
W środę, 9 kwietnia do Płocka przy−
jechał Czesław Lang – dyrektor naj−
większego polskiego wyścigu kolar−
skiego, pierwszy polski kolarz zawo−
dowy, srebrny medalista olimpijski
z Moskwy (1980) – aby w ratuszu
podpisać umowę z miastem i spotkać
się z dziennikarzami. 65. Tour de Po−
logne rusza 14 września. Pierwszy
etap to krótki, czterokilometrowy od−
cinek wokół Warszawy. Dzień później
rusza drugi etap, z Płocka. Kolarze bę−
dą mieli do pokonania 231,2 km.

Płock rozpoczyna

– W Płocku będziemy mieli tak
naprawdę inaugurację wyścigu. To
ważne wydarzenie dla miasta, kiedy
poprzez sport możemy wypromo−
wać Płock nie tylko w Polsce, ale
i na świecie. Dlatego gdy p. Cze−
sław przyjechał do Płocka długo
się nie zastanawialiśmy i jego pro−
pozycję przyjęliśmy bardzo chętnie
– tłumaczył prezydent Mirosław
Milewski.

Zadowolenia nie krył też Czesław
Lang. – Staramy się, aby oprócz ry−
walizacji sportowej zapewnić promo−
cję Polski i polskich miast – mówił
dyrektor Tour de Pologne. – Meta to
są emocje, ale i brak kontaktu z za−

wodnikami, którzy szybko przez nią
przelatują, a potem wsiadają do au−
tobusów i jadą wypocząć do hotelu.
W Płocku będzie inaczej – uroczysta
prezentacja na dwie godziny przed
startem na Starym Rynku transmito−
wana na żywo w TVP (ok. 15 min.).
W sportowym miasteczku na płockiej
Starówce pojawią się przedstawiciele
19 najlepszych ekip świata. Oprócz
relacji z otwarcia i startu telewizja
przekaże również dwugodzinną rela−
cję z płocko−olsztyńskiego etapu. Bę−
dzie też kilkudziesięciosekundowy
spot promujący nasze miasto. 

Pro – Elitarny

– To jest jedna z najstarszych imprez
kolarskich na świecie. W tym roku obcho−
dzi 80 urodziny, starsze są tylko Tour de
France i Giro d’Italia. Lang Team jej or−
ganizacją zajmuje się od 15 lat. Począt−
kowo była to impreza dla amatorów, po−
tem przyjęliśmy formułę open z udziałem
zawodowców. Co roku podnosiliśmy po−
przeczkę, aż 3 lata temu UCI (Międzyna−
rodowa Unia Kolarska) zaproponowała
nam udział w Pro Tour. To wielkie wy−
różnienie – mówił z satysfakcją Czesław
Lang. – W 2007 r. w klasyfikacji UCI pol−
ski „tour” uzyskał 99,75 na 100 możli−
wych punktów, zajmując II miejsce, zaraz

po Tour de France. To dowód, że potrafi−
my organizować dobre imprezy sporto−
we, nawet wieloetapowe wyścigi, których
przygotowanie jest niezwykle trudne.
Rzeczywiście, pomijając nawet wszyst−
kie pozwolenia, uzgodnienia ze służbami,
trzeba zapewnić wyżywienie i hotele na
całej 7−dniowej trasie (w sumie 1251,9
km) dla 1200 uczestników wyścigu. 

ProTour

To cykl najważniejszych imprez ko−
larskich, wprowadzony decyzją Mię−
dzynarodowej Unii Kolarskiej w 2005
roku na miejsce rozgrywanego do tej
pory Pucharu Świata w kolarstwie szo−
sowym. W pierwszej edycji obejmował
27 najbardziej prestiżowych wyścigów
(oraz Mistrzostwa Świata), w których
obligatoryjnie uczestniczyło 20 naj−
mocniejszych drużyn zawodowych
(ProTeams) oraz na zaproszenie Zawo−
dowe Ekipy Kontynentalne (Professio−
nal Continental Teams). 

dokończenie na str. 5

Na świecie jest ok. 800 wyścigów kolarskich, z których 27 wybrano do UCI Pro Tour, czyli kolarskiej Ligi Mistrzów, 
w tym Tour de Pologne, który w tym roku startuje z Płocka
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Wielki wyścig w Płocku
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2 Sygnały Płockie

* Politologia w Szkole Wyższej im.
Pawła Włodkowica otrzymała po−
zytywną opinię Państwowej Ko−
misji Akredytacyjnej. To już siód−
my kierunek na tej uczelni speł−
niający wszelkie wymogi kadro−
we, programowe i organizacyjne.

* Tegoroczny letni festiwal muzyki
elektronicznej Audioriver będzie
biletowany.

* Na mocy porozumienia klubu Wi−
sła z Komunikacją Miejską kibi−
ce na mecze dowożeni będą za
darmo.

* W szpitalu miejskim osoby czeka−
jące na operacje umieszczane będą
w specjalnym systemie interneto−
wym (połączonym z bazą NFZ),
co ma wyeliminować zapisywanie
się na listy w kilku placówkach.
Zaczęto od ortopedii.

* Na 50−lecie działalności Płocka
Spółdzielnia Mieszkaniowa L−Wł.
ogłosiła konkurs fotograficzny.
Stare i nowe zdjęcia dostarczać
można do 18 kwietnia.

* W Orlenie zakończyły się nego−
cjacje 3 organizacji związko−
wych w sprawie podwyżek płac.
Pracownicy otrzymają po 280 zł
więcej.

* Przed Sądem Rejonowym ruszył
kolejny proces o fałszowanie list
wyborczych w Płocku w 2002
roku.

* Regionalne Centrum Edukacji Eko−
logicznej ogłosiło kolejny konkurs
„Działaj lokalnie” na projekty ini−
cjujące współpracę mieszkańców
na rzecz dobra wspólnego. Można
uzyskać granty do 6 tys. złotych.
Zgłoszenia do 18 kwietnia.

* Ponad 200 osób z diecezji płockiej
uczestniczyło w międzynarodowej
pielgrzymce (8 krajów) Ruchu
Rodzin Nazaretańskich na Jasną
Górę.

