon−
sumenci mieli również zastrzeżenia do
zakupionego obuwia, biżuterii, kosmety−
ków; narzekali na towarzystwa ubezpie−
czeniowe, loterie z „gwarantowanymi”
wygranymi.
W 343 przypadkach osoby zasięgały
informacji zanim zgłosiły reklamację to−
waru lub usługi. – Chcieli być do tego na−
leżycie przygotowani – wyjaśnia Eliza
Błaszkiewicz. Pomoc rzecznika w takich
sprawach polegała na przedstawieniu
podstaw prawnych i procedur działania,
a także na ułożeniu pisma do przedsię−
biorcy. – Tyle samo spraw dotyczyło ta−
kich sytuacji, gdy roszczenia konsumenta
zostały odrzucone jako bezzasadne –mó−
wi rzecznik. – Wydawałoby się, że na tym
etapie pozostaje już właściwie tylko dro−
ga 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 2003 roku uczestniczyłam w 45
procesach sądowych – mówi Eliza Błasz−
kiewicz. – Tylko 22 z nich zakończono.
W 14 przypadkach sąd wydał wyroki ko−
rzystne dla konsumentów, w sześciu za−
warto ugodę, a w dwóch powództwo od−

dalono.
Rzecznik Konsumentów współdziała
także z delegaturami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Państwo−
wej Inspekcji Handlowej oraz organiza−
cjami, do których zadań statutowych nale−
ży ochrona interesów konsumentów,
w tym przedkładanie UOKiK wniosków
i sygnalizowanie problemów, które wy−
magają działań na szczeblach administra−
cji rządowej. Rzecznik współpracuje więc
m.in. z prokuraturą, urzędem skarbowym.
Od czterech 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 dochodzenia
roszczeń konsumenckich – mówi Eliza
Błaszkiewicz. – Wyjaśniam co znaczy: rę−
kojmia, gwarancja, sprzedaż na odległość,
reklamacja. Podczas spotkań uczniowie
mają również możliwość zadawania pytań.
W 2003 roku w takich spotkaniach
uczestniczyło ponad tysiąc uczniów z oś−
miu szkół. Z przeprowadzonych ankiet
wynika, że ponad połowa z nich miała
problem konsumencki. W większości
przypadków sprawę udało się załatwić
pozytywnie.
Drugą grupą objętą programem eduka−
cji konsumenckiej są bezrobotni, którzy
uczestniczą w kursach handlowych pro−
wadzonych przez Powiatowy Urząd Pra−
cy. W 2003 roku z zajęć tych skorzystało
28 osób, szkolących się w kierunku „ka−
sjer−sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
i komputera” oraz „fakturzysta−zaopa−
trzeniowiec z obsługą kas fiskalnych
i komputera”.
Kolejną grupą osób szkolonych w ra−
mach edukacji konsumenckiej są przed−
siębiorcy, czyli „druga strona lady skle−
powej”. W ubiegłym roku zajęcia takie
przeprowadzono – na prośbę kierownic−
twa – w dwóch placówkach handlowych.
17 osób personelu przygotowano do pra−
widłowej obsługi klientów.
M.D.
* Rzecznik Konsumentów, Urząd Mia−
sta (wejście od ul. Zduńskiej 3), pokój nr
15, tel. 367 15 81, poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godz. 7.30−15.30, śro−
dy od godz. 9.30 do 17.30
Sygnały Płockie
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Bolesna, ale konieczna
Od 1 maja płocczanie zapłacą więcej
za bilety Komunikacji Miejskiej. Bilet
normalny kosztować będzie o 10 gr.
więcej niż dotychczas, czyli 2 zł, a ul−
gowy o 5 gr. więcej, czyli 1 zł. – Od
dwóch lat nie było żadnej podwyżki
– mówił prezydent Mirosław Milewski.
– Jest ona niewielka, bo wynosi ok. 5
proc. Zapewniam, że w tej kadencji bi−
lety autobusowe drożeją po raz ostatni.
Prezydent tłumaczył, że podwyżka
spowodowana jest sytuacją spółki. – Co
roku dopłacamy do komunikacji – mó−
wił. – W tym roku będzie to ok. 5 mln
200 tys. zł. Chcemy, aby dopłaty te z ro−
ku na rok były coraz niższe. Najlepiej
byłoby w ogóle nie dotować spółki
i choć jest to zadanie bardzo trudne,
być może, na koniec kadencji tak się
stanie.
Radni SLD−UP byli przeciwni pod−
wyższaniu cen biletów. – To drenaż
kieszeni najbiedniejszych płocczan
– twierdził Piotr Nowicki. – Powinno
przeprowadzić się przetarg na wybór
najtańszego przewoźnika, tak jak zrobi−
ły to inne miasta, np. Kielce, Wałbrzych
czy Radom. Korzyści byłyby oczywiste:
tańsze bilety i poprawiłaby się jakość
usług świadczonych przez spółkę.
Z taką opinią nie zgodziła się m.in.
Violetta Kulpa. – W poprzedniej kaden−
cji chciano sprywatyzować komunika−
cję – mówiła. – Nie byłoby to dobre dla
nikogo: ani dla miasta, ani – tym bar−
dziej – dla zatrudnionych pracowni−
ków, którzy często są jedynymi żywicie−
lami rodziny. Wtedy można byłoby to
nazwać „drenażem kieszeni”.
Jakie koszty poniesie czteroosobowa
rodzina, w której 2 dzieci korzysta z bi−
letów ulgowych jednorazowych co−
dziennie na dojazdy do szkół oraz 2
osoby dorosłe płacą za bilety normalne
jednorazowe na dojazdy do pracy (22
dni w miesiącu)? Wydatki rodziny
wzrosną w skali miesiąca o 13,20 zł,
a w ciągu roku o 158,40 zł.
Marek Krysztofiak przypomniał, że
w poprzedniej kadencji podwyżki cen
biletów przeprowadzano trzykrotnie.
– Wyniosły one 20, 30 i 22 proc. – mó−
wił. – I nawet przy tak drastycznym

adni ustalili stawki opłat za zajęcie
pasa drogowego. Po zmianie prze−
pisów opłaty te musiała przyjąć Rada
Miasta. – Ustawodawca określa jedynie
maksymalne ceny – wyjaśnia zastępca
prezydenta Dariusz Zawidzki. – Zdecy−
dowaliśmy, że w naszym mieście opłaty
te wzrosną średnio o 20 proc.
Na przykład: według ustawy za
umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanej z potrzebami zarzą−
dzania drogami lub potrzebami ru−
chu, można pobrać maksymalną op−
łatę 200 zł. – W Płocku ustaliliśmy
stawkę na 50 zł – mówi Dariusz Za−
widzki.
Pieniądze za zajmowanie pasa drogo−
wego będą przeznaczane na remonty
dróg.
Nowe stawki przedstawiają się na−
stępująco – odpowiednio dla dróg
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wzroście cen za przejazd, dopłaty do
spółki były bardzo wysokie.
– Zbyt wysokie – dodał Andrzej No−
wakowski. – Podwyżka jest bolesna,
ale konieczna, aby komunikacja zaczęła
dobrze funkcjonować.
Zastępca prezydenta Dariusz Za−
widzki wyjaśniał, że argumentem prze−
mawiającym za wzrostem cen, jest tak−
że podwyżka cen paliwa. – W ciągu
dwóch lat zdrożało o 20 proc. – wyjaś−
niał. – Podwyżka jest szansą na prze−
trwanie spółki, której się to należy, gdyż
efekty zmian już są widoczne. Realizo−
wany jest program cięcia kosztów, dzię−
ki któremu zaoszczędziliśmy już 1,5 mln
zł.
Radni zwrócili także uwagę, że wiele
osób korzysta z 50 proc. ulgi na prze−
jazd autobusami. – Zdecydowaliśmy, że
np. młodzież, uczniowie, emeryci czy
renciści powinni mieć właśnie taką ul−
gę, a nie 40 proc. tak jak to chciał po−
przedni zarząd miasta – mówił Miro−
sław Milewski. – Po podwyżce prze−
prowadzonej w tym roku bilet ulgowy
kosztować będzie 1 zł. Dwa lata temu
za ten sam bilet trzeba było zapłacić
1,16 zł.
– Za podwyżką przemawia jeszcze je−
den fakt: to pasażerowie powinni płacić
za przejazdy, a nie wszyscy podatnicy
– tłumaczył Dariusz Zawidzki.
13 radnych było za podwyżką cen bi−
letów, 8 – przeciw, a 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Małgorzata Domańska
Przykładowe ceny biletów, które obo−
wiązywać będą od 1 maja:
bilet jednorazowy: normalny – 2 zł,
ulgowy – 1 zł
karnet: normalny – 20 zł, ulgowy
– 10 zł
bilet miesięczny na 1 linię: normalny
– 60 zł, ulgowy – 30 zł
bilet na 1/2 miesiąca na 1 linię: nor−
malny – 38 zł, ulgowy 19 zł
bilet miesięczny na wszystkie linie
imienny: normalny – 124 zł, ulgowy
62 zł
Ceny dotyczą przejazdów na terenie
miasta, w tzw. strefie A.

Opłaty za drogi
krajowych, wojewódzkich, powia−
towych oraz gminnych i wewnętrz−
nych:
1. Prowadzenie robót w pasie drogo−
wym (za 1 mkw. x 1 dzień):
– przy zajęciu jezdni do 20 proc. – 1
zł; 1 zł; 0,5 zł; 0,5 zł
– przy zajęciu jezdni powyżej 20
proc. – 4 zł; 4 zł; 2,5 zł; 2,5 zł
– przy całkowitym zajęciu jezdni
– 7,5 zł; 7,5 zł; 5,0 zł; 5,0 zł
– przy zajęciu chodnika i ścieżki ro−
werowej – 1,0 zł; 1,0 zł; 0,5 zł; 0,5 zł
– przy zajęciu zieleńca – 0,5 zł; 0,5
zł; 0,25 zł; 0,25 zł
2. Umieszczenie w pasie drogo−
wym urządzeń infrastruktury tech−
nicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami

Na ostatniej sesji radni wysłuchali informacji o stanie bezpie−
czeństwa publicznego na terenie Płocka w 2003 roku. Doku−
ment, z którym się zapoznali liczy 79 stron i zawiera informacje
przekazane przez: Komendę Miejską Policji, Straż Miejską,
Prokuraturę Rejonową, Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Po−
wiatową Stację Sanitarno−Epidemiologiczną, Powiatowy In−
spektorat Weterynarii oraz Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta.

Będzie bezpieczniej

– Robimy wszystko, aby płocczanie
czuli się bezpieczniej − mówił prezydent
Mirosław Milewski. Dlatego miasto
prowadzi rozbudowę monitoringu wi−
zyjnego Płocka. – Zainstalowaliśmy już
system cyfrowy, co znacznie poprawi
jakość obrazu z kamer – wyjaśniał Mi−
rosław Milewski. – Niedługo w ratuszu,
gdzie mieści się Centrum Monitoringu,
pojawią się nowe monitory, na których
będzie pokazywany obraz z czterech ka−
mer.
Prezydent zapowiedział także, że
zostaną zainstalowane 42 nowe ka−
mery. Gdzie? Jeszcze nie wiadomo,
ale ich rozmieszczenie konsultowane
jest m.in. z policją. – Kamer nie bę−
dzie na Podolszycach – mówił Prezy−
dent. – Ale mam nadzieję, że w przy−

ruchu (za 1 mkw. rzutu poziomego x
1 rok) – wszystkie drogi – 50 zł.
3. Umieszczenie w pasie drogowym
obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu oraz reklam:
– obiekt budowlany (za 1 mkw. rzutu
poziomego obiektu x 1 dzień) – 1,5 zł;
0,75 zł; 0.5 zł; 0,025 zł
– reklama (za 1 mkw. powierzchni
reklamy x 1 dzień) – 4,0 zł; 3,0 zł; 2,5
zł; 1,5 zł
4. Zajęcie pasa drogowego na pra−
wach wyłączności w celach innych niż
wymienione powyżej (za 1 mkw. x 1
dzień):
– miejsca postojowe (np. koperty)
– 0,15 zł; 0,15 zł, 0,075 zł; 0.075 zł
– sprzedaż przedsklepowa, ogródki
i inne – wszystkie drogi – 3,0 zł;
– handel przy cmentarzach – wszyst−
kie drogi – 1,5 zł.
(m.d.)

szłym roku powstanie tam komisariat
policji.
Miasto już podjęło działania zmie−
rzające do realizacji tej inwestycji.
Jeszcze w tym roku powstanie projekt
komisariatu, a może nawet rozpoczną
się pierwsze prace. – Mam nadzieję, że
Komenda Wojewódzka Policji pomoże
nam w finansowaniu tego bardzo waż−
nego dla miasta przedsięwzięcia – uwa−
ża Mirosław Milewski. – Chcielibyśmy,
aby koszty rozłożyły się po połowie. Nie
mamy jeszcze odpowiedzi, ale wierzę,
że rozmowy przyniosą efekt, gdyż komi−
sariat na Podolszycach musi powstać.
Policjanci w swoim rejonie mieliby
ok. 30 tys. ludzi z Podolszyc Północ
i Południe, Zielonego Jaru, Imielnicy
i Borowiczek.
– Jak płockie służby przygotowane są
na wypadek ataku terrorystycznego?
– pytała Bożena Musiał.
– Jesteśmy w pełni przygotowani na
zdarzenia w Orlenie i innych firmach
– tłumaczył Prezydent. – Praca wszyst−
kich służb – straży pożarnej, policji, po−
gotowia ratunkowego, straży miejskiej
i Oddziału Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta – jest skoordynowana.
Na poparcie tych słów, wypowie−
dzieli się także komendanci Straży Po−
żarnej i Miejskiej oraz policji. – Mamy
200 ratowników medycznych i odpo−
wiedni sprzęt chemiczny – mówił ko−
mendant Hilary Januszczyk. – Cały
czas płoccy strażacy biorą udział
w specjalistycznych ćwiczeniach.
Ostatnio były one przeprowadzane
w metrze warszawskim.
Komendanci zapewniali, że – w ra−
zie zagrożenia – mogą liczyć na
wsparcie innych jednostek z okolicz−
nych miast.
M.D.
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Minęło pół miesiąca