* Od kwietnia szynobusy trasę Płock
– Sierpc pokonują o 12 minut
szybciej.

* Odnowiony budynek byłego opac−
twa pobenedyktyńskiego zostanie
uroczyście otwarty i poświęcony
przez nuncjusza abpa J. Kowal−
czyka 12 czerwca.

* 17 kwietnia w Domu Technika od−
będą się II Targi Pracy Osób Nie−
pełnosprawnych.

* W ogólnopolskich eliminacjach
konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
Płock reprezentować będzie
Krzysztof Pesta – uczeń „Ekono−
mika”.

* 23 chętnych zgłosiło się na kon−
kurs, który wyłonić ma projektan−
ta pomnika Bolesława Krzywou−
stego.

* Na północnych Podolszycach roz−
poczęła się budowa kościoła wg
projektu Janusza Łabuza.

* Starostwo Powiatowe w Płocku do−
tąd nie otrzymało od Wojewody
Mazowieckiego zwrotu 391 tys.
złotych wydanych na grudniową
walkę z ptasią grypą.

* Do nowego pawilonu przeprowa−
dziła się przychodnia rehabilita−
cyjna przy ul. Tysiąclecia.

* Przy ul. Spółdzielczej otwarto 9
bm. salon skuterów i quadów.

(j)

Teatr Per Se na 3 Maja
Prezydent wyraził zgodę na wynaję−

cie Stowarzyszeniu Teatr Per Se po−
mieszczenia piwnicznego w budynku
przy ul. 3 Maja 18 na działalność statu−
tową. Stowarzyszenie zajmuje się pro−
pagowaniem kultury i uczestniczy
w powstawaniu projektów teatralnych
w naszym mieście.

Konkurs zdrowotny
Ogłoszony został otwarty konkurs

ofert na realizację programów zdro−
wotnych obejmujących: profilak−
tyczne szczepienia przeciwko grypie
i meningokokom, badania przesie−
wowe „Biała sobota”, stomatologię
dzieci i młodzieży. Zadania te reali−
zowane będą od maja do końca listo−
pada br. Termin składania ofert (for−
mularze w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych pok. 250 i na
stronie internetowej www.ump.pl)
upływa 17 kwietnia.

Działki na Strzeleckiej
Do sprzedaży w formie ustnego

przetargu nieograniczonego przezna−
czono nieruchomość niezabudowaną
położoną przy ul. Strzeleckiej. Cenę
wywoławczą działki o pow. 7.139
mkw. oszacowano na 1 mln 200 tys. zł.
Teren nie jest uzbrojony i przeznaczo−
ny na zabudowę mieszkaniową wielo−
rodzinną z nieuciążliwymi usługami
i garażami.

Druga działka (również nieuzbro−
jona) przy ul. Strzeleckiej ma pow.
13.652 mkw. i jej cena wywoławcza
wynosi 4 mln 400 tys. zł. Teren ten
przeznaczony jest na usługi ponadlo−
kalne (szkolnictwo, mieszkalnictwo,
hotel, garaż wielopoziomowy).

Na trzeciej o pow. 4.790 mkw. po−
winny znaleźć się usługi wyspecjali−
zowane, o uciążliwości nie wykracza−
jącej poza granice terenu. Cena wy−
woławcza to 730 tys. zł.

i Ułańskiej
Kolejna niezabudowana działka

w tym samym rejonie ma pow. 4.624
mkw. Również jest przeznaczona pod
budownictwo mieszkaniowe wieloro−
dzinne i nieuciążliwe usługi. Jej cena
wywoławcza to 770 tys. złotych.

Osoby, którym przysługuje pier−
wszeństwo w nabyciu ww. nierucho−
mości powinny złożyć odpowiedni
wniosek do 9 maja br. (j)
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oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 10 200 egz.                       e−mail: sygnaly@ump.pl   www.ump.pl

Minęło pół miesiącaPrezydent zarządził

Nie ma chyba osoby, która prze−
chodząc lub przejeżdżając koło bu−
dowy Galerii Wisła na Podolszycach
nie spojrzałaby w górę. A wszystko
za sprawą Herkulesa – jednego z naj−
większego dźwigów samojezdnych.
Mierzy 129 metrów wysokości i mo−
że udźwignąć nawet 500 ton. Usta−
wia on prefabrykaty na najwyższych
kondygnacjach przyszłej galerii han−
dlowej. 

Otwarcie Wisły przewidziane jest
na listopad. Znajdzie się tam 120
sklepów różnych branż, 10 kawiarni
oraz restauracji. Będzie też kino
i kręgielnia. (m.d.)

Mocny i wysoki
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Do końca czerwca będzie zamknięta
ulica Mościckiego. 29 marca rozpoczął się
pierwszy etap remontu. Zostanie wymie−
niona nawierzchnia na skrzyżowaniu z ul.
Słowackiego i Miodową. Budowane bę−
dzie także nowe odwodnienie. Prace na
tym odcinku powinny zakończyć się do
19 maja. Zaraz potem robotnicy przystą−
pią do remontu odcinka – od Słowackiego
do Dobrzyńskiej. 

Cały remont kosztować będzie ok. 2
mln zł. Na czas zamknięcia ulicy Miejski
Zarząd Dróg wprowadził tymczasową or−
ganizację ruchu i objazdy ulicami: Do−
brzyńską, Łukasiewicza, Gałczyńskiego
i al. Kobylińskiego. W związku z tym kie−
rowcy powinni zwracać szczególną uwa−
gę na tymczasowe oznakowanie. (m.d.)

Uwaga objazd

W celu ułatwienia podatnikom obo−
wiązku rozliczenia rocznego podatku
dochodowego od osób fizycznych za
2007 r. dzień 19 kwietnia 2008 r. (so−
bota) będzie „Dniem otwartym”
w Urzędzie Skarbowym w Płocku.

W tym dniu oprócz dobrowolnej re−
alizacji obowiązków podatkowych bę−

dzie można uzyskać wszelkie informa−
cje na temat zasad rozliczenia roczne−
go podatku dochodowego, pobrać for−
mularze podatkowe i broszury infor−
macyjne w różnych sprawach podat−
kowych. 