Prezydent zarządził

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Wolne w Urzędzie
Prezydent ustalił, że w zamian za
święta przypadające w soboty (1 ma−
ja i 25 grudnia) dniami wolnymi od
pracy w Urzędzie Miasta będą: 10
maja (poniedziałek) lub 14 maja
(piątek) i 29 października (piątek)
lub 15 listopada (poniedziałek).
Urzędnicy mogą wybrać jeden z pro−
ponowanych terminów – w ten spo−
sób Urząd będzie czynny, choć przy
zmniejszonej obsadzie.
Cennik za uzgodnienia

Lokale do wynajęcia

Prezydent zatwierdził listę lokali
użytkowych
(administrowanych
przez MZGM−TBS) przeznaczonych
do wynajęcia w trybie publicznego
przetargu nieograniczonego. Wolne
są lokale: przy ul. Bielskiej 19 (89,3
mkw.), Dobrzyńskiej 2a (60,9
mkw.), Kolegialnej 3 (103,3 mkw.),
Kolegialnej 43a (48,5 mkw.), Ko−
ściuszki 7 (54,3 mkw.), Kwiatka 28
(39,1 mkw.), Kwiatka 30 (30,1
mkw.), Kwiatka 59 (56,4 mkw.),
Obr. Westerplatte 14 (8,3 mkw.),
Sienkiewicza 17a (88,7 mkw.), Sien−
kiewicza 29 (11,2 mkw.), Sienkiewi−
cza 44 (48 mkw.) i Sienkiewicza 45
(48,6 mkw.).
(j)

z redakcyjnej poczty
Gdzie ten bałagan?
Jestem mieszkańcem bloku
przy ul. Kazimierza Wielkiego 34.
Zbulwersowała mnie interpelacja
radnego Wiesława
Kossakowskiego, zgłoszona na
XXI sesji Rady Miasta, dotycząca
braku zagospodarowania terenu
przy ww. budynku. Bałagan tam,
owszem był, ale w ubiegłym roku.
Teraz teren jest zagospodarowany,
posiana trawa i elegancki chodnik.
Obok trwa budowa drugiego
skrzydła budynku i tam też jest
porządek, bo teren budowy jest
ogrodzony. A pod numerem 30
przy ul. Kazimierza Wielkiego nie
ma żadnego bloku.
Chyba Pan radny nigdy tam nie
był, a ta interpelacja jest jakimś
nieporozumieniem.
Lokator
z ul. Kazimierza Wielkiego
(nazwisko do wiadomości redakcji)
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Hotel na falach
Ten statek zacumowa³ w poniedzia³ek, 5 kwietnia, przy p³ockim nabrze¿u wiœlanym. „Frederic Chopin”, bo tak siê nazywa, to luksusowy, pieciogwiazdkowy hotel na wodzie, który pod koniec marca wyruszy³ w swoj¹ pierwsz¹
podró¿. Bêdzie p³ywa³ na trasie Gdañsk-Warszawa lub Gdañsk – Modlin. Nale¿y do niemieckiego armatora Peter Deilman Rederei, dlatego po Wiœle bêd¹ p³ywaæ g³ównie Niemcy, ale równie¿ Amerykanie i Brytyjczycy. Ceny w zale¿noœci od standardu kabin i sezonu wynosz¹ od 900 do 2,5 tys euro. (r. ³.)

Wszystko o włókiennictwie
Uczennice z 21 szkół z całej Polski walczyły w VI edycji Ogólnopolskiego Turnie−
ju Wiedzy Włókienniczej, którzy odbył się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6.
Najpierw dziewczyny musiały wykonać rysunek przedstawiający ubiór damski wi−
zytowy z elementami polskimi i Unii Europejskiej. Drugiego dnia, dziesięć najlep−
szych finalistek upinało stroje na modelach oraz odpowiadało na zestawy trzech py−
tań. Trzeba było wykazać się wiedzą np. na temat najważniejszych maszyn i urządzeń
stosowanych w dziale krojowni czy musiały rozpoznać na ilustracji epokę z jakiej po−
chodził strój i omówić jego
cechy charakterystyczne.
Najlepsza wśród finalistek
okazała się Agnieszka
Chędkowska z ZSZ Nr 6
w Płocku. Drugie miejsce
zajęła Monika Bies z Biel−
skiej Szkoły Przemysłowej
w Bielsko−Białej, a trzecie
– Sylvana Karasiewicz
z ZSZ Nr 6 w Płocku.
Wszystkie finalistki otrzy−
mały indeksy na Wydział
Inżynierii i Marketingu
Tekstyliów Politechniki
Łódzkiej. Pięć najlepszych
dziewczyn
otrzymało
odzież od Levi Strauss Po−
land. Ponadto za trzy pier−
wsze miejsca przyznano nagrody rzeczowe – radiomagnetofon, discman, aparaty fo−
tograficzne, odtwarzacz DVD, żelazko – ufundowane przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Prezydenta Miasta, Starostę Płockiego, płocką delegaturę Mazo−
wieckiego Kuratorium Oświaty, firmę Gler, Zakład Utylizacji Odpadów Komunal−
nych oraz firmę Avon.
W finale wystąpił szkolny zespół Gracja, który przygotował program „Wycie−
czka po zjednoczonej Europie”.
Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent Mirosław Milewski. (m.d.)

Nie zapomnij
Jeszcze tylko do końca roku właściciele praw jazdy, które zostały wydane po−
między 1 stycznia 1984 roku a 30 kwietnia 1993 roku muszą wymienić je na no−
we. Po tym terminie dokument traci ważność.
Dokumenty: odpowiedni wniosek, dowód osobisty, stare prawo jazdy, fotografię
o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta,
ul. Otolińska 21, III piętro lub w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko 7.
Za wymianę prawa jazdy trzeba zapłacić 70 zł plus 1 zł (opłata ewidencyjna).
Należność można uiścić w kasie lub na konto PeKaO S.A. I O/Płock, Urząd Mia−
sta – Oddział Podatków i Opłat, Nr: 65124031741111000028907170 z dopiskiem
„za wymianę prawa jazdy”.
Na nowe prawo jazdy czeka się ok. 10 dni.
(m.d.)
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Określone zostały opłaty za czyn−
ności wykonywane przez Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projek−
towej (na żądanie wnioskodawców),
nie objęte regulacją rozporządzenia
Ministra Infrastruktury. Wynoszą
one: za uzgodnienie usytuowania bu−
dynku – 50 zł, rozbudowę budynku
– 40 zł, obiekt liniowy (pierwsze
100m) – 70 zł. każde następne – 100
m – 15 zł, wjazd – 40 zł, linia drzew
(pierwsze 100 m) – 70 zł. każde na−
stępne – 100 m 15 zł, obiekt punkto−
wy – 40 zł.
Wpływy z tych usług zasilą dochód
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz−
nym.

* Dyrektor finansowy PERN−u Sławo−
mir Stachowicz został czwartym człon−
kiem zarządu przedsiębiorstwa (jako re−
prezentant załogi).
* Coraz częściej giną znaki drogowe. Na
uzupełnienie brakującego oznakowania
drogowcy wydają miesięcznie tysiące
złotych.
* Pięć firm z północnego Mazowsza zna−
lazło się wśród laureatów do Nagrody
Gospodarczej Prezydenta RP.
* Hiszpańska firma Intecsa−Inarsa za−
warła umowę z płockim ZEP−INPRO.
Dzięki niej obie firmy mają zapewniony
lepszy start w rozszerzonej Unii Europej−
skiej.
* Na początek swojej działalności płocka
Izba Gospodarcza planuje szkolenie „Jak
skorzystać z unijnych dotacji?”.
* 59 uczniów z 24 szkół ponadgimna−
zjalnych powiatów: płockiego grodzkie−
go i ziemskiego, gostynińskiego i sier−
peckiego wzięło udział w finale etapu
regionalnego XIX Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej. Piętnaście najlepszych
osób zakwalifikowało się do finału wo−
jewódzkiego.
* O oszustwa podatkowe na ponad 5 mln
zł podejrzani są szefowie płockiej firmy
Eko−Open.
* Aż 23 pociągi przestały kursować na
Mazowszu. Kolej nie ma pieniędzy na te
połączenia.
* Szczypiorniści płockiej Wisły zakwali−
fikowali się do półfinałów Mistrzostw
Polski Juniorów. Awans wywalczyli
w ostatniej minucie meczu z Truso Elbląg
(25:24).
* W Małachowiance odbył się zjazd
Szkół Twórczych (30 marca). Obradowa−
li na nim dyrektorzy, nauczyciele, peda−
godzy z Towarzystwa Szkół Twórczych
i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych m.in.
z Bydgoszczy, Torunia, Warszawy i Ło−
dzi.
* Płoccy szczypiorniści awansowali do
finałowego turnieju Pucharu Polski, po−
konując Śląsk Wrocław 31:27.
* Płocczanin Jarosław Kamiński zajął
trzecie miejsce w Pucharze Polski w nur−
kowaniu na zatrzymanym oddechu. Na
jednym wdechu przepłynął w płetwach na
basenie 110 m, a statycznie pod wodą wy−
trzymał 4 min 48 s.
* Coraz więcej trzeba płacić za cukier
w hurtowniach i sklepach. Ale ruch coraz
mniejszy, bo cena doszła już do 3 zł/kg.
* Ekipa Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica zdobyła srebrny medal Mi−
strzostw Polski Niepublicznych Szkół
Wyższych w futsalu.
* Wielki pożar szalał między Radziwiem
a Górami (3 kwietnia). W płomieniach
stanęło 20 hektarów suchych nieużytków.
* Związkowcy z orlenowskiej „Solidar−
ności” zaczęli spór zbiorowy z zarządem
PKN−u co do planowanych podwyżek
wynagrodzeń.
* Futboliści Wisły wygrali na wyjeździe
z Górnikiem Polkowice (2:1). Obie bram−
ki zdobył Ireneusz Jeleń.
* Po twardej walce płoccy szczypiorniści
wygrali z MMTS w Kwidzynie (29:31).
* Od wprowadzenia podwyżek brakuje
chętnych na kurs na prawo jazdy. Szkoły
jazdy wykorzystały wzrost cen, mają ucz−
niów do czerwca i nawet nie chcą ustalać
nowego cennika.
* Kolejne progi zniknęły z płockich ulic.
Tym razem z ul. Morelowej zerwali je sa−
mi drogowcy. Było ich za dużo.
* Siostry pasjonistki pożegnały na płoc−
kim cmntarzu (3 kwietnia) swoją przeło−
żoną generalną Tarsycję Stręciwilk, która
kierowała zgromadzeniem przez 17 lat.
* Na walnym zgromadzeniu akcjonariu−
szy w Orlenie zmieniono 5 z 9 członków
rady nadzorczej.
(m.d.)

Sygnały Płockie

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*
Strażnicy Miejscy będą szkoleni w Płocku. Miasto podpisało w tej
sprawie porozumienie z Centrum Edukacji PKN Orlen. Zakłada ono
zarówno szkolenia funkcjonariuszy jak i ich pomoc w nauczaniu przy−
szłych absolwentów Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia.

Zmiany w straży

Porozumienie o ścisłej współpracy po−
zwoli przede wszystkim na obniżenie
kosztów związanych ze szkoleniami pra−
cowników, którzy do tej pory jeździli do
Gdańska. – Teraz za tę samą kwotę prze−
szkolonych zostanie więcej osób – mówi
Ryszard Kwiatkowski, wiceprezes zarzą−
du Centrum Edukacji PKN Orlen. – Przy
bardzo małej grupie, np. 10−osobowej
zmniejsza to nasze koszty o jedną trzecią
w stosunku do cen oferowanych przez
placówkę w Gdańsku – dodaje Zbigniew
Tarka, komendant Straży Miejskiej
w Płocku i wymienia kolejne korzyści. –
Wysłany na miesięczne szkolenie pracow−
nik pozostawał praktycznie nie wykorzy−
stany. Teraz, jeśli zajdzie taka potrzeba,
mogę go po zajęciach skierować do dzia−
łań.
Wysokie kwalifikacje

Studium ma status szkoły niepublicz−
nej o uprawnieniach szkoły publicznej.
Zakres tematyczny oparty jest na podsta−
wie programowej zatwierdzonej przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini−
stracji oraz Ministra Edukacji Narodowej.
W Płocku powstał autorski program pod
redakcją naukową prof. Brunona Hołysta
– wybitnego specjalisty w dziedzinie
wiktymologii. Program otrzymał akcep−
tację Komendy Wojewódzkiej Policji
w Radomiu.
– To bardzo dobry, jak nie jeden z naj−
lepszych programów w Polsce – uważa
Tarka, który zadowolony jest również
z kadry studium. Zajęcia prowadzą płoc−
cy policjanci, prawnicy, psychologowie,
absolwenci Akademii Spraw Wewnętr−

sowych. Koszt tych ostatnich jest nawet
trzykrotnie mniejszy od tego, który pro−
ponują inne firmy. Pierwsze kursy zapla−
nowano na drugą połowę lipca. Powoła−
nie ośrodka szkoleniowego w Płocku
spowoduje najprawdopodobniej, że wię−
kszość kadry funkcjonariuszy miejskich
z Mazowsza szkolić się będzie w naszym
mieście. Zresztą Zbigniew Tarka zamie−
rza przedstawić ofertę Centrum Edukacji
podczas kwietniowego zjazdu komen−
dantów województwa mazowieckiego.
Przede wszystkim praktyka

Porozumienie zakłada również udział
pracowników straży w szkoleniach słu−
chaczy Policealnego Studium Ochrony
Fizycznej i Mienia. – Chodzi tu o przed−
stawienie problematyki od strony prak−
tycznej – mówi wiceprezes Kwiatkowski
– Słuchacze będą mogli otrzymać prak−
tyczne informacje o topografii miasta,
mapę głównych zagrożeń, aby potem ła−
twiej podejmować pracę, chociażby
w Straży Miejskiej. Podobnego zdania jest
Komendant Tarka, który uważa, że aby
poznać charakter pracy, należy połączyć
teorię z praktyką. Dlatego plan praktyk
zakłada udział przyszłych pracowników
ochrony w miejskich patrolach. – To ro−
bimy już od kilku tygodni – dodaje ko−
mendant. – Porozumienie zostało podpi−
sane 14 stycznia i słuchacze są już włą−
czani w patrole, zarówno piesze jak i sa−
mochodowe, jako ubezpieczający moich
funkcjonariuszy.
W ubiegłym roku Studium kończył
pierwszy rocznik (59 osób). Obecnie na
pierwszym roku jest około setki słucha−
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Dobra współpraca

Nowym zastępcą komendanta Straży
Miejskiej został Bogdan Jaryniuk, któ−
ry zastąpił Ryszarda Sameckiego.
Bogdan Jaryniuk ukończył Wydział In−
żynierii Lądowej Politechniki Warszaw−
skiej, a następnie Studium Podyplomowe

Akademii Spraw Wewnętrznych w Łodzi.
Jest emerytowanym policjantem w stopniu
podinspektora. Pracował w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Płocku w wydzia−
le prewencji. Następnie pełnił obowiązki
naczelnika wydziału inwestycji w KW Po−
licji w Płocku oraz pracował na stanowi−
sku młodszego specjalisty w wydziale pre−
wencji KW Policji z/s w Radomiu.
Posiada praktyczną wiedzę i przygo−
towanie zawodowe w zakresie bezpie−
czeństwa, ochrony mienia, obrony cy−
wilnej, a także prowadzonych szkoleń
m.in. dla umundurowanych, uzbrojo−
nych formacji ochronnych oraz straży
przemysłowych i bankowych.
Żona Maria z wykształcenia jest che−
mikiem i pedagogiem. Od lat pracuje
jako nauczyciel i pedagog w III Liceum
Ogólnokształcącym. Synowie: Tomasz
i Piotr są absolwentami Politechniki
Warszawskiej.
(m.d.)