Sala obsługi podatników będzie
czynna w godz. 7.30 – 14.45. (j)

19 kwietnia skarbowa sobota

Stare książeczkowe dowody osobi−
ste straciły ważność 31 marca 2008 r.
Do tego czasu dokumentów nie wy−
mieniło jeszcze 1600 mieszkańców
Płocka.

8 kwietnia zlikwidowane zostały
dodatkowe stanowiska w Biurze Ob−
sługi Klienta, na których można było
składać wnioski o wydanie nowego
dowodu osobistego. Obecnie wnioski
przyjmowane są – jak dawniej –
w Oddziale Spraw Obywatelskich,
w pokoju nr 13.

Aby wymienić dowód należy oso−
biście złożyć wypełniony wniosek.
Druk jest do pobrania na miejscu
w Urzędzie Miasta oraz na stronie in−
ternetowej www.bip.ump.pl, hasło

Lista spraw. Trzeba dołączyć dwie
aktualne, wyraźne fotografie o wy−
miarach 35 x 45 mm, przedstawiają−
ce wnioskodawcę bez nakrycia gło−
wy i okularów z ciemnymi szkłami.
W kasie Urzędu Miasta (wejście od
ul. Zduńskiej 3, I piętro, pokój nr
132) lub na rachunek: PEKAO S.A.
I/O Płock 0512 4031 7411 1100 0028
9071 83 (z dopiskiem ”opłata za do−
wód osobisty”) należy dokonać opła−
ty w wysokości 30 zł. Trzeba także
okazać stary dokument. Nowy do−
wód odebrać można w pokoju nr 12.

Więcej informacji na temat wymia−
ny dowodów pod numerem telefonu
024 367 15 61.

mk

1600 spóźnialskich
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5 kwietnia 2008 
w wieku 55 lat zmarł

Grzegorz
Żukowski

przewodniczący Rady
Mieszkańców Osiedla „Dworcowa”

Rodzinie składamy wyrazy
szczerego współczucia

członkowie RMO „Dworcowa”
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– Nie chcemy, aby za osoby, które
nie uiszczają opłat, płacili inni podat−
nicy, czyli wszyscy płocczanie – mówi
zastępca prezydenta Dariusz Zawidz−
ki. – Dlatego będziemy z dużych za−
dłużonych mieszkań komunalnych wy−
odrębniać poszczególne pokoje i przy−
stosowywać je do nowych potrzeb.
Dzięki temu będzie można zmienić
status tego mieszkania z komunalnego
na socjalny.

Pomysł jest taki, aby lokale, które
składają się z kilku pokoi, dzielić na
oddzielne mieszkania. Jak to będzie
wyglądać w praktyce? Wyobraźmy
sobie duże mieszkanie, np. trzypoko−
jowe. Jeśli lokator zajmujący je do−
tychczas nie płaci czynszu, może się
liczyć z tym, że zakwaterowane zosta−
ną dwie rodziny, którym miasto musi
zapewnić lokal socjalny. Każda z ro−
dzin będzie miała do swojej dyspozy−
cji osobny pokój, a kuchnia i łazienka
będą wspólne. 

– Takie są standardy mieszkania so−
cjalnego – zapewnia zastępca Prezy−
denta.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, zaso−
by miasta, jeśli chodzi o mieszkania
socjalne, powiększą się. Na przydział
lokalu socjalnego czeka w Płocku po−
nad 300 osób, które mają wyrok ek−
smisyjny z klauzulą zapewnienia lo−
kalu socjalnego. W takim przypadku
obowiązek przydziału mieszkania
spoczywa na mieście. Podobne prob−
lemy mają wszystkie inne polskie
miasta. 

– Gdziekolwiek pojawia się inicja−
tywa, aby budować nowe bloki
z przeznaczeniem na mieszkania so−
cjalne, protestują mieszkańcy sąsied−
nich budynków – mówi Dariusz Za−
widzki. – Musimy te lokale pozyski−
wać w inny sposób. 

Jak na razie wizja dokwaterowania
współlokatorów do mieszkania po−
działała skutecznie na niektórych nie
płacących dotąd czynszu. – Miejski
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
odzyskał już ponad 300 tysięcy zło−
tych z tytułu nieuregulowanych opłat
– mówi zastępca Prezydenta. 

(m.d.) 

Zajmujesz lokal komunalny i nie płacisz czynszu, musisz liczyć
się z tym, że będziesz miał „współlokatora”

Kara dla dłużników

Wykonawca będzie musiał najpierw
dokonać analizy obecnej sytuacji
i zbadać rynek pod względem tury−
stycznym, gospodarczym i społecz−
nym. Następnie firma będzie musiała
wskazać kierunek, w jakim ma iść
Płock i przedstawić działania promo−
cyjne na lata 2009−2013. Oznacza to,
że po stworzeniu profesjonalnego do−
kumentu będzie wiadomo do jakich
grup docelowych będą skierowane
wszystkie działania. Powstanie logo,
slogan, projekt billboardu i ogólny
projekt wszystkich wydawnictw zwią−
zanych z promocją. 

– Chcemy uporządkować kierunki
naszych działań – mówi Witold Rogo−
wiecki, dyrektor ratuszowego Wy−
działu Promocji, Turystyki i Współ−
pracy z Zagranicą. – Warto, aby ktoś
spojrzał na Płock z zewnątrz, aby
wskazał jakie są szanse i zagrożenia

oraz zaproponował pewne rozwiąza−
nia. Na pewno są elementy, których
do tej pory nie docenialiśmy, albo
które przecenialiśmy. Ocena „chłod−
nym okiem” pokaże, jaki jest napraw−
dę potencjał Płocka. Z jednej strony
chcemy ściągać kapitał do Płockiego
Parku Przemysłowo−Technologiczne−
go i być nadal stolicą polskiej chemii.
Z drugiej – chcemy, aby do miasta
przyjeżdżali turyści, dla których che−
mia na pewno nie jest magnesem. Mu−
simy połączyć w rozsądny sposób te
elementy. 