Płocki Kacper
350 uczniów wzięło
udział w inauguracji ogól−
nopolskiego programu
„Kacper – dziecko bez−
pieczne na drodze”. Od−
było się ono 29 marca
w Domu Technika, a or−
ganizatorami byli: Stowa−
rzyszenie „Polska 2010
– Europa dla Polski” oraz
Fundacja Orlen „Dar ser−
ca”. Dzieciaki miały moż−
liwość zobaczyć z bliska
jak wygląda policyjny ra−
diowóz, wóz strażacki
i karetka pogotowia. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili
pokazową akcję antyterrorystyczną oraz tresurę psa obronnego.
Maluchy miały także okazję wziąć udział w konkursach związanych z bezpie−
czeństwem poruszania się po drogach. Uczniowie z klas pierwszych płockich
szkół i powiatu ubrani byli w pelerynki fluorescencyjne, które wyróżniają naj−
młodszych pieszych w ruchu drogowym.
– Celem imprezy, przeprowadzanej w całym kraju, jest edukacja najmłodszych
poprzez zabawę – mówi sekretarz Fundacji Orlen Dar Serca Piotr Kwiatkowski.
– W ten sposób chcemy dotrzeć do dzieciaków, aby zdawały sobie sprawę, jakie za−
grożenia czekają na nie na polskich drogach.
(m.d.)

Kronika policyjna

znych w Warszawie, Wyższej Szkoły
Oficerskiej w Szczytnie oraz Centrum
Wyszkolenia Policji w Legionowie.
Program i zakres szkoleń pracowników
Straży Miejskiej dopiero powstaje, ale już
teraz wiadomo, że będzie znacznie roz−
szerzony. Obok podstawowy programo−
wej wynikającej z ustawy, funkcjonariu−
sze przeszkoleni zostaną również z zakre−
su pierwszej pomocy lekarskiej, upraw−
nień na broń palną i ochrony imprez ma−
Sygnały Płockie

czy, a 68 osób na drugim. Większość po−
chodzi z Płocka i okolic.
Po ukończeniu Studium i złożeniu
egzaminu przed Państwową Komisją
Egzaminacyjną, w skład której wcho−
dzą przedstawiciele Komendy Woje−
wódzkiej Policji, absolwenci uzyskują
tytuł technika ochrony fizycznej osób
i mienia oraz zaświadczenie o ukończe−
niu kursu detektywistycznego.
Radosław Łabarzewski

* Na ul. Bielskiej 69−letni kierowca Opla
Corsy potrącił na przejściu dla pie−
szych kobietę, która trafiła do szpitala.
* Złodzieje skradli z biurka telefon ko−
mórkowy o wartości 400 zł.
* Z biura przy ul. 3 Maja złodzieje skra−
dli komputer, drukarkę i telefon sta−
cjonarny. Straty – 5,4 tys. zł.
* Z zakładu fryzjerskiego przy ul. Tysiąc−
lecia zginęły dwie suszarki do włosów,
brzytwy oraz metalowa kasetka z 7 zł.
Straty oszacowano na 617 zł.
* Na ul. Tumskiej patrol policji zatrzy−
mał grupę osób w wieku 16−24 lat.
U jednej z osób znaleziono torebkę
z suszem. Wszyscy trafili do poli−
cyjnego aresztu.
* Z ul. Bielskiej zginęła Toyota Camry
o wartości 25 tys. zł.

* Z budowy przy ul. Piekarskiej zginę−
ły dwa blaty szalunkowe.
* Honda Civic o wartości 35 tys. zł
została skradziona z ul. Armii Kra−
jowej.
* 36−letni kierowca Renault potrącił
w czasie mgły, na oznakowanym
przejściu dla pieszych 40−letnią ko−
bietę, która z obrażeniami ciała trafi−
ła do szpitala. Do zdarzenia doszło
na ul. Łukasiewicza.
* Na ul. Zglenickiego 57−letni kierowca
Daewoo Lanos, w czasie wyprze−
dzania we mgle nie zachował szcze−
gólnej ostrożności i zderzył się czo−
łowo z Fiatem 126p oraz wyprze−
dzanym Suzuki. Do szpitala trafiła
39−letnia kobieta kierująca fiatem
oraz jej pasażerka.(m.d.)
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Wkrótce zostanie oddany kolejny budynek Hospicjum Płock.
Znajdą się tam łóżka dla hospicjum dziecięcego. Być może pow−
stanie również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.

Kolejny oddział

12 łóżek

Na 400 m kw. powierzchni powstało
osiem sal, w tym 4 jednoosobowe. Łazien−
ki zostały zbudowane tak, że można do
nich wejść z dwóch pomieszczeń, co
oznacza, że na dwa pokoje pacjentów
przypadać będzie jedna łazienka. Do tej
pory hospicjum przy Granicznej miało 15
łóżek. Teraz przybędzie jeszcze dwanaście
z pełnym zapleczem pielęgniarskim, salą
pobytu dziennego i aneksem kuchennym.
– Całość wyposażyliśmy w sieć telewi−
zyjną – mówi Tomasz Korga, prezes sto−
warzyszenia. – Zrezygnowaliśmy z telefo−
nów w pokojach, bo w starej części cho−
rzy z nich nie korzystali. Jeśli ktoś będzie
potrzebował zadzwonić, pielęgniarka
przyniesie mu przenośny aparat.
Zakończenie prac planowane jest na
początek czerwca. Pierwsi pacjenci
pojawią się tam po miesiącu lub
dwóch. Tyle potrwa wyposażanie po−
mieszczeń. – Łóżka już są. Dostaliśmy
je od szpitala wojewódzkiego – dodaje
Tomasz Korga. – Pozostały sprzęt
chcemy pozyskać od sponsorów i dar−
czyńców. Stowarzyszenie jest już po
rozmowach z Fundacją Wielkiej Or−
kiestry Świątecznej Pomocy. Być mo−
że fundacja przekaże sprzęt na rzecz
Hospicjum Dziecięcego. Stowarzy−
szenie liczyć może również na wspar−
cie ze strony fundacji „Wspólna Dro−
ga,” która przekazuje do hospicjum
środki finansowe, żywność lub sprzęt

biurowy. Placówka otrzymała od fun−
dacji również koncentratory, pompy
infuzyjne, ssaki i inhalatory.
Różne pomysły

Cały czas trwają konsultacje na temat
przyszłej działalności hospicjum. Stowa−
rzyszenie rozmawia m in. z Narodowym
Funduszem Zdrowia, Hospicjum Toruń−
skim i Wydziałem Zdrowia i Spraw Spo−
łecznych Urzędu Miasta Płocka, aby wła−
ściwie zagospodarować pomieszczenia.
Być może powstanie tu oddział dzienne−
go pobytu, choć wydział zdrowia Urzędu
Miasta chętnie widziałby opiekę długo−
terminową, tzw. ZOL czyli zakład opie−

Zmienić świadomość

Posadzone w ubiegłym roku koło
Hospicjum żonkile właśnie zakwitają
i z pewnością nie doczekają finału ak−
cji, który planowany jest na połowę
maja. Dlatego wszyscy, którzy zechcą
wesprzeć Hospicjum Płockie otrzymają
w podziękowaniu znaczek.
„Pola Nadziei” to coroczna kampania
zbierania pieniędzy na rzecz domów
opieki paliatywnej w całej Polsce. Te−
goroczna rozpoczęła się 21 marca i bę−
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dzie trwała do 16 maja. Pieniądze ze
sprzedaży zasadzonych rok wcześniej
żonkili zasilają konta hospicjów.
W tym czasie odbywają się koncerty
charytatywne, kwesty. Pomysł zorgani−
zowania akcji przyszedł do Polski ze
Szkocji, gdzie żonkil jest symbolem na−
dziei. Płock włączył się w tę akcję po
raz pierwszy. – Akcja ma na celu nie
tylko zbiórkę pieniędzy, ale również
zmianę świadomości ludzi – mówi El−
żbieta Michalczuk, terapeuta, od sied−
miu lat związana z Hospicjum Płockim.
– Często nasi pacjenci i ich rodziny są
zaskoczeni, że ostatnie chwile życia
można spędzić tak miło, w ciepłej at−
mosferze. Oprócz opieki lekarzy i pielę−
gniarek do dyspozycji pacjentów jest
zespół terapeutyczny. – Pomagamy
przygotować się, przemyśleć wszystko,
w spokoju pożegnać się z rodziną. Cho−
dzi oto, aby każdy pacjent mógł po−
godzć się z sytuacją, z samym sobą –
dodaje Elzbieta Michalczuk.
Finał akcji w Płocku zaplanowano na
połowę kwietnia. Będzie festyn, zbiór−
ka pieniędzy, charytatywny mecz
szczypiornistów i koncerty.
(r. ł.)

kuńczo – leczniczy. Pobyt w takiej
placówce jest najczęściej czasowy, zwy−
kle do jednego roku. W wyjątkowych sy−
tuacjach pacjenci pozostają tam na stałe
lub do czasu otrzymania miejsca w Domu
Pomocy Społecznej. Tworzenie placó−
wek opieki długoterminowej ZOL i Za−
kładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych
zostało wpisane w Wojewódzki Program
Rozwoju Regionalnego Mazowsza na la−
ta 2001 – 2006. – Byłaby to placówka in−
na niż zakład opiekuńczy przy Kościuszki
(ZPO przy SZPZOZ – przyp. red.)), ale
o podobnej specyfikacji – dodaje prezes
stowarzyszenia.
Radosław Łabarzewski

Historia
Hospicjum Płockie, prowadzone
przez Stowarzyszenie Hospicyjno−
Paliatywne, istnieje już ponad 17
lat. Początkowo prowadziło opiekę
domową nad chorymi z chorobą
nowotworową w stanach terminal−
nych – dochodząc i dojeżdżając do
domów chorych. W kwietniu 1994
roku stowarzyszenie zostało wpisa−
ne do rejestru sądowego. W 1997
roku dzięki pomocy finansowej
Władz Miasta, w budynku znajdu−
jącym się na terenie Caritas, stowa−
rzyszenie zorganizowało opiekę
stacjonarną na oddziale z siedmio−
ma łóżkami. Pięć lat później od−
dział stacjonarny Hospicjum Płoc−
kiego zmienił siedzibę, przenosząc
się do budynku po byłej przychod−
ni Cotexu, przy ul. Piłsudskiego
37. Budynek został przekazany na
wieczyste użytkowanie. Po grun−
townym remoncie i adaptacji po−
mieszczeń, 13 stycznia 2002 roku,
do 9 sal z dwunastoma łóżkami
przewieziono chorych. W skład
Hospicjum Płockiego wchodzą:
Miejskie Hospicjum Stacjonarne,
Hospicjum Domowe, Zespół Dłu−
goterminowej Opieki Domowej.
Od stycznia 2004 r. prowadzi rów−
nież Poradnię Opieki Paliatywnej,
do której trafiają pacjenci z choro−
bą nowotworową po zakończonym
leczeniu przyczynowym, którzy
nie wymagają leczenia w oddziale
stacjonarnym lub hospicjum domo−
wym. Oprócz opieki pielęgniar−
skiej, mają zapewnioną pomoc
psychologa, kapelana i pracownika
socjalnego. Przy stowarzyszeniu
działa również Grupa Wsparcia dla
osób w żałobie.

Świąteczna Pomoc
650 sztuk nowej odzieży przekazało miasto przedstawicielom organizacji poza−
rządowych i instytucji pomocowych. Dary pozyskali od sponsorów pracownicy
Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta. Po 200 szt. ubrań otrzymały PCK i Miejski Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej. Sto trafiło do płockiego Caritasu, a Parafia św. Stanisława Kostki, Przed−
szkole nr 33 i Stowarzyszenie Św. Brata Alberta dostały po 50 sztuk.
Wcześniej odział przekazał 25 koców, po 50 prześcieradeł, poszewek na
poduszki oraz męskich pidżam podopiecznym, którzy przebywają w domu dla
bezdomnych mężczyzn.
Dotychczas urząd miasta zebrał ponad 8 tys. sztuk odzieży, która zawsze trafia
do najbardziej potrzebujących. W ubiegłym roku wartość zebranych darów prze−
kroczyła 70 tys. zł.
(r. ł.)
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ospicjum domowe, prowadzo−
ne przez Stowarzyszenie Hos−
picyjno – Paliatywne im. Św.
Urszuli Ledóchowskiej w Płocku, opie−
kuje się obecnie siedmiorgiem dzieci.
W planowanym hospicjum stacjonar−
nym dla małych pacjentów w pełnej go−
towości zarezerwowane byłyby 3 łóż−
ka. Jeśli zaistnieją większe potrzeby,
hospicjum wykorzysta pozostałe łóżka.

Sygnały Płockie

* ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE * ZDROWIE *

Dla organizacji pozarządowych

Pieniądze podzielone
Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony
przez Wydział Zdrowia i Spraw Spo−
łecznych na realizację zadań miasta
Płocka w zakresie pomocy społecznej
przez organizacje pozarządowe. O dofi−
nansowanie ubiegało się 25 organizacji,
które zgłosiły 44 projekty. Środki z bu−
dżetu miasta otrzyma 15 organizacji na
łączną kwotę 290 000 złotych. Komi−
sja, której przewodniczył Piotr Kubera
– zastępca prezydenta, oceniała między
innymi stopień przydatności społecznej
projektu, wysokość środków budżeto−
wych, które są przeznaczone na realiza−
cję zadań przez organizacje pozarządo−
we, spójność oraz realność projektu,
udział środków własnych itp. Poniżej
lista organizacji pozarządowych, które
otrzymają dofinansowanie z Urzędu
Miasta.

1. Stowarzyszenie Hospicyjno−Pa−
liatywne ”Hospicjum Płockie” pod
wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej
na opiekę hospicyjno−paliatywną – 75
tys. zł.
2. Caritas Diecezji Płockiej na opie−
kę hospicyjno−paliatywną i doposaże−
nie Domu Dziennego Pobytu dla osób
z chorobą Alzheimera – 45 tys. zł.
3. Stowarzyszenie Sclerosis Multi−
plex na dofinansowanie działalności
i organizację zajęć rehabilitacyjnych
– 20 tys. zł.
4. Polski Związek Głuchych na do−
finansowanie działalności Ośrodka Re−
habilitacji i Wsparcia Społecznego dla
Inwalidów Słuchu – 9 tys. zł.
5. Polskie Stowarzyszenie Diabe−
tyków na prowadzenie grupy wspar−
cia dla osób chorych na cukrzycę,

Fundusz nie ma pieniędzy nie tylko
na szkoły, ale również na programy
profilaktyczne, które jego zdaniem po−
winny być prowadzone. – W marcu
ubiegłego roku działało w Polsce po−
nad 400 szkół rodzenia. Można przy−
jąć, że około połowa przestanie dzia−
łać, bo nie będzie miała chętnych po
wprowadzeniu opłaty – mówi Urszula
Kubicka – Kraszyńska, koordynator
Biura Informacji i Interwencji Funda−
cji „Rodzić po ludzku.” Fundacja dzia−
ła na rzecz kobiet w ciąży i matek ma−
łych dzieci od 1996 roku. Impulsem do
jej powstania była akcja pod tą samą
nazwą, uznana przez specjalistów od
public relations za jedną z najbardziej
skutecznych akcji społecznych lat 90.
W ciągu dwóch lat, przy współpracy
dziennikarzy „Gazety Wyborczej”,
powstał niemal kompletny, ”konsu−
mencki” ranking porodówek. Pod lupę
wzięto 439 placówek (96 proc. istnie−
jących wówczas w Polsce), pytając
o sposób postępowania personelu
przed, w czasie i po porodzie, o opła−
ty, odwiedziny i plany na przyszłość.
Siłą akcji ”rodzić po ludzku” okazała
się wyrazistość kryteriów oceny i de−
terminacja w walce o intymne warunki
przeprowadzania zabiegów przygoto−
wujących do porodu, poszanowanie
prywatności, wolności wyboru miejsca
i sposobu rodzenia oraz prawo do par−
tnerskiego i podmiotowego traktowa−
nia kobiety i jej dziecka.

Rezygnacja Narodowego Funduszu Zdrowia z refundowania
szkół rodzenia już doprowadziła do likwidacji jednej ze szkół
działających w Płocku. Szanse na przetrwanie mają tylko te
działające przy szpitalach.

Wysokie statystyki

Wyróżnienie w rankingu otrzymały
również dwie płockie szkoły rodzenia,
działające przy Wojewódzkim Szpita−
lu Zespolonym i Szpitalu św. Trójcy.
Pierwsza działa od 1997 r., druga ru−
szyła w 1994 r. W szpitalu wojewódz−
kim pacjentki mogą chodzić na zaję−
cia od 24 tygodnia ciąży. Zajęcia od−
bywają się raz w tygodniu, we wtorki.
Kurs trwa nieco ponad dwa miesiące
(10 spotkań). Przyszłe matki i ojcowie
mogą dowiedzieć się m.in. o pozy−
cjach do porodu, prawach i przywile−
jach rodzących mam, o powrocie
Sygnały Płockie

szkolenia i spotkania integracyjne – 9
tys. zł.
6. Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera na
dofinansowanie pobytu chorych w Do−
mu Dziennego Pobytu – 42 tys. zł.
7. Polski Związek Niewidomych na
dofinansowanie działalności Ośrodka
Wsparcia Społecznego Inwalidów
Wzroku − 9 tys. zł.
8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Umysłową
”JESTEM” na dofinansowanie pomo−
cy w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej
dla dzieci niepełnosprawnych w wieku
od 0 do 3 lat – 20 tys. zł.
9. Katolickie Stowarzyszenie Po−
mocy im. św. Brata Alberta na dofi−
nansowanie punktu dożywiania ”Krom−
ka chleba” – 20 tys. zł.
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Zbędna wiedza?

płodności po porodzie, pielęgnacji no−
worodka. Zajęcia obejmują również
zwiedzanie oddziału. W szpitalu miej−
skim jest podobnie. Podczas ośmiu
spotkań mamy dowiadują się jak ra−
dzić sobie z bólem okołoporodowym,
co to jest depresja poporodowa. Zwie−
dzają oddział. Uczą się masażu, relak−
su, odpowiedniego oddychania. Co
ważne, obie placówki nie tylko pro−
wadziły bezpłatne zajęcia w szkole,
bezpłatny był również poród rodzin−
ny, jak i znieczulenie.
W 2003 r. w Szkole Rodzenia „Mi−
łość od poczęcia” działającej przy Szpi−
talu św. Trójcy odbyło się blisko 100
spotkań, w których uczestniczyło 315
par. – To stało się niezwykle modne, tak
jak same porody rodzinne – mówi Bar−
bara Budnicka, kierująca szkołą. – Mło−
de kobiety coraz częściej sobie tego ży−

czą i w tym roku mamy więcej chętnych.
Oczywiście tu pokazujemy tylko podsta−
wowe rzeczy; dogodne pozycje, czynni−
ki wspomagające poród, a także pielę−
gnację i kąpiel noworodka. Bardzo
ważnym elementem jest zwiedzanie
traktu porodowego. Po takim kursie pa−
cjentki są śmielsze, ponieważ znają śro−
dowisko, w którym mają się poruszać.
Podobnego zdania jest Urszula Ku−
bicka – Kraszyńska z Fundacji „Rodzić
po ludzku”. – Szkoły Rodzenia zajmo−
wały się bardzo ważną profilaktyką dla
młodych matek – dodaje.– Profilaktyką,
na którą nie mają czasu lekarze prowa−
dzący. W poniedziałki, kiedy w szpita−
lu miejskim są dwa kursy, średnio
uczestniczy w nich 40 osób. Podobnie
jest w szpitalu wojewódzkim.
Ratujmy szkoły rodzenia

Fundacja „Rodzić po ludzku” poli−
tykę NFZ uważa za krótkowzroczną,
prowadzącą do wzrostu liczby poro−
dów zabiegowych, cesarskich cięć
i urodzeń przedwczesnych. – To bę−
dzie widać w statystykach w przyszłym
roku. Brak dostępu do tych informacji,
chociażby o rozpoznawaniu zatrucia
ciążowego czy cukrzycy ciążowej,
związany będzie ze wzrostem liczby
wczesnych porodów – mówi koordy−
nator Biura Informacji i Interwencji
fundacji. Bez echa pozostał apel
o włączenie refundacji szkół rodzenia
w plany finansowe Narodowego Fun−
duszu Zdrowia. Milczy prezes NFZ,
Minister Zdrowia i Krajowy Konsul−
tant ds. Położnictwa i Ginekologii.
Dlatego fundacja rozpoczęła akcję
”Ratujmy szkoły rodzenia!”. Apel
skierowany do kierownictwa Narodo−

10. Związek Emerytów, Renci−
stów i Inwalidów na dofinansowanie
turnusu wczasowego dla osób star−
szych i spotkań integracyjnych – 10
tys. zł.
11. Stowarzyszenie ”Kolory Życia”
na rzecz Osób Niepełnosprawnych na
dofinansowanie turnusu rehabilitacyj−
nego – 5 tys. zł.
12. Zarząd Rejonowy PCK na dofi−
nansowanie usług opiekuńczych dla
osób z upośledzeniem umysłowym oraz
programu ”Aby starość była radosna”
– 11 tys. zł.
13. Komenda Hufca ZHP na dofi−
nansowanie programu ”Mój brat – mo−
ja siostra” – 2 tys. zł.
14. Polskie Stowarzyszenie Diabe−
tyków – samodzielne Koło Pomocy
Dzieciom i Młodzieży przy Oddziale
Miejsko−Powiatowym TPD na szkole−
nia i spotkania integracyjne – 8 tys. zł.
15. Stowarzyszenie ”Tumskie
Wzgórze” na dofinansowanie działal−
ności Biura Porad Obywatelskich – 5
tys. zł.
(j)

wego Funduszu Zdrowia otrzymały
już instruktorki szkół rodzenia i po−
łożne środowiskowo−rodzinne. – Jed−
ną listę, na której zebraliśmy 150 pod−
pisów od personelu i pacjentek, już
wysłaliśmy – mówi Barbara Budnicka.
– Teraz zbieramy następne.
Do zbiórki podpisów przygotowuje
się również szpital na Winiarach. Fun−
dacja ma już około tysiąca podpisów.
Apel dostępny jest również na stronach
internetowych fundacji. Niestety, skut−
ki decyzji prezesa NFZ zaczynają być
już widoczne. – Mamy pojedyncze gło−
sy od różnych położnych, które stają
przed dylematem: zamknąć szkołę czy
wprowadzić opłaty. Problem rozwiązu−
je się sam. Przy dużych kosztach zwią−
zanych z ciążą, porodem i opieką nowo−
rodka nie ma mowy o dodatkowych wy−
datkach – dodaje Kubicka – Kraszyń−
ska. Potwierdza to Barbara Budnicka.
– Szkoły są konieczne. Nie podajemy tu
medycznych regułek, tylko przystępnie
tłumaczymy wszystko krok po kroku –
zapewnia położna. – Na koniec każdego
kursu rozdajemy ankiety. Wyniki mówią
same za siebie. Kobiety uważają zakres
zdobytej tu wiedzy za zadowalający.
Podkreślają, że ważne jest to, że jest
ona za darmo.
Problem z dalszym funkcjonowa−
niem będą miały przede wszystkim
szkoły działające w małych miaste−
czkach i tam, gdzie jest wysokie bezro−
bocie. Niestety, decyzję o zamknięciu
własnej szkoły musiał podjąć również
płocki Jolly−Med. Ich szkoła działała od
2002 roku na osiedlu Skarpa. Korzysta−
ło z niej 150 par.
– Fundusz nie ma na ten cel środków
– mówi Marian Rodzeń, dyrektor od−
działu płockiego NFZ i dodaje. – Szko−
ły mogą być finansowane, ale ze środ−
ków samorządowych.
Szkoła przy szpitalu wojewódzkim
ma funkcjonować tak jak dotychczas,
bez dodatkowych środków. Finansowa−
niem szkoły, działającej przy szpitalu
św. Trójcy zajmie się miasto. Na ten cel
przeznaczyło 22 tys. zł.
Radosław Łabarzewski
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Od tego roku możemy decydować na co zostanie przeznaczony
1 proc. zapłaconego przez nas podatku. Problem w tym, że
niewiele osób wie jak to zrobić.

Jeden procent
filantropii
To nie jedyny problem, bo choć usta−
wodawca zostawia nam wolny wybór,
to nakłada na nas dużo obowiązków.
Od 1 stycznia tego roku jeden procent
należnego podatku możemy przezna−
czyć na organizacje pożytku publiczne−
go, ale...
Jak to zrobić?