Wiele polskich miast, np. Gdańsk,
Wrocław, Kraków mają strategie pro−
mocyjne. W ciągu czterech miesięcy od
zawarcia umowy z wybraną w przetargu
firmą, również Płock będzie miał profe−
sjonalny dokument, który pomoże
kształtować wizerunek miasta przez kil−
ka najbliższych lat. (m.d.)

Płock będzie miał strategię promocji. Jej opracowaniem
zajmie się specjalistyczna firma, która zostanie wyłoniona
w przetargu.

Co warto, a czego nie

Często jeździsz w stronę Słupna,
Warszawy? Denerwują cię koleiny na
ul. Wyszogrodzkiej od skrzyżowania
z ul. Harcerską (koło kościoła w Imiel−
nicy)? Niedługo to się zmieni. Miejski
Zarząd Dróg zaplanował remont ul.
Wyszogrodzkiej do granic miasta. Pra−
cownicy Przedsiębiorstwa Robót Dro−
gowo−Mostowych z Płońska wejdą na
plac budowy w lipcu. 

– Remont potrwa około dwóch miesię−
cy – zapowiada zastępca prezydenta Da−
riusz Zawidzki. – We wrześniu nastąpi
odbiór techniczny i zakończenie prac.

Wykonana zostanie nowa nawierz−
chnia. Tam, gdzie będzie to konieczne
drogowcy uzupełnią warstwę tłucznia.

– Wyremontowane zostaną także po−
bocza – opowiada Dariusz Zawidzki.
– Nie będą one poszerzone, a jedynie
wyrównane oraz ich nawierzchnia zo−
stanie wykonana ze specjalnego gra−
nulatu.

Niestety, w związku z pracami, kie−
rowcy podróżujący w stronę Warsza−
wy będą musieli liczyć się z utrudnie−
niami. Podczas robót ruch będzie od−
bywał się wahadłowo, zamontowana
zostanie sygnalizacja świetlna. Ale już
we wrześniu na tym odcinku ul. Wy−
szogrodzkiej będzie jeździło się dużo
przyjemniej i bezpieczniej.

Całość prac będzie kosztowała mia−
sto ponad 3 mln zł. (m.d.)

Równa jak stół

Miasto przygotowuje się do budowy
kompleksu oświatowego przy ul. Har−
cerskiej. Najpierw jednak musi zostać
opracowana dokumentacja projektowo−
kosztorysowa dla tego zadania. Wyko−
nawcę wyłoni przetarg. Firmy, które są
chętne do stworzenia dokumentacji mu−
szą złożyć dokumenty do końca maja.
Szczegóły znajdują się na stronie inter−
netowej: www.bip.ump.pl. 

W ramach budowy kompleksu zo−
stanie zaprojektowany budynek gim−
nazjum. Przeznaczony będzie na mak−
symalnie 300 uczniów. Znajdzie się
w nim 14−15 sal lekcyjnych. Będzie
też świetlica, stołówka, biblioteka, ga−
binety psychologa i pedagoga oraz po−
mieszczenia administracyjne. W przy−
szłości powstanie także sala widowi−
skowa (audiowizualna) wraz z zaple−
czem magazynowym. W sali gimna−

stycznej znajdować się będą trybuny,
które pomieszczą około 300 osób.
Uczniowie gimnazjum będą mieli do
swojej dyspozycji kompleks boisk
sportowych, w tym m.in. do piłki ręcz−
nej, siatkowej, nożnej, tenisa ziemne−
go. Będzie również bieżnia, skocznia
w dal i wzwyż. 

Dokumentacja projektowo−kosztory−
sowa powstanie do końca marca 2009
roku. Wybrana w przetargu firma (bra−
na będzie pod uwagę cena – 70 proc.
i walory estetyczne – 30 proc.) realizo−
wać ją będzie w trzech etapach. W pier−
wszym powstanie wstępna koncepcja,
następnie – projekt budowlany wraz
z pozwoleniem na budowę, a w trzecim
etapie powstaną projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz kosz−
torysy inwestorskie. (m.d.)

Gimnazjum w Imielnicy

1 kwietnia 2008 r. rada nadzorcza
Operatora Logistycznego Paliw Płyn−
nych Sp. z o.o. powołała nowy zarząd
OLPP Sp. z o.o. wyłoniony w wyniku
postępowania kwalifikacyjnego po
ogłoszeniu konkursu na członków za−
rządu OLPP.

Prezesem spółki Operator Logi−
styczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. zo−
stał Zbigniew Bednarski. Ponadto
w skład zarządu weszli: Danuta Plich,
Paweł Mosak i Wojciech Włodarczyk
jako członkowie.

Przypomnijmy, że płocka spółka
jest istotnym ogniwem systemu logi−
stycznego sektora naftowego w Pol−
sce. Jest największą na polskim rynku
firmą oferującą usługi magazynowa−

nia zapasów i rezerw produktów ro−
popochodnych, a także obsługi logi−
stycznej bieżącej konsumpcji paliw.

OLPP posiada 22 bazy paliw, w któ−
rych przechowywana jest benzyna,
olej napędowy, lekki olej opałowy
oraz paliwo lotnicze. Ich łączna po−
jemność wynosi 1,8 mln metrów sze−
ściennych. W 2007 r. spółka odnoto−
wała najlepsze w historii wyniki fi−
nansowe: przychody ze sprzedaży
usług na poziomie 354 mln zł, zysk
brutto – 119 mln zł, natomiast zysk
netto 96 mln zł. 

Właścicielem 100 proc. udziałów
OLPP Sp. z o.o. jest należąca do
Skarbu Państwa – Nafta Polska S.A.

Opr. (j)

NOWE WŁADZE OLPP
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W związku z przypadającym 30
kwietnia Światowym Dniem Sprzeci−
wu Wobec Bicia Dzieci, po raz kolej−
ny na terenie naszego miasta realizo−
wana jest lokalna kampania, związa−
na z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie. Głównym jej celem jest
zwiększenie wrażliwości mieszkań−
ców Płocka na przemoc, w szczegól−
ności wobec dzieci oraz dotarcie do
jak największej liczby dorosłych od−
biorców. Uwrażliwienie ich na prze−
moc oraz wskazanie dostępnych me−
tod działania w sytuacji, gdy wiedzą
lub podejrzewają, że członkowie ro−
dziny są krzywdzeni.