Na początek należy sprawdzić kto
status organizacji pożytku publicznego
(OPP) posiada. Taki status, na podsta−
wie dobrowolnych zgłoszeń przesyła−
nych przez organizacje zainteresowane
jego uzyskaniem, nadaje Krajowy Re−
jestr Sądowy. – Najlepiej poprosić or−
ganizację, aby pokazała dokument, któ−
ry potwierdza, że posiada ona status
OPP – mówi Teresa Morze, zastępca
naczelnika Urzędu Skarbowego
w Płocku. Aktualna lista or−
ganizacji p. p. publikowa−
na jest m. in. na stro−
nach Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Sprawdzenie tej
informacji jest
konieczne, bo to
podatnik ponosi
odpowiedzialność
w sytuacji, kiedy
dokonuje odliczenia
kwoty przekazanej na
rzecz organizacji. Jeśli
okaże się, że organizacja,
nie posiada statusu or−
ganizacji pożytku pub−
licznego, nie otrzyma
zwrotu. Kiedy już wy−
bierzemy organizację, którą chcemy
wesprzeć, wpłacamy na jej konto pie−
niądze. Jest jeszcze jeden wyjątek.
– Tą ulgą nie będą objęte wpłaty do−
konane na rzecz organizacji, nawet po−
żytku publicznego, które prowadzą
działalność gospodarczą wpływającą
na wytwarzanie wyrobów przemysłu
elektronicznego, paliwowego, tytonio−
wego i spirytusowego – mówi Teresa
Morze. – Chodzi tu przede wszystkim
o tzw. „akcyzowców.”
Niestety, również do nas należy zi−
dentyfikowanie numeru konta organi−
zacji. Kwota, którą wpłacamy jest do−
wolna, jednak odliczyć możemy jedy−
nie taką, która nie przekroczy 1 proc.
należnego podatku. Najlepiej więc, za−
nim się ją wpłaci, obliczyć należny za
dany rok podatek, a z niego wyciągnąć
jeden procent.
– Tu będą takie trzy sytuacje – do−
daje Teresa Morze. – Jedna, kiedy po−
datek należny wyniósł zero i podatnik
nie może skorzystać z odliczenia, bo
nie ma od czego odliczyć wpłaty. Dru−
ga – jeżeli podatek należny za rok bę−
dzie wyższy, niż pobrane zaliczki to ta
wpłata zmniejszy nam kwotę do zapła−
ty. Trzecia możliwość – podatek na−
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leżny za rok będzie niższy jak pobrane
zaliczki, to kwota ta powiększy nam
kwotę do zwrotu.
Przypominamy, że odliczyć można
tylko wpłatę dokonaną pomiędzy 1
stycznia a dniem złożenia zeznania po−
datkowego, jednak nie później niż 30
kwietnia. Oczywiście rachunek, na któ−
rym podane są nasze dane i dokładne
dane organizacji, należy zachować do
ewentualnej kontroli.
Jak odzyskać 1 proc.?

Wypełniając zeznanie roczne PIT−
36 w części ”Obliczenia zobowiązania
podatkowego”, w pozycji 192 (”Kwo−
ta zmniejszenia z tytułu wpłaty na
rzecz organizacji pożytku publicznego
– na podstawie art. 27d ustawy”)
wpisujemy kwotę odpowia−
dającą 1 proc. należne−
go podatku z pozy−
cji 191 i pomniej−
szamy o nią kwotę
należnego podat−
ku. Wypełniając
zeznanie roczne
PIT−37 postępuje−
my podobnie, wpi−
sując kwotę odpo−
wiadającą 1 proc. na−
leżnego podatku w po−
zycji 123 (”Kwota
zmniejszenia z tytułu
wpłaty na rzecz or−
ganizacji pożytku
publicznego – na
podstawie art. 27d
ustawy”).
Według stowarzyszenia KLON/JA−
WOR przy założeniu, że 100 proc. po−
datników skorzystałaby z maksymal−
nego odpisu, kwota łączna z tego tytu−
łu przekazana organizacjom pożytku
publicznego wyniosłaby około 318
milionów złotych, przy założeniu, że
tylko 1 proc. podatników skorzystałby
z maksymalnej kwoty odpisu byłoby
to odpowiednio nieco ponad 3 miliony
złotych.
Organizacji mających status pożytku
publicznego jest już ponad 80. Niemal
z każdym dniem lista się powiększa.
Nie ma na niej jeszcze organizacji
z Płocka, ale wiele z nich, m.in. Stowa−
rzyszenie Rodzin Katolickich, „Silni
Razem” i Stowarzyszenie im. św. Brata
Alberta już się o ten wpis starają.
Strony internetowe:
www.jedenprocent.pl
www.baza.pozytek.ngo.pl
www.ngo.pl
Lista organizacji pożytku publicz−
nego: www.ms.gov.pl (Ministerstwo
Sprawiedliwości),
http://opp.ms.gov.pl/opp/index.htm
(Krajowy Rejestr Sądowy)
Numery kont organizacji: p. p.:
www.pozytek.ngo.pl

Zdolni od poczęcia
(Z Teresą Sztomberską – Ejdys, psychologiem z Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej nr 1, pedagogiem, wykładowcą i trenerem oraz prezesem
Centrum Pomocy Psychologicznej SET rozmawia Radosław Łabarzewski)
Kiedy powinniśmy zacząć szukać
w dziecku ukrytych talentów?
Umiejętno−
ści
twórcze
rozwijają się
w nas od po−
częcia. Dziec−
ko rodzi się
z pełną możli−
wością rozwo−
ju we wszyst−
kich kierun−
kach, z zadat−
kami na roz−
wijanie twórczości. Jeśli stworzymy
określone warunki będziemy świadka−
mi tego rozwoju. Musimy tylko bacznie
obserwować nasze pociechy.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Takie dziecko jest ciekawe świata;
docieka, bada, rozbiera rzeczywistość
na czynniki pierwsze, np. rozbija młot−
kiem zegarek a potem próbuje napra−
wić. Zadaje bardzo dużo pytań, na któ−
re trudno znaleźć odpowiedź wprost.
Często bywają one krępujące. Posiada
bardzo dobrze rozwinięty zmysł obser−
wacji i bardzo bogatą wyobraźnie.
Tworzy mnóstwo neologizmów na
własny użytek i opowiada „niestworzo−
ne” historie. Nie wpada w schematyzm
i rutynę. Cechuje je duże poczucie hu−
moru, ale może być chwiejne emocjo−
nalnie. Przy tym jest niezależne, nie
chce się podporządkować, często wy−
kracza poza twardo określone granice.
Na jeden problem ma kilka rozwiązań.
Jeśli coś go interesuje, pochłania wie−
dzę na ten temat. Jeśli nie, nic i nikt go
do tego nie zmusi. Często nie przywią−
zuje większej wagi do obowiązków
szkolnych. Kiedy działa, kieruje się
wewnętrzną motywacją, a nie chęcią
aprobaty społecznej.
Kiedy zaobserwujemy te cechy to co
dalej?
Zdolności twórcze można rozwijać.
Dziecko może uczyć się twórczości, tak
jak uczy się czytania czy pisania. Po−
trzebna jest przede wszystkim dokładna
rozmowa z rodzicami, którzy na co
dzień obserwują zachowanie dziecka.
Następny etap to badanie psychologicz−
ne, które określa inteligencję dziecka,
umiejętność twórczego myślenia, roz−
wój sfery społeczno−emocjonalnej, która
m.in. obejmuje umiejętności wzbudza−
nia wewnętrznej motywacji, wytrwałość
w dążeniu do celu, umiejętności rozpoz−
nawania emocji, regulowania nastroju
czy komunikowania się. Powstały różne
ujęcia tzw. modeli zdolności, np. model
Renzulliego czy Strelaua.
Na czym one polegają?
Strelau w swojej definicji uwzględnia
sześć czynników odpowiadających za po−
jawienie wybitnych zdolności: zdolności
ogólne i kierunkowe, warunki środowi−
ska, cechy osobowości, temperament
i twórcze myśleniem. Chodzi tu o tzw.
myślenie dywergencyjne, gdzie jest duża
płynność, giętkość i oryginalność myśle−
nia oraz otwartość, ciekawość świata
i myślenie intuicyjne. Jest jeszcze coś...
przypadek.

Przypadek?
Tak. Sprzyjająca sytuacja, która poz−
wala na ujawnienie się zdolności, np. kie−
dy nauczycielka języka polskiego do−
strzega w uczniu, do tej pory ”niczym się
nie wyróżniającym”, wspaniałe umiejęt−
ności recytatorskie. To bardzo ważne, po−
nieważ dzieci uzdolnione nie zawsze ma−
ją wysokie wyniki w nauce. Przyczyny
tego mogą być różne, np. zaburzenia na−
tury dyslektycznej.
Jak zatem rozpoznać talent, skoro
pozory mogą być mylące?
Do rozpoznania uzdolnionych uczniów
wykorzystuje się zwykle metodę siedmiu
nominacji.
Pierwszą jest nominacja rodziciel−
ska, czyli relacja rodziców na temat
zachowania dziecka. Potem jest nomi−
nacja nauczycielska, czyli jego opinia,
sugestia, że uczeń wyróżnia się w ja−
kiejś dziedzinie. Ważne jest, aby wy−
powiedział się ekspert w danej dzie−
dzinie i psycholog. Kolejną przesłan−
ką będzie porównanie dziecka z grupą
rówieśniczą, a ostatnią – informacje
o osiągnięciach, wygranych konkur−
sach. Żadna z nich stosowana samo−
dzielnie nie jest w pełni satysfakcjo−
nująca. Dopiero zastosowanie wszyst−
kich daje pełny obraz.
Dziękuję za rozmowę.

Pomysł nie jest nowy
Pierwsze próby w pracy z dziećmi
twórczymi w Płocku podjęto już
w 2000 roku.
Wówczas Teresa Sztomberska
– Ejdys wspólnie z dyrekcją Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej nr 1
opracowała i wprowadziła program
warsztatów dla dzieci wybitnie
uzdolnionych (przedszkolaki i ucz−
niowie klas IV – VI szkół podstawo−
wych). Podobnie jak projekt szkoły
talentów program powstał z prze−
świadczenia, że nie można dopuścić
do zmarnowania potencjału twórcze−
go przyszłych pokoleń. Podstawą po−
wodzenia programu było doprowa−
dzenie do swoistej harmonii trzech
elementów; inteligencji dziecka, jego
osobowości oraz środowiska w któ−
rym przebywa. Głównym celem nie
była wyłącznie praca z takimi dzieć−
mi, ale również pomoc w stymulo−
waniu ich uzdolnień, radzeniu w ży−
ciu i praca ze środowiskiem, w któ−
rym żyją. Dlatego duży nacisk poło−
żono na współpracę zarówno szkoły,
domu jak i psychologa.
Warsztaty prowadzone były
w dwóch blokach. Pierwszy, tzw.
poznawczy w którym operuje się
technikami skojarzeniowymi, mają−
cymi na celu wzrost sprawności
przetwarzania informacji, czyli pod−
noszenie sprawności twórczej, goto−
wości do tworzenia pomysłów. Dru−
gi dotyczy, tzw. inteligencji emocjo−
nalnej, czyli umiejętności funkcjo−
nowania w społeczeństwie, komuni−
kacji, empatii. Wkrótce ma powstać
przy Przedszkolu Miejskim nr 3 gru−
pa dzieci twórczych. Poradnia chce
prowadzić je przez wszystkie etapy
edukacji. Teresa Sztomberska – Ej−
dys pracuje jednocześnie przy pro−
jekcie płockiej Szkoły Talentów.
Sygnały Płockie

*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*
Jak nie zgubić, a raczej jak uratować talent? To problem, z któ−
rym postanowił się zmierzyć Urząd Miasta i Fundacja „ORLEN
dla edukacji”. Wkrótce w Płocku powstanie Regionalne Akade−
mickie Centrum Wspierania Talentów.

Kuźnia Umiejętności
Decyzja o powołaniu szkoły talentów
wiąże się z przygotowanym przez dr
Krzysztofa Wieleckiego projektem
„Edukacyjna Propozycja dla Płocka”.
Wielecki jest pedagogiem i socjologiem,
wykładowcą Centrum Europejskiego
Uniwersytetu Warszawskiego i wydziału
pedagogiki UW. Pracował na Uniwersy−
tecie Jagiellońskim, w Instytucie Filozo−
fii i Socjologii PAN. Obecnie jest dyrek−
torem Stowarzyszenia Fundacji Kultury
i Edukacji. Był odpowiedzialny za mery−
toryczną stronę ogólnopolskiej konferen−
cji poświęconej polskiej oświacie. Do−
skonale zna problemy polskiej oświaty.
Jego propozycja opiera się na założe−
niach, iż każda zmiana musi gwaranto−
wać lepsze rezultaty i łagodzić problemy
związane z transformacją, kryzysem pol−
skiej szkoły i kultury. Proponowane roz−
wiązania powinny być proste, możliwie
mało kosztowne i nie naruszające istnie−
jącego systemu oświaty. Mają też służyć
wszystkim mieszkańcom Płocka i okolic.
Drugą przesłanką do stworzenia ta−
kiego centrum była wizyta władz mia−
sta w Serbii, gdzie z powodzeniem fun−
kcjonuje już kilkanaście oddziałów
Centrum Wspierania Rozwoju Mło−
dzieży Szczególnie Uzdolnionej.
Trzy projekty w jednym

Prace związane z realizacją pomysłu po−
wołania szkoły talentów szły w dwóch kie−
runkach; stworzeniu typowej szkoły dla
uzdolnionych dzieci z wykorzystaniem
modelu serbskiego, czyli prowadzeniem
indywidualnych zajęć pozaszkolnych.
W tym drugim przypadku każde dziecko
otrzymywałoby akademickiego patrona,
który pracowałby nad przygotowaniem go
do olimpiad i konkursów. – Zdecydowaliś−
my się połączyć te dwa elementy – mówi
zastępca prezydenta Piotr Kubera. Tu pod−
stawowym problemem okazało się znale−
zienie nauczycieli o bardzo wysokich kwa−
lifikacjach, którzy będą potrafili pracować
z młodzieżą szczególnie uzdolnioną.
„Edukacyjna propozycja” Wieleckiego
składa się z trzech mniejszych projektów,
których realizacja ma ten i wiele innych
problemów rozwiązać. Pierwszy to „Klub
Ambitnych Szkół Płockich”, który ma
zrzeszać szkoły doskonalące nauczanie
i wychowanie. Postępy członków klubu
będzie śledzić kapituła, czyli władze mia−
sta, niezależni psychologowie, socjologo−
wie, pedagodzy i antropolodzy. Co roku
kapituła będzie przyznawać granty auto−
rom najciekawszych projektów. – Stworzy−
my ranking najlepszych szkół – mówi Ewa
Adasiewicz, dyrektor Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka. –
Szkoły z pierwszych miejsc będą wzorem
dla pozostałych.
Drugi projekt skierowany jest bezpoś−
rednio do nauczycieli. „Akademia Mi−
strzostwa Pedagogicznego” powstanie,
aby dodatkowo zmotywować kadrę płoc−
kich szkół. Będzie przyznawać stypendia
dla nauczycieli innowatorów, wspierać
Sygnały Płockie

ich pomysły oraz nadawać honorowe ty−
tuły mistrzostwa pedagogicznego.
Elitarna ale powszechna

Ostatnim projektem i jednocześnie
najważniejszym elementem Regionalne−
go Centrum Wspierania Talentów będzie

Umiejętności twórcze można
zaobserwować już u kilkuletnich dzieci

Płockie Centrum Innowacji. Zajmie się
przede wszystkim „łowieniem” uczniów
zdolnych, pomocą w doskonaleniu ich
talentów a w konsekwencji stworzy
wzorcową, elitarną szkołę dla zdolnych
uczniów na bazie szkoły gimnazjalnej.
– Zastanawialiśmy się, na jakim etapie
rozpocząć poszukiwania – mówi Ewa
Adasiewicz. – W szkole ponadgimnazjal−
nej może być już za późno, dlatego chce−
my, żeby było to gimnazjum. Testy kwa−
lifikacyjne badające poziom inteligencji
i zdolności uczniów przeprowadzone by−
łyby w klasie czwartej szkoły podstawo−
wej. – Udało nam się uniknąć elitarnej
szkoły dla bogatych, jedynym kryterium
będą tu umiejętności dziecka – mówi
prezydent Kubera. Przy szkole powsta−
nie Płockie Forum Kultury
Inicjatorzy projektu zapewniają, że są
już w połowie drogi. W maju rozpoczną
się rozmowy z uczelniami wyższymi i Oś−
rodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Po−
tem zostanie podpisane porozumienie.
W tym roku powstanie Klub Ambitnych
Szkół i Akademia Mistrzostwa Pedago−
gicznego. Formuła zajęć pozalekcyjnych
ma zacząć działać już od września, na
szkołę będziemy musieli poczekać do na−
stępnego roku szkolnego. – Jestem szczę−
śliwy – mówi Jarosław Chołodecki dorad−
ca ds. kontaktów społecznych PKN Orlen.
– Dzięki temu projektowi Płock będzie
przygotowany, aby szybciej dostosować
się do tego, co dzieje się w Europie. Edu−
kacja to remedium na bezrobocie, czynnik
rozwojowy każdego społeczeństwa.
Tworzenie centrum finansowane bę−
dzie przez Urząd Miasta Płocka i Fun−
dację „Orlen dla edukacji.” Projekt
przewiduje również pozyskanie środ−
ków z Unii Europejskiej.
Radosław Łabarzewski

Na wymianę z Erasmusem
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowi−
ca posiada Kartę Erasmusa (Erasmus
University Charter) 2003/04 – 2006/07.
Została ona nadana przez Komisję Euro−
pejską.
Dzięki Karcie, instytucje mogą wnio−
skować do Komisji Europejskiej o fundu−
sze na realizację projektów wielostron−
nych programu Erasmus oraz do Narodo−
wej Agencji o pieniądze na działania zde−
centralizowane – związane z wymianą
studentów i kadry dydaktycznej.
Program Erasmus, którego nazwa na−
wiązuje do imienia Erazma z Rotterda−
mu, został powołany w 1987 roku z my−
ślą o propagowaniu i ułatwianiu wymia−
ny studentów między uczelniami krajów
Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku,
Erasmus wszedł w skład utworzonego
wówczas programu wspólnotowego Soc−
rates, wspierającego międzynarodową
współpracę w sferze edukacji.
Ogólnym celem programu Socrates−
−Erasmus jest podnoszenie poziomu
kształcenia i wzmacniania jego europej−
skiego wymiaru w szkołach wyższych.
Obejmuje on nie tylko wymianę studen−
tów, lecz umożliwia także różne inne for−
my współpracy między instytucjami
szkolnictwa wyższego w Europie.
W programie biorą udział: Austria, Bel−
gia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Esto−

nia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpa−
nia, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichten−
stein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta,
Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja,
Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
W Polsce prawo uczestnictwa w pro−
gramie Erasmus mają państwowe i pry−
watne szkoły wyższe, kształcące studen−
tów na poziomie licencjackim, inżynier−
skim, magisterskim i doktoranckim.
Uczelnie uczestniczące w Erasmusie
mogą realizować wymianę studentów
i wykładowców – wyjazdy do partner−
skich uczelni i przyjmowanie osób z in−
nych krajów w celu zrealizowania pro−
gramu studiów lub prowadzenia zajęć dy−
daktycznych. Ponadto możliwe jest
wprowadzanie przez szkoły europejskie−
go systemu transferu punktów (ECTS),
ułatwiającego zaliczenie okresu studiów,
odbytego w uczelni partnerskiej. W ra−
mach Erasmusa organizowane są mię−
dzynarodowe kursy, a także opracowy−
wane nowe programy nauczania.
W latach 2000−2003 prawie 13,5 tys. pol−
skich studentów i 2,4 tys. nauczycieli aka−
demickich wyjechało na stypendia Erasmu−
sa do uczelni krajów Unii Europejskiej.
W roku akademickim 2003/2004
w Socrates−Erasmus bierze udział 151
uczelni.
(m.d.)

Sześciu płocczan ma szanse na zdobycie stypendiów i indeksów
uczelni wyższych w Warszawie.

Inwestuj w siebie
Znaleźli się w dwunastoosobowej gru−
pie finalistów etapu obwodowego Mazo−
wieckiego Konkursu Wiedzy o Gospo−
darce ”Polska w Unii Europejskiej”, któ−
rzy 14 kwietnia w Warszawie walczyli
o indeksy. Potencjalnie wszyscy mieli
szansę ponieważ jury konkursu zamierza
wyłonić 12 laureatów. Do etapu obwodo−
wego w Płocku zgłosiło się 13 zespołów
reprezentantów szkół z woj. mazowiec−
kiego, razem 37 uczestników. Każda pla−
cówka wystawiła trzech uczniów. Z płoc−
kich szkół, tylko trzy zdecydowały się
wystawić własną reprezentację. Do War−
szawy pojechali; Michał Kania, Rafał
Pałgan i Adrian Rajewski (L.O. im. Ma−
łachowskiego), Marcin Kusy, Przemy−
sław Kaźmierkiewicz (Zespół Szkół im.
L. Bergerowej) i Marcin Miszczyński
z Zespołu Szkół Technicznych. Podczas
płockiego etapu najlepszy był Michał Pa−
włowski z liceum w Sierpcu, który uzy−
skał 27 punktów na 30 możliwych. Drugi
był Marcin Kusy, który uzyskał 24 pun−
kty.

Celem Konkursu jest popularyzacja
problematyki gospodarczej wśród mło−
dzieży z województwa mazowieckiego.
W Konkursie mogli uczestniczyć ucznio−
wie klas maturalnych szkół średnich i słu−
chacze szkół policealnych z pozytywnie
zaliczonym egzaminem dojrzałości. Kon−
kurs polegał na rozwiązaniu testu wybo−
ru, w którym znalazły się pytania z przed−
siębiorczości, geografii gospodarczej
i podstaw ekonomii.
Obok indeksów i stypendiów laureaci
mają szansę również na nagrody pienięż−
ne; od 500 do 12 tys. zł. Wyróżnieni zo−
staną także dyrektorzy szkół, z których
wywodzą się laureaci. Sześć szkół może
liczyć na nagrody pieniężne, każda w wy−
sokości 1 tys. zł.
Organizatorem konkursu, który od−
bywa się pod wspólnym patronatem
Narodowego Banku Polskiego, Woje−
wody Mazowieckiego oraz Warszaw−
skiej Grupy Inwestycyjnej, jest Stowa−
rzyszenie
Społeczno−Gospodarcze
”MAZOWSZE.”
(r. ł.)

Płock nagrodzony
Roma Ludwicka, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia
I w Płocku została laureatką ubiegłorocznej edycji XXXVI Ogólnopolskiego Kon−
kursu „Bliżej teatru” – Teatr 2003 w kategorii: organizator zdarzeń teatralnych.
Z Mazowsza uhonorowano także Wandę Krawiec z Zespołu Obrzędowego
w Strykowicach Górnych w kategorii: instruktor roku.
Do Centralnej Komisji wpłynęło 67 nominacji z 12 województw. Organizato−
rem konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej, Ministerstwo Kultury oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
(r. ł.)
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*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*TEATR*
Prapremiera w Teatrze Dramatycznym
Po raz pierwszy byłem zadowolony z happy endu. Dramat Zbigniewa
Jerzyny nie pozostawia widza w dobrym nastroju, ale daje nadzieję,
że może z nami będzie inaczej.

Trzeba zabić tę miłość
JAN WAĆKOWSKI

wątpliwości. Zbyt silnie bowiem weszli
w swoje role. Ona silna swoją nienawi−
ścią, on słaby miłością do syna. Niezwy−
kle wymowna jest scena, w której Wanda
mówi: Wiesz, ty nigdy nie podniosłeś na
mnie ręki. Bo ja nie biję kobiet – odpo−
wiada Karol. Nie mogąc od siebie uciec,
zostają obok. Może dobrze by się stało,
gdyby Jerzyna zrealizował swój pierwot−
ny zamiar i zakończył dramat śmiercią
Karola, który ginie od ciosów nożem za−
danych przez Wandę. Uczyniłby swą
opowieść może mniej realną, ale może...
bardziej humanitarną.
Na pełne uznanie zasługuje aktorski
duet Grażyny Zielińskiej (Wanda) i Je−
rzego Wieczorka (Karol). Wanda Zieliń−
skiej poraża siłą zbudowanej przez nią
postaci. To kobieta, która w desperacji
sięgnęła po ich największe dobro – syna
Rafała – czyniąc z niego broń przeciwko

Druga Srebrna Maska dla Jacka Mąki

WALDEMAR LAWENDOWSKI

WALDEMAR LAWENDOWSKI

Teatralne święto

a jedynymi ogniwami łączącymi związek
jest dorastający syn i osamotniony pies,
dla każdego byłaby nazbyt okrutna. Ła−
godne próby pojednania powoli przera−
dzają się w walkę, przeplataną wspom−
nieniami pierwszych uniesień i rodzin−
nym piekłem, które nastało potem. „Bo−
że, jak myśmy się nie dobrali” – rzuca
w pewnym momencie Karol. Najgorsza,
w tym wszystkim jest życiowa nieuch−
ronność, brak alternatywy. Ich obłęd jest
po prostu nie do zniesienia. Przez cały
czas mamy świadomość upadku, niekoń−
czącej się agonii, którą mogą przerwać
tylko główni aktorzy. Mogą? Tu mam
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pijanemu mężczyźnie. Wydaje się, że bez
Zielińskiej znienawidzilibyśmy tę postać,
widząc w niej tylko ujadającą jędzę, a nie
rozczarowaną życiem, przerażoną kobie−
tę. Wieczorek jako Karol obezwładnia
swoją bezsilnością, rozpaczliwą próbą
klejenia okruchów codzienności. Jest
wielki swoją małością i banalnością.
Wspaniale rekonstruuje, jakże często spo−
tykany syndrom ofiary i zbitego psa.
W odbiorze utworu pomaga skromna,
nieco surowa scenografia autorstwa Do−
roty Cempury. Mały, ciasny pokoik, stół,
łóżko, na ścianach ramy obrazów – sym−
bol pustki i niespełnionych nadziei (Wan−
da kiedyś malowała). W szybie uchylone−
go okna odbija się dramat, jak zadra pa−
mięci, którą najchętniej każdy z nas
stłukłby bez żalu.
Podziękowania należą się Markowi Mo−
krowieckiemu, który tę jednoaktówkę prze−
niósł na deski płockiego teatru. Jego po−
mysł na zakończenie dramatu dwojga ludzi
daje wszystkim nadzieję – ulgowy bilet na
lepsze własne życie. Myślę, że choć kon−
takt z dramatem Jerzyny może powodować
pewien dyskomfort, nie należy się go oba−
wiać. Teatralny fotel to dobra perspektywa
dla zastanowienia się nad własnym życiem.
Radosław Łabarzewski

Już po raz 43 obchodzony był Mię−
dzynarodowy Dzień Teatru. I choć
płocki teatr świętował go kilka dni póź−
niej (3 kwietnia), podziękowaniom,
gratulacjom, odznaczeniom i nagrodom
nie było końca. Obchody połączone by−
ły z 30−leciem istnienia Teatru Drama−
tycznego im. Jerzego Szaniawskiego
i wręczeniem Srebrnych Masek – pre−
stiżowych nagród dla ludzi płockiej
sceny.
Podziękowania od marszałka woje−
wództwa Adama Struzika odebrało sze−
ściu pracowników teatru. Obchodzili 35−
, 40− i 45−lecie pracy zawodowej. Spe−
cjalne wyrazy uznania przyjął dyrektor
Marek Mokrowiecki za 35 lat swojej pra−
cy. – Chciałbym podziękować wszystkim
moim pracownikom – mówił – a szcze−
gólnie tym, których nie widać na scenie.
Wykonują oni mrówczą pracę, bez której
nie byłoby teatru.
Pracownicy otrzymali od prezydenta
Mirosława Milewskiego albumy
o Płocku oraz podziękowania. – Dzię−

kuję wszystkim, którzy wprowadzają
nas w magiczny świat teatru i życzę ta−
kich ról, aby marszałek musiał ten
gmach rozbudować – mówił.
Jak co roku, od 21 lat wręczone zo−
stały także Srebrne Maski. Kapituła
Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Te−
atru przyznała siedem nominacji. Wy−
różnieni zostali dwaj panowie: aktor Ja−
cek Mąka i scenograf Bogusław Ci−
chocki. – Każdy aktor ma zły sen,
w którym ktoś wyciąga go zza kulis na
scenę, a on musi grać choć nie zna roli
– żartował Jacek Mąka. – I dziś właśnie
przeżywam taki sen, bo zupełnie nie
wiem co powiedzieć.
Mąka otrzymał Srebrną Maskę już po
raz drugi (pierwszy w 1983 roku). Tym
razem kapituła dostrzegła jego dosko−
nałe, brawurowe kreacje Harpagona
w „Skąpcu” Moliera i Ojca w „Ślubie”
Gombrowicza.
Bogusław Cichocki otrzymał maskę
za odważne połączenie współczesności
i baroku w „Skąpcu”.
(m.d.)