Jednym z elementów kampanii bę−
dzie organizacja – wspólnie z Płocką
Orkiestrą Symfoniczną – koncertu
przeciwko przemocy w rodzinie pt.
„Sercom, które słyszą...”. Koncert od−
będzie się 18 kwietnia o godz. 19
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycz−
nej I stopnia przy ul. Kolegialnej 23.

Tego samego dnia o godz. 10
i 11.30 zostaną zorganizowane dwa

koncerty dla uczniów szkół podsta−
wowych, gimnazjalnych i ponadgim−
nazjalnych. Szkoły zostaną zaproszo−
ne do wzięcia udziału w konkursie na
logo, promujące ideę kampanii.

Ponadto, w ramach kampanii, prze−
kazano ulotki i plakaty informacyjne
na temat bezpłatnych porad dla
mieszkańców Płocka z zakresu profi−
laktyki uzależnień, rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciw−
działania narkomanii oraz przemocy
w rodzinie. Materiały te trafiły do
szkół, przedszkoli i żłobków, organi−
zacji pozarządowych, policji, sądu
i prokuratury, szpitali, przychodni re−
jonowych i Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej.

W autobusach Komunikacji Miej−
skiej zostaną wywieszone plakaty
oraz emitowany będzie film multi−
medialny z informacjami na temat
bezpłatnej pomocy dla płocczan.

Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych

Przeciw przemocy

Salon Empik w Galerii Auchan
Płock przy ulicy Wyszogrodzkiej 140
poszerzył swoją ofertę o sprzedaż bile−
tów. Dzięki nowej bileterii, klienci Ga−
lerii uzyskają dostęp do szerokiej ga−
my imprez kulturalnych i sportowych.

Punkt współpracuje z największymi
polskimi dystrybutorami biletów: Tic−
ketpro, eBilet i Ticketonline. Oferuje
wejściówki na najciekawsze imprezy,
odbywające się na terenie całej Pol−
ski. Np. płoccy miłośnicy teatru mogą
zaopatrzyć się w bilety na czerwcowe

przedstawienia „Upiora w Operze”
w warszawskim teatrze Roma. Fani
muzyki na żywo mogą sobie zarezer−
wować bilety na koncerty gwiazd
światowego formatu takich jak: Car−
los Santana (27 czerwca, Stadion
Gwardii w Warszawie), Cesaria Evo−
ra, (18 czerwca, Sala Kongresowa
w Warszawie), Iron Maiden (7 sier−
pnia, stadion Gwardii w Warszawie),
czy festiwal Heineken Open’er Festi−
val 2008 (4−6 lipca, lotnisko Gdynia –
Kosakowo). (j)

Bileteria w Empiku

Beata Szczytniewska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zagospodarowanie lasku
na osiedlu Podolszyce Południe (po−
między MTBS a osiedlem Chemik). 
2/ Wnoszę o budowę wyjazdu dla
mieszkańców Zagrody II na aleję Jana
Pawła II. 3/ W jakiej fazie jest budowa
parku 27 dębów przy kościele św.
Wojciecha?

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy przyspieszenia prac nad
budową obwodnicy północnej. 2/ Do−
tyczy pozyskania przez miasto zna−
czących sponsorów dla klubu Wisła
Płock. 3/ Proszę o maksymalne przys−
pieszenie prac związanych z projekto−
waniem i budową drugiej jezdni ul.
Wyszogrodzkiej na odcinku od Zielo−
nego Jaru do ul. Harcerskiej. 4/ Doty−
czy planowanego remontu ul. Synago−
galnej i realizacji dużej inwestycji
przy Placu 13 Straconych. 5/ Proszę
o informację, które z osób zasiadają−
cych w tej kadencji samorządu w ra−
dach nadzorczych spółek komunal−
nych zamieszkują poza powiatem
płockim.

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy MTBS i Wspólnota Mieszka−
niowa, administrujący budynkiem

przy ul. Krótkiej 7 podjęła jakiekol−
wiek działania w celu dostawy gazu
do lokalnej kotłowni gazowej w celu
podgrzania wody? 2/ Proszę o podanie
podstawy prawnej na podstawie której
MZGM włącza lokatorom do opłaty
za mieszkanie opłaty za ciepło, wy−
wóz śmieci itp. 3/ Proszę o wyjaśnie−
nie powodu konfliktu pomiędzy pra−
cownikami laboratorium a zarządem
Szpitala św. Trójcy. 4/ W jaki sposób
zamierza się zapewnić bezpieczeń−
stwo na rondzie Wojska Polskiego?

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Na jakim etapie jest proces wyku−
pu gruntów pod dalszą budowę ul.
Wysokiej oraz kiedy zostanie rozpo−
częta realizacja tej inwestycji? 2/ Ja−
ka kwota została przeznaczona na
wynagrodzenia dla kancelarii adwo−
kackiej, tytułem kosztów odzyskania
środków, które pochłonie remont
amfiteatru? 3/ Proszę o wyraźne oz−
nakowanie we wszystkich autobu−
sach miejsc siedzących dla osób nie−
pełnosprawnych. 4/ Proszę o rozwa−
żenie możliwości zastosowania 50%
zniżki na przejazdy autobusami KM
przez osoby z umiarkowanym stop−
niem niepełnosprawności.

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informację, dotyczącą
stanu przygotowań Urzędu Miasta
Płocka do uruchomienia w maju
2008 elektronicznej skrzynki podaw−
czej. 2/ Na jakim etapie znajduje się
realizacja projektu PASDEL, które−
go partnerami są CIFAL i miasto
Płock?

Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami w marcu
i kwietniu 2008 roku:

Rozpoczyna się budowa dróg wraz
z infrastrukturą w zachodniej części
osiedla Borowiczki. 

Obecnie wszystkie ulice mają na−
wierzchnię gruntową. W ul. Mazo−
wieckiej powstanie 7−metrowa jezd−
nia i obustronne chodniki po 2 m
każdy. Oddzielone będą od jezdni pa−
sem zieleni o szerokości 3 m. Zapro−
jektowano również skrzyżowania
z ulicami: Białowieską, Łomżyńską,
Łowicką, Kurpiowską, Mazurską
i Warmińską. Dodatkowo przewi−
dziano skrzyżowania w miejscach,
w których znajdują się dojazdy do
działek budowlanych. Długość ulicy
to ponad 830 m. 

Ulica Zgodna będzie stanowić do−
jazd m.in. do oczyszczalni ścieków
wód opadowych – zachód. W zapla−
nowanym obecnie do realizacji pier−
wszym etapie wykonany zostanie od−
cinek od ul. Korczaka do rzeki Rosi−
cy o długości blisko 200 m. Powsta−
nie jezdnia o szerokości 5 m wraz
z dwustronnymi, o zmiennej szeroko−

ści (od 1,5 do 2 m) chodnikami. Na
dalszym odcinku aż do rzeki będzie
2−metrowy chodnik z prawej strony
ulicy. Nad rzeką, przecinającą pas
uliczny, ułożona zostanie prowizo−
ryczna kładka dla pieszych. Dalszy
odcinek ulicy wraz z mostem obej−
mie inne opracowanie projektowe. 

Ulice: Białowieska, Łomżyńska,
Łowicka, Kurpiowska, Mazurska
i Małopolska będą miały 5,5−metro−
we jezdnie z dwustronnymi chodni−
kami o szerokości 2 m każdy. 

Dla wszystkich ulic zaprojektowa−
no nawierzchnie z kostki betonowej.
Jedynie w ul. Mazowieckiej zostanie
wykonana asfaltowa jezdnia. Pojawi
się też oświetlenie. 

Prace prowadzi Konsorcjum Firmy
Remontowo−Budowlanej „Lipowski”
s.j. i Przedsiębiorstwa Robót Drogo−
wo−Mostowych Sp. z o.o. Na wywią−
zanie się z zadania firmy mają czas
do 15 grudnia 2009 roku. Koszt
przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł.

mk

Od Harcerskiej w prawo
Kiedy pytamy uczniów, czy znają

symbole narodowe i ich wymowę, czy
potrafią zaśpiewać polski hymn narodo−
wy, uzyskujemy bardzo zróżnicowane
odpowiedzi. Od niepoważnych po bar−
dzo dojrzałe. Ale, niestety, większość
młodych ludzi nie zna słów ,,Mazurka
Dąbrowskiego”. Znajomość hymnu
kończy się na ogół na pierwszej zwrotce
i refrenie. A przecież całego hymnu
uczą się dzieci w szkole podstawowej!
Dlatego nauczycielki świetlicy szkolnej
w Zespole Szkół Budowlanych: Elżbie−
ta Domagała i Iwona Agnieszka Kuchta
uznały za konieczne porozmawiać
z uczniami na temat genezy hymnu i in−
nych polskich symboli narodowych.
Doskonałą okazją było zorganizowanie
wyjścia na wystawę historyczną do
Szkoły Podstawowej nr 16. Autorki wy−
stawy: M. Spirydonow i. M. Ołdakow−
ska upamiętniły 60. rocznicę wydania
rozporządzenia Ministra Oświaty, uzna−
jącego ,,Mazurka Dąbrowskiego” za
hymn narodowy.

Wystawę historyczną zatytułowaną:
,,Symbole narodowe. Hymn Polski”

obejrzały klasy: I M, I ia, I Ts, I MPT
z „Budowlanki”. Przybliżyła ona ge−
nezę ,,Pieśni Legionów Polskich we
Włoszech”, historię pieśni pełniących
rolę hymnu narodowego na terenach
polskich oraz zaznajomiła z sylwetką
autora tekstu ,,Mazurka Dąbrowskie−
go”, Józefa Wybickiego. (j)

Czy młodzi ludzie znają polski hymn?

Czy znacie „Mazurka Dąbrowskiego?”
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dokończenie ze str. 1
W tym roku, w formule ProTour za−

szły znaczące zmiany. Przede wszyst−
kim, w wyniku kilkuletniego sporu
z UCI, od cyklu oderwali się organiza−
torzy trzech największych wyścigów
wieloetapowych: Tour de France, Giro
d’Italia oraz Vuelta a Espana. 

Dobrą wiadomością jest zmiana prze−
pisów cyklu Pro Tour, dzięki której po
raz pierwszy wystąpi w nim reprezenta−
cja Polski. – To bardzo ważne, bo odkąd
weszły zawodowe grupy polskim kibi−
com brakowało biało−czerwonej – doda−
je Lang. Wg nowych przepisów kraj or−
ganizujący wyścig może wystawić naro−
dowy zespół. Polaków poprowadzi Piotr
Wadecki, który już zaczął kompletować
zawodników. Z 22 osób szerokiej kadry
na 65. Tour de Pologne wybrana zosta−
nie ósemka, która wystartuje we wrześ−
niowym wyścigu.

Kolejną zmianą – o której wspomniał
dyrektor polskiego ”tour’u” będą tzw.
”paszporty biologiczne”, mające być na−
rzędziem do walki z dopingiem. Polegać
to będzie na stworzeniu bazy danych,
zawierającej wyniki krwi i moczu
wszystkich zawodników. 

Dla kibiców

Czesław Lang zaprasza do odwiedzania
witryny wyścigu (www.langteam.com.pl).
– Zdajemy sobie sprawę, że nowych kibi−
ców trzeba sobie wychować. Dlatego na
naszej stronie będziemy chcieli przybliżyć
zawodników. Pokazać komu będziemy ki−
bicować – tłumaczył. – Dziś mało kto wie,
np. że mamy w Polsce najlepszego juniora
na świecie – Michała Kwiatkowskiego, 17−
latka z Torunia, który zbiera najwyższe no−
ty w rankingu UCI, za którym ”chodzą”
najlepsze grupy w świecie. 

Radosław Łabarzewski

Wielki wyścig w Płocku

Od 18 kwietnia, za sprawą Polsko−
Chińskiej Izby Gospodarczej, w Płoc−
kiej Galerii Sztuki będziemy mogli
oglądać kilkadziesiąt replik znanych
na całym świecie naturalnej wielkości
figur armii strzegącej grobowca cesa−
rza Qin’a. Przypadkowo odkryte
w 1974 roku, przez kopiących studnię
w pobliżu miasta Xi’an chińskich rol−
ników, stały się największym odkry−
ciem archeologicznym XX wieku.
UNESCO poszło dalej, określając ar−
mię Qin’a jako... 

Ósmy cud świata

Uważa się, że znalezieni żołnierze
stanowią tylko część jeszcze większej
armii, która wciąż pozostaje ukryta
w ziemi. Szacuje się, że jest ich ok. 7
– 8 tysięcy. Odkrytych zostało około
2 tysięcy. Część z nich stanowią wo−
jownicy na koniach, łucznicy, kuszni−
cy, żołnierze piechoty trzymający
miecze, piki czy inny sprzęt bojowy.
Uzbrojenie w dużej części było orygi−
nalne, takie jakiego używali prawdzi−
wi żołnierze epoki. Poza tym każda
znaleziona figura jest inna. Poszcze−
gólni żołnierze różnią się rysami i wy−
razem twarzy, budową ciała, postawą
a nawet napięciem mięśni. Najpraw−
dopodobniej rzeźbiarze korzystali
przy pracy z modeli, którymi byli to−
warzyszący im robotnicy, a może są
to również ich postacie. Część figur
zaraz po znalezieniu była pokryta ko−
lorami, które zaraz po wydobyciu na
powietrze zanikły. Terakotowa Ar−
mia, ustawiona ponad 2 tys. lat temu
w zastępy, miała bronić dostępu do

grobowca cesarza Qin Shi Huangdi.
Cesarskie mauzoleum zajmuje podob−
no obszar o powierzchni... 56 km
kwadratowych!

Tyran i reformator

Qin Shi Huangdi (okres panowania
Qin – I dynastii Chin – 221 – 207 ro−
ku p.n.e.) był pierwszym cesarzem,
któremu udało się pokonać wszystkie
kraje w epoce Walczących Królestw
i zjednoczyć Chiny. Został osadzony
na tronie mając zaledwie trzynaście
lat. Uważany jest za radykalnego re−
formatora i tyrana. Udało mu się m.in.
wprowadzić jednolity system miar
i wag. Ujednolicił też pismo i pie−
niądz. Z drugiej strony oskarża się go
o czystki i zmuszanie ludzi do mor−
derczej pracy w ogromnych przed−
sięwzięciach budowlanych. Podobno
przy samej budowie Wielkiego Muru
(to również jego dzieło) pracowało 2
miliony robotników, a przy powsta−
waniu grobowca cesarskiego ponad
700 tysięcy. Wszyscy wykonawcy fi−
gur, rzeźbiarze, architekci i rzemieśl−
nicy, zatrudnieni przy tworzeniu tego
mauzoleum, prawdopodobnie zostali
w nim pogrzebani, zabierając jedną
z największych tajemnic historii z so−
bą do grobu.

W pełni odrestaurowaną Armię Te−
rakotową można oglądać w Muzeum
w Xi’an, natomiast w Polsce znajdu−
je się replika jej niewielkiej części.
W Płockiej Galerii Sztuki zobaczy−
my około 50 figur; żołnierzy, koni
i wozów oraz elementy uzbrojenia. 

(op. rł)

Blisko 8 tys. chińskich żołnierzy spało w ziemi ponad 2 tys. lat.
Obudzeni 34 lata temu jeżdżą po całym świecie. Niedawno przy−
byli do Polski, a wkrótce zobaczymy ich w Płocku. 

Chińska Armia 
Terakotowa
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Radni Województwa Mazowieckiego
podjęli decyzję o podziale środków
w ramach Samorządowego
Instrumentu Wsparcia Rozwoju
Mazowsza. W tym roku m.in. na
budowę dróg, remonty szkół, budowę
wodociągów czy obiektów sportowych
przeznaczono aż 172 mln zł. Jest to
jedyne w skali kraju, tak duże wsparcie
dla lokalnych samorządów.

Dzięki SIWRM mazowieckie gminy i powiaty
mają szansę zmodernizować drogi, szkoły czy bo−
iska. Dofinansowanie obejmuje także budowę sie−
ci kanalizacyjnych i wodociągowych. 

– Z roku na rok zainteresowanie pomocą jest
coraz większe – podsumował aktywność samorzą−
dów marszałek Adam Struzik. – Co bardzo waż−
ne, w tym roku samorządy mają możliwość wyko−
rzystania środków z SIWRMu jako wkładu własne−
go przy ubieganiu się o pomoc unijną. W ten spo−
sób można skutecznie zwielokrotnić przysłowiową
złotówkę otrzymaną z budżetu województwa. Daje
to możliwość realizacji naprawdę dużych inwesty−
cji i likwiduje barierę, jaką przy ubieganiu się
o pomoc unijną był dla wielu biedniejszych gmin,
właśnie brak pieniędzy na wkład własny.

Na ogłoszony w styczniu nabór do Urzędu Mar−
szałkowskiego wpłynęło aż 1379 projektów. Rad−
ni województwa podjęli decyzję o dofinansowaniu
1146 z nich. Na modernizacje i remonty 289 szkół
oraz zakup wyposażenia samorząd Mazowsza
przekaże 14,8 mln zł. Na przebudowę 82 odcin−
ków dróg powiatowych zostanie przeznaczonych
41 mln zł. Kolejnych 42,2 mln zł przeznaczono na
wsparcie potencjału rozwojowego. Na moderniza−
cję 199 inwestycji, dotyczących budowy sieci wo−
dociągowej i kanalizacyjnej – 19,9 mln zł, na re−
monty 246 odcinków dróg gminnych będzie prze−
kazanych 42,7 mln zł. Ponadto z budżetu woje−
wództwa wyasygnowano 11,6 mln zł na dofinan−
sowane 261 inwestycji, dotyczących infrastruktu−
ry sportowej, czyli budowy boisk, stadionów, sal
gimnastycznych oraz zakupu sprzętu sportowego.

W rejonie płockim dofinansowanie na realizację
różnych inwestycji otrzymają z województwa
w tym roku: 

na drogi

– powiat gostyniński na przebudowę dróg:
Reszki – Gąbin (385 tys. zł), Gostynin – Modrzew
(460 tys. zł), Skrzeszewy – Podatkówek (155 tys.
zł), w Modelu (200 tys. zł), przez Wolę Trębską
(200 tys. zł), we wsi Sielce (100 tys. zł), Nowa
Wieś – Feliksów (100 tys. zł), rewitalizację zespo−
łu pałacowo−parkowego w Sannikach (360 tys. zł).

– powiat płocki na przebudowę dróg: Brudzeń
Duży – Janoszyce (400 tys. zł), Kępa Polska –
Rakowo (400 tys. zł), Chudzyno – Chudzynek
(200 tys. zł), przebudowę drogi w Pepłowie (300
tys. zł) i Siemieniu (200 tys. zł) I etap Juliszew –
Zyck Polski (200 tys. zł), Daniszewo – Włóki
i Worowice – Szasty (200 tys. zł), Nakwasin –
Główczyn (100 tys. zł), w miejscowości Prusz−
czyn (100 tys. zł), Nowy Troszyn (100 tys. zł)
ulic: Zacisze i Parkowej w Nowym Duninowie
(100 tys. zł), przebudowę drogi Brudzeń Duży –
Gorzechowo (100 tys. zł), modernizację dróg
w Zakrzewie i Umieninie (100 tys. zł), moderni−
zację drogi dojazdowej do zakładu w Świerczyn−
ku (200 tys. zł), modernizację dróg w Soczewce
(200 tys. zł). 

– powiat sierpecki na przebudowę drogi Gole−
szyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo (500
tys. zł), zamianę nawierzchni żwirowej na bitu−
miczną w miejscowości Kownatka (300 tys. zł),
modernizację odcinka drogi we wsi Milewo (300
tys. zł), budowę ul. Słonecznej w Gójsku (300 tys.
zł), przebudowę drogi Dziembakowo – Warzyn
Skóry (300 tys. zł), I etap Gozdowo – Rycharcice
(100 tys. zł), Malanowo Stare – Malanówko (100
tys. zł), modernizację dróg w gminie Zawidz (500
tys. zł).

– miasto Płock na przebudowę ul. Gałczyńskie−
go (I etap 1 mln zł), poprawę infrastruktury drogo−
wej w Płockim Parku Przemysłowo−Technolo−
gicznym (1 mln zł).

na placówki oświatowe

– powiat gostyniński na montaż wind i wyposa−
żenie placu zabaw w przedszkolu w Sannikach
(100 tys. zł), remont szkoły podstawowej i gimna−
zjum w Szczawinie Kościelnym (37.500 zł), wy−
mianę instalacji elektrycznej i wentylacyjnej
w szkole w Pacynie (17.500 zł), II etap adaptacji
pomieszczeń na kuchnię i stołówkę szkolną w Lu−
cieniu (50 tys. zł). 

– powiat płocki na wyposażenie części dydak−
tycznej, kuchni i placu zabaw przedszkola w Gą−
binie (100 tys. zł), modernizację przedszkoli z wy−
posażeniem placów zabaw w Bodzanowie i No−
wym Miszewie (55 tys. zł) oraz ogrodzenie i wy−
posażenie placu zabaw w przedszkolu w Brudze−
niu Dużym (14 tys. zł). W planach jest także re−
mont i wyposażenie gimnazjum w Nowej Górze
(32.500 zł), remont kotłowni, sieci c.o. i wodno−
kanalizacyjnej w szkole w Krubicach (50 tys. zł),
przebudowa pomieszczeń i remont posadzek
w gimnazjum w Słubicach (50 tys. zł), remont
Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie (24 tys. zł)
i Zągotach (50 tys. zł), budowę boiska o sztucznej
nawierzchni przy szkole w Orszymowie (37.500
zł), II etap remontu szkoły podstawowej w Łącku
(50 tys. zł), remont przedszkola w Radzanowie
(50 tys. zł) oraz szkoły podstawowej w Soczewce
(20 tys. zł) i Wyszynie (50 tys. zł), przebudowę
obiektów sportowych w Zespole Szkół w Gąbinie
(50 tys. zł).

– powiat sierpecki na adaptację poddasza na sa−
le lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rościszewie
(70 tys. zł), remonty szkół podstawowych w Zawi−
dzu Kościelnym (50 tys. zł), Sudragach (50 tys. zł)
i Szczutowie (10 tys. zł) oraz modernizację szkoły
w Gozdowie (50 tys. zł).

sieć wodociągową i kanalizacyjną

– powiat gostyniński na budowę sieci wodocią−
gowej wraz z przyłączami we wsi Józefków i Za−
krzewo (150 tys. zł), we wsi Lasek (50 tys. zł).

– powiat sierpecki na dokończenie budowy sie−
ci wodociągowej w gminie Zawidz (50 tys. zł),
budowę zbiornika wyrównawczego w Bożewie
(50 tys. zł), sieci wodociągowej w miejscowo−
ściach: Podwierzbie, Sydragi, Żochowo (50 tys.
zł), przebudowę stacji uzdatniania wody w Leli−
cach (500 tys. zł).

– powiat płocki na modernizację stacji uzdatnia−
nia wody w Bulkowie i wymianę rur azbestowo−
cementowych w Osieku (50 tys. zł), budowę sieci
wodociągowej na terenie gminy Drobin (50 tys.
zł), rozbudowę systemu zaopatrywania w wodę
w gminie Bielsk (50 tys. zł), modernizację stacji
uzdatniania wody w Przykorach (50 tys. zł), do−
kończenie budowy sieci wodociągowej w Wil−
czkowie i Ciućkowie (50 tys. zł), infrastrukturę
w gminie Bodzanów (1 mln zł). opr. (j)

Podzielono 172 mln zł Zakończył się proces porywaczy i morder−
ców Krzysztofa