Premiera w teatrze

Śmiechu co niemiara
Masz chandrę, jest ci smutno i chcesz
poprawić sobie humor? A może wręcz
przeciwnie, masz ochotę się zrelakso−
wać i pośmiać? W obydwu przypad−
kach wybierz się do teatru na sztukę
Philipa Kinga „O co biega”. Reżyserem
angielskiej farsy, której akcja dzieje się
w latach 40. ubiegłego wieku, jest Ma−
rek Perepeczko.
Bohaterami są: spokojny wiejski pa−
stor (w tej roli Szymon Cempura), jego

WALDEMAR LAWENDOWSKI

Ujadanie tytułowego psa jest symbolem
narastającej niemocy i pewnej zaklętej,
ślepej drogi, na którą wchodzą młodzi lu−
dzie tylko po to, aby po 20 latach zoriento−
wać się, że to ślepa uliczka. To niekończą−
ca się wiwisekcja, szarpanie trupa, który
wypadł z podróżnej walizki. „Kto wypro−
wadzi psa” ogląda się z bólem, z zagryza−
niem warg, ponieważ nie sposób nie od−
nieść dramatu Wandy i Karola do własne−
go życia, czy ma się 20, 30 czy 60 lat.
Jerzyna przyznaje, że uwielbia Cze−
chowa, nie stroni też od Strindberga. Wi−
dać to w budowie postaci. Dramat kon−
centruje się na walce dwóch, wydawać by
się mogło, skrajnych charakterów. Wan−
dę i Karola widzimy w chwili, gdy zaczy−
nają rozmowę ostatniej szansy.
Od niej zależy, czy uwierzą, nie tyle
w siebie, co we własne życie. Świado−
mość, że zmarnowało się 20 lat życia,

– zbyt nowoczesna – żona Penelopa,
była aktorka (Dorota Cempura), jej
przyjaciel Clive (Piotr Bała), upita pra−
wie do nieprzytomności stara panna
(Krystyna Michel), safandułowaty wu−
jek−biskup (Marek Perepeczko), zbieg−
ły niemiecki jeniec (Jacek Mąka), cwa−
na służąca Ida (Magdalena Tomaszew−
ska−Karbowska), wielebny Humphrey
(Henryk Błażejczyk) oraz sierżant To−
wers (Paweł Gladyś). I jak to w farsie
nieporozumieniom i potyczkom słow−
nym nie ma końca.
Ogromne brawa i wyrazy uznania na−
leżą się Magdalenie Tomaszewskiej−
Karbowskiej. Taniec z butelkami w wy−
konaniu Idy jest niesamowity i rozśmie−
sza do łez. Jedynym słabym punktem
przedstawienia jest Dorota Cempura. Jej
gra jest sztuczna, aktorka „rzuca się” na
scenie, jest zbyt egzaltowana i zupełnie
nie pasuje do swojej roli. Ale mimo
wszystko warto wybrać się na „O co bie−
ga” i wyśmiać się do syta.
Scenografię przygotował Marian Fi−
szer, a opracowaniem muzycznym zajął
się Karol Wierzbicki.
(m.d.)
Sygnały Płockie

*KONKURSY*KONKURSY*KONKURSY*KONKURSY*KONKURSY*KONKURSY*KONKURSY*KONKURSY*KONKURSY*KONKURSY*

Opowiedz o rodzinie
Konkurs plastyczny „Portret Mojej
Rodziny” skierowany jest do czterech
grup wiekowych; od 5 do 21 lat. Techni−
ka prac jest dowolna, a minimalny for−
mat to A2. Tematem powinna być rodzi−
na, jej znaczenie i świat wartości. Termin
nadsyłania prac kończy się 30 maja. Og−
łoszenie wyników nastąpi 11 czerwca,
a uroczyste rozstrzygnięcie konkursu od−
będzie się w Galerii Twórczości Pla−
stycznej MDK, 9 sierpnia o godz. 12.
Wręczenie nagród i otwarcie wysta−
wy połączone będzie z przejazdem ro−
werzystów – młodych europejczyków

z ponad 30 krajów – do Parlamentu Eu−
ropejskiego w Brukseli, gdzie przekażą
deklarację uznającą wartość i rolę ro−
dziny.
Konkurs realizowany jest w ramach
projektu „Europa dla rodziny” w 10
rocznicę ogłoszonego przez ONZ Mię−
dzynarodowego Roku Rodziny. Orga−
nizatorami są: Katolickie Stowarzysze−
nie Młodzieży, Katolickie Centrum
Formacji w Sikorzu oraz MDK.
Prace należy nadsyłać na adres
MDK. Szczegółowe informacje pod nr
tel. 262 28 30, 262 68 42.
(r. ł.)

Namalowali
i zwyciężyli
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Niezwykle barwne i kolorowe prace
przygotowały dzieci ze świetlic miej−
skich i klubów profilaktyki środowisko−

wej na konkurs „Wielkanoc widziana
oczami dziecka”. Komisja konkursowa
oceniała zaangażowanie uczestników
placówek, treść i pomysły zawarte
w pracy oraz jej ogólny wygląd. Przyz−
nała trzy nagrody główne, trzy wyróż−
nienia oraz wręczyła trzynaście upomin−
ków za udział. Ogłoszenie wyników na−
stąpiło 5 kwietnia. Organizatorem kon−
kursu był Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Płocka.
Pierwsze miejsce zdobył Klub Profi−
laktyki Środowiskowej „Arka”, II
– Grupa Socjoterapeutyczna „Ogniki”,
III miejsce – Świetlica Miejska nr 10
„Przytulisko”. Pierwsze wyróżnienie
otrzymała Świetlica Środowiskowa
„Diabły Tasmańskie”, II – Świetlica
Środowiskowa „Słoneczny Krąg”, III –
Świetlica Miejska nr 11.
(r. ł.)

Do rąk czytelników został oddany nowy tomik dziecięcej i młodzieńczej poezji,
na który złożyły się wiersze nadesłane na X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.
Janusza Korczaka organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku.

Wiosna młodych poetów
Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów z całej Polski przesłali 220
zestawów wierszy.
Nagrodę I stopnia jury przyznało An−
nie Dwojnych z Gimnazjum nr 8
w Płocku, dwie nagrody III stopnia
otrzymały uczennice Gimnazjum
w Białych Błotach – Anna Szymiele−
wicz i Agnieszka Lipiec, a 26 osób zo−
stało wyróżnionych.
Laureaci wzięli udział w Turnieju
Jednego Wiersza o nagrodę Króla Ma−
ciusia, którą otrzymała laureatka kon−
kursu – Anna Dwojnych.
Poezja młodych twórców poszukuje
odpowiedzi na odwieczne pytania o to,
kim jesteśmy, mówi o potrzebie refleksji
nad własnym życiem, o zachwycie nad
cudem przyrody. Są to wiersze przestrze−
gające przed obojętnością i zgubnymi
skutkami współczesnej cywilizacji. Juro−
rzy podkreślali, że najpiękniejsza w poe−
zji młodych autorów jest ich prostota
i szczerość, zapisywanie własnego wi−
dzenia świata. Waldemar Smaszcz – kry−
tyk literacki, przewodniczący jury rozma−
wiał z młodzieżą o problemach współ−
czesnej poezji i o jej istocie. Mówił o pły−
Sygnały Płockie

nącej z dziecięcej twórczości fantazji,
która umieszcza młodzieńczą myśl „parę
centymetrów ponad placem zabaw” –
(tak zatytułował wstęp do tomiku). To−
mik z najpiękniejszymi konkursowymi
wierszami nosi tytuł Mieszkam w pudełku
od zapałek. Jego promocja odbyła się 27
marca. Nagrodzone wiersze przedstawiła
młodzież z grupy teatralnej MDK. O na−
strojową oprawę muzyczną zadbał Paweł
Dałkiewicz.
(r. ł.)

Laureatka Turnieju Jednego Wiersza An−
na Dwojnych z Płocka z poetą Maciejem
Woźniakiem
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Kolorowe święta
Paulina Wojtczak odbiera nagrody od
zastępcy prezydenta Piotra Kubery.

Zastępca prezydenta Piotr Kubera wrę−
czył nagrody laureatom I etapu konkursu
rysunkowego „Strażak – ratownik w ak−
cji”. – Bardzo się cieszę, że tak wiele osób
jest zainteresowanych tą tematyką – mó−
wił zastępca prezydenta. – Radość spra−
wia też znajomość tematu, a szczególnie
udział osób niepełnosprawnych.

Konkurs został zorganizowany przez
Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta. Wzięli w nim udział
podopieczni Domów Pomocy Społecz−
nej oraz dzieci i młodzież z płockich
szkół. – W sumie nadesłano ponad 340
prac – opowiadał kierownik Oddziału
Jan Siodłak. – Wybór najlepszych był
trudny, gdyż poziom rysunków z roku
na rok jest coraz wyższy.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifi−
kowały się prace: Karoliny Podgórskiej
ze Szkoły Podstawowej Nr 11, Michała
Ciarki z Zespołu Szkół Nr 2, Pauliny
Wojtczak z Gimnazjum Nr 5 oraz Je−
rzego Karczewskiego z Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Krótkiej.
Wyróżnienia otrzymali: Piotr Bor−
niński z Zespołu Szkół Nr 2, Angelika
Raczkowska z SP Nr 5, Dorota Dobro−
wolska z Ośrodka Opiekuńczo−Wycho−
wawczego przy ul. Mościckiego oraz
praca zbiorowa wychowanków Ogni−
ska Opiekuńczego przy ul. Otolińskiej.
Wszyscy nagrodzeni dostali dyplomy
oraz nagrody m.in. aparaty fotograficz−
ne i akwarele z Płocka.
(m.d.)

Rysuj bezpiecznie
Z okazji IV Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka
Policji w Radomiu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłosiły konkurs pla−
styczny o bezpieczeństwie na drodze. W akcji odbywającej się pod hasłem „Szacunek
to bezpieczeństwo” mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Czasu zostało
niewiele do 23 kwietnia należy za pośrednictwem dyrekcji szkoły przesłać prace na
adres: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, ul. 11 Listo−
pada 37/59, 26−600 Radom. Prace wykonane techniką rysunku lub malarstwa powin−
ny być wykonane na kartonie w formacie A3. Trzeba dołączyć potwierdzoną przez
dyrekcję szkoły informację zawierającą: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres i naz−
wę szkoły, profil klasy, dane wychowawcy klasy i na koniec krótki opis sytuacji, któ−
ra była inspiracją powstania pracy.
(m.d.)

Pięknie być człowiekiem
Pod tym tytułem, po raz 26. Książnica
Płocka ogłasza konkurs recytatorski dla
szkół i młodzieży ze szkół podstawo−
wych i gimnazjów. Do udziału mogą się
zgłaszać osoby w wieku od 8 do 16 lat
z czterech powiatów: gostynińskiego,
kutnowskiego, łęczyckiego, płockiego
i sierpeckiego. Eliminacje dla rejonu
Płock odbędą się 8 maja w Młodzieżo−
wym Domu Kultury. Karty zgłoszenia
należy przesyłać do 30 kwietnia br. Finał
konkursu odbędzie się 29 maja w Książ−
nicy Płockiej.
Konkurs przebiegać będzie w 3 kate−
goriach: klasy II – IV, klasy V – VI
(szkoła podstawowa) i klasy I – III
(gimnazjum). Każda szkoła może zgło−
sić do eliminacji rejonowych po dwóch
recytatorów z każdej kategorii wieko−
wej. Do finału przejdzie sześciu najlep−
szych. Recytatorzy ze starszych grup
wiekowych prezentują dwa utwory

ulubionych autorów: wiersz i fragment
prozy. Dzieci młodsze wybierają dwa
wiersze. Przy doborze repertuaru oce−
niane będą wartości artystyczne wybie−
ranych tekstów, a także zawarte w nich
treści moralne – postawy, zachowania,
stosunek do człowieka, do przyrody.
Komisja będzie zwracać szczególną
uwagę na samodzielność wyboru tek−
stów, a także dostosowanie ich możli−
wości poznawczych i siły głosu recyta−
tora.
(r. ł.)
Eliminacje rejonowe w Płocku:
godz. 9.00 dla uczestników
kl. II – IV szkół podstawowych
godz. 12.00 dla uczestników
kl. V – VI szkół podstawowych
oraz uczniów gimnazjów
Szczegółowe informacje:
Tel./ fax 262 28 30, 262 68 42

13

15 kwietnia
Książnica Płocka: W kręgu dziewięciu muz: „Wiosna
z saksofonem” – koncert w wykonaniu uczniów klasy
saksofonu PSM. Prowadzenie Krzysztof Kralka,
godz. 15
SDK: „Bajka ze śmiechem” – pantomima dla dzieci,
godz. 16
TNP: ”W cieniu Prezydenta. Inż. Karol Sulikowski,
nieznany współpracownik prof. I. Mościckiego” – odczyt
Iwony Wiktorowskiej, godz. 17
Dom Darmstadt: Otwarcie wystawy fotograficznej Zbi−
gniewa Krydy pt.: „Weneckie pstrykałki”, godz. 18
Teatr Dramatyczny: „O co biega”, godz. 18
16 kwietnia
Teatr Dramatyczny: Koncert charytatywny Płockiej Or−
kiestry Symfonicznej z udziałem młodych solistów
z PSM im. K. Szymanowskiego i Fundacji Płockiej na
rzecz Koła Pomocy Dzieciom z Cukrzycą, godz. 18,
wstęp wolny.
17 kwietnia
Małachowianka: „Moje podróże” prezentacja filmu oraz
spotkanie z Elżbietą Dzikowską w ramach „Klubu Po−
dróże”, godz. 16
18 kwietnia
Teatr Dramatyczny: Koncert z cyklu „Wisła i jej go−
ście”. Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Ja−
giellońskiego „Słowianki” i „Wisła” Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki, godz. 16
19 kwietnia
Dom Darmstadt: Koncert uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej pt.„Utwory różnych epok”, godz. 18
21 kwietnia
Dzieci Płocka: VI Festiwal Tańców Ludowych,
godz. 9.30 – 13
Teatr Dramatyczny: „Szatan z siódmej klasy”,
godz. 11.30
Książnica Płocka: Piosenki Agnieszki Osieckiej w wy−
konaniu zespołu „Bach”, godz. 19
22 kwietnia
Teatr Dramatyczny: „Kto wyprowadzi psa”, godz. 18
23 kwietnia
Płocka Galeria Sztuki: Otwarcie wystawy: Włodzimierz
Bludnik, Malarstwo i grafika, godz. 18
Teatru Dramatyczny: Koncert Reprezentacyjnego Zespo−
łu Artystycznego Wojska Polskiego pt. „Z piosenką
w mundurze”. W koncercie udział weźmie również Har−
cerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, godz. 18.
Wstęp 20 zł.
27 kwietnia
Małachowianka: XXXII Młodzieżowy Turniej Tury−
styczno−Krajoznawczy PTTK, godz. 16
28 kwietnia
MDK: „Guzik z pętelką” – XVIII Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych, godz. 9
Teatr Dramatyczny: „Skąpiec”, godz. 12
29 kwietnia
TNP: ”Ogrody Papieskie” – otwarcie wystawy fotografii
Jerzego Grawendera godz. 17

i sportowych
17 – 18 kwietnia
Hala Borowiczki
Mistrzostwa woj. mazowieckiego w grach drużynowych
i indywidualnych w tenisie stołowym (kategoria mło−
dzik), godz. 10
PTTK
XXVIII Rajd ”Do Miejsc Pamięci Narodowej” po szla−
kach turystycznych okolic Płocka. Zakończenie o godz.
13.00 w Miszewie Murowanym.
22 kwietnia
Pływalnia Miejska
Mistrzostwa szkół średnich w pływaniu,
godz. 10
24 kwietnia
Stadion Wisły
I Ligi Piłki Nożnej: Wisła Płock – Amica Wronki,
godz. 19
Hala Borowiczki
Grand Prix tenisa stołowego, godz. 10
PTTK
28 kwietnia
Hala Chemika
Ekstraklasa piłki ręcznej: Wisła Płock SSA – MMTS
Kwidzyn, godz. 18
25 kwietnia
Hala Borowiczki
II Otwarty Halowy Turniej Siatkówki, godz. 9 (j)
(za zmiany w programie redakcja nie odpowiada)
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Kalendarz
imprez kulturalnych

Po skarpie na przełaj
rawie 500 zawodników i za−
wodniczek ze 100 klubów
z całej Polski wzięło udział w X
Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Młodzieży w Biegach Przełajo−
wych (28 marca). Odbyły się
cztery biegi: dziewczęta starto−
wały na dystansie 2 i 3 km,
a chłopcy na 3 i 5 km. Pogoda
dopisała sportowcom. Zmagania
odbywały się na płockiej skarpie,
tuż nad zalewem Sobótka. Aby
wygrać, trzeba było naprawdę
doskonale się przygotowanć. Na
trasie nikt się jednak nie oszczę−
dzał. Dlatego po każdym z bie−
gów w punkcie medycznym mieli
sporo pracy. Na szczęście nie do−
szło do żadnej poważnej kontu−
zji.
W klasyfikacji województw
pierwsze miejsce zajęło woj. ślą−
skie, zdobywając 112 pkt. Aż
o 21 punktów mniej zdobyli za−
wodnicy z woj. wielkopolskiego.
Trzecie miejsce w klasyfikacji,
z 69 punktami, wywalczyli za−
wodnicy z woj. lubuskiego. Ma−
zowieckie z 62 pkt. na koncie by−
ło piąte. W klasyfikacji klubów
chłopców zwyciężyli Błękitni
Osowa Sień, zdobywając 21 pkt.
Tylko o jeden mniej miały na
swoim koncie: Olimpia Poznań

P

i Budowlani Częstochowa.
MUKS Płock zajął 19. miejsce.
Wśród dziewcząt niezaprzeczal−
nym zwycięzcą okazał się klub
CKS Budowlani Częstochowa,
który na swoje konto wpisał aż
25 punktów. O dwanaście mniej
zdobyły zawodniczki z Barnina
Goleniów oraz z Agros Chełm.
Płocczanki zajęły 23. miejsce.
Wyniki indywidualne: na dy−
stansie 2000 m juniorek młod−
szych triumfowała Magdalena
Deptuła z Piast Gliwice, drugie
miejsce przypadło Monice Piątek
z CKS Budowlani Częstochowa,
a trzecie Angelice Błoniarz
z LKS Mielec. Najlepsza płoc−
czanka Paulina Paradowska zaję−
ła 28. miejsce.
Wśród juniorów młodszych na
3 km zwyciężył Marcin Lewan−
dowski z Błękitnych Osowa Sień.
Drugie miejsce przypadło Arka−
diuszowi Mostrągowi z Kraśni−
ka, a trzecie Piotrowi Dybaś
z ULKS Technik Trzcinica.
Na 3000 m juniorek młodszych
wygrała Magdalena Zdrojewska
z RKS Rumia, druga była Marta
Maćkowiak z Orkana Wielkopol−
ska Poznań, a trzecia – Sylwia
Bień z UKS Barnim Goleniów.
Dopiero 31. była Justyna Woja

z MUKS Płock.
5 km juniorów młodszych:
I miejsce – Kamil Krauze z UKS
MOSiR Działdowo, II – Daniel
Kudla z Victorii Racibórz, III
– Maciej Muślewski z Olimpii
Poznań. Płocczanin Kamil Ba−
naśkiewicz zajął 7. miejsce.
Odbył się także bieg na 1000
metrów trenerów. Triumfował
w nim Andrzej Korytkowski
z LUKS Prefbet Śniadowo, drugi
był Tomasz Lewandowski z Błę−
kitnych Osowa Sień, a trzeci
– Tomasz Dąbrowski z KS Po−
dlasie Białystok. Płocczanka Re−
nata Dankowska z SP 18 zajęła
26. miejsce, a Marek Rusek
z TKKF Płock – 29.
X Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w Biegach na Przełaj
odbyła się pod patronatem Mini−
ster Edukacji Narodowej i Sportu
Krystyny Łybackiej. Organizatora−
mi byli: MENiS, Urząd Marszał−
kowski Województwa Mazowiec−
kiego, Urząd Miasta Płocka, Polski
Związek Lekkiej Atletyki, War−
szawsko−Mazowieckie Stowarzy−
szenie Związków Sportowych,
Miejski Zespół Obiektów Sporto−
wych, Rada Związków Sporto−
wych w Płocku oraz Miejski Ucz−
niowski Klub Sportowy „Płock”

Nagrody za krzyżówkę
Czytelnicy, którzy poprawnie rozwiązali krzyżówkę
w Nr 6 (102) z 15 marca br. z liter w zaznaczonych polach
otrzymali hasło: Kto nie pilnuje swego, ten ma wszystko
u innego. Wśród autorów dostarczonych do redakcji po−
prawnych haseł rozlosowaliśmy upominki. Firmowe kubki
i płyty CD z multimedialną historią naszego miasta otrzy−
mują: Alicja Osmałek z ul. Łukasiewicza, Joanna Dobro−
wolska z ul. Słowackiego oraz Henryk Jeznach z ul. Spół−
dzielczej. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji w ratu−
szu, w godzinach pracy Urzędu Miasta, pok. 220. (m.d.)

Cytat
numeru
Życie bez świąt jest jak długa
droga bez zajazdów, w których
podróżny mógłby pokrzepić się
i wypocząć.

Demokryt
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Mecz reprezentacji Polski i USA

Niestety 0:1
ie udało się polskim piłkarzom
wkomponować w świąteczną
atmosferę ostatniego dnia
marca na stadionie przy Łukasiewicza.
Nadanie imienia Kazimierza Górskiego
płockiemu stadionowi to feta jakich
w naszym mieście mało, ale zbiegła się
ona niestety z porażką podopiecznych
Pawła Janasa. Polacy ulegli gościom ze
Stanów Zjednoczonych 0:1, a styl w ja−
kim to się stało nie nastraja optymi−
stycznie kibiców przed zbliżającymi się
meczami o punkty w eliminacjach do
Mistrzostw Świata.
Mecz rozpoczął się od miłego akcen−
tu: przecięcia wstęgi na tablicy upa−
miętniającej nadanie imienia obiektowi
w Płocku. Kazimierz Górski pojawił się
na stadionie wjeżdżając pojazdem za−
przężonym w cztery konie i zanim za−
siadł wygodnie na trybunie odbył rundę
honorową po płockim stadionie.
Potem w roli głównej wystąpili sami
piłkarze, którzy tylko przez pierwsze
15 minut sprawiali wrażenie zaintere−
sowanych zwycięstwem w tym meczu.
Strzał Grzegorza Rasiaka po idealnym
dośrodkowaniu Smolarka minął świat−
ło bramki strzeżonej przez Friedela,

N
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POLSKA – USA 0:1 (0:1)
Bramka: Beasley (25., po podaniu Wolffa)
Sędziował: Tommy Skjerven (Norwegia)
Widzów: 12 tys.
Polska: Dudek, Baszczyński (46. Hajto), Kłos, Bąk, Rząsa – Smo−
larek (62. Gorawski), Lewandowski (72. Mila), Radomski (46.
Szymkowiak), Krzynówek – Rasiak (46. Saganowski), Żurawski.
USA: Friedel, Cherundolo, Berhalter, Mastroeni (52. Bocane−
gra), Vanney – Klein (74. Sanneh), Reyna, Mathis (85. Zava−
gnin), Beasley – Casey, Wolff (46. Convey).

który tego dnia nie napracował się
zbytnio. Potem było coraz gorzej.
Efektem tego była bramka dla gości
w 25. minucie zdobyta przez Beasleya
po szkolnej akcji zawodników USA.
Jerzy Dudek w tej sytuacji nie miał
żadnych szans. Po zmianie stron obraz
gry nie uległ poprawie. Sporo walki
w środku boiska, chaotycznie konstru−
owane akcje nie przyniosły efektu
w postaci bramki. Ze zmienników któ−
rzy weszli na plac gry w drugiej odsło−
nie należy wymienić Damiana Goraw−
skiego, który próbował kombinacyjnej
gry pod bramką rywala, ale niestety
był w tych poczynaniach osamotniony.
Zawiódł po raz kolejny Maciej Żuraw−
ski, o którym ostatnio mówi się że ma
syndrom Krzysztofa Warzychy (świet−
na gra w klubie – beznadziejna w re−
prezentacji).
Po meczu kibice nie mieli wesołych
min i trudno im się dziwić, bo oprócz
tego że padła tylko jedna bramka (i to
dla gości!) to zaserwowano im mierne
widowisko, w którym nawet sytuacji
podbramkowych było jak na lekar−
stwo.
P.N.
Fot. Krzysztof Kaliński
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Od 30 marca stadion płockiej
Wisły nosi imię Kazimierza
Górskiego. To wyróżnienie
dla władz miasta i województwa,
działaczy sportowych, kibiców
oraz wszystkich płocczan.
W Domu Technika odbyła się
uroczystość poświęcona temu
szczególnemu
wydarzeniu,
w której uczestniczyli reprezen−
tanci miasta, województwa,
PKN Orlen i władz Polskiego
Związku Piłki Nożnej z preze−
sem Michałem Listkiewiczem
na czele oraz przyjaciele tre−
nera. Z tej okazji prezydent
RP Aleksander Kwaśniewski
skierował do Kazimierza Gór−
skiego list gratulacyjny: Na−
danie płockiemu stadionowi
imienia trenera tysiąclecia to wspaniały
wyraz wdzięczności za sukcesy polskich
piłkarzy. Reprezentacja prowadzona
przez Kazimierza Górskiego budziła po−
dziw milionów widzów na całym świecie.
Gorąco dziękuję za wszystko, co zrobił
Pan dla Polaków i swojej ojczyzny.
Aleksander Kwaśniewski wystosował
list także do prezesa płockiego klubu
Krzysztofa Dmoszyńskiego: Ten piękny
gest stanowi wyraz uznania dla dokonań
najlepszego trenera i jego wytrwałej pra−
cy. Wierzę, że płocczanie będą dumni, że
ich stadion będzie nosił imię Kazimierza
Górskiego. Serdecznie gratuluję tej idei.
Trener, na wniosek Urzędu Miasta,
Starostwa Powiatowego i władz klubu,
otrzymał przyznawany przez Prezydenta
RP dyplom „Piękniejsza Polska” za „two−
rzenie piękna, którym możemy szczycić
się przed światem”. Oprócz niego wśród
wyróżnionych znaleźli się również: Alek−
sander Niweliński – dyrektor zoo, druh
Wacław Milke – założyciel Harcerskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
Wanda Dowlaszewicz – etnograf, badacz, pra−
cownik Muzeum Mazowieckiego, Jan Szymań−
ski – propagator kultury Płocka, kolekcjoner
pocztówek związanych z naszym miastem, Ja−
kub Chojnacki – honorowy prezes Towarzystwa
Naukowego Płockiego oraz Zbigniew Białecki
– wójt gminy Łąck.
Gratulacjom, odznaczeniom i prezentom dla
Kazimierza Górskiego nie było końca. Prezes
Orlenu Zbigniew Wróbel wręczył Kazimierzowi
Górskiemu medal „Zasłużony dla PKN Orlen”.
Od zarządu klubu trener otrzymał obraz olejny
z płocką katedrą „aby zawsze pamiętał o na−
szym mieście”.
Reprezentacja Artystów Polskich w Piłce
Nożnej wręczyła odlew z brązu dłoni Kazimie−
rza Górskiego, który następnego dnia został
wmurowany na stadionie Wisły. – Ręka Gór−
skiego będzie broniła was przed golami prze−
ciwników – mówił Bolesław Sikorski, przed−
stawiciel Polonii amerykańskiej, który na uro−
czystość przyleciał specjalnie z San Francisco.
Na specjalne życzenie honorowego gościa
wystąpił światowej sławy skrzypek Vadim
Brodski z zespołem oraz kapela Stanisława
Wielanka. Na koniec wszyscy zebrani odśpie−
wali „Sto lat”. – Po co 100 lat? Wystarczy 50,
ale dobrze – żartował Kazimierz Górski.
Małgorzata Domańska
Fot. Krzysztof Kaliński

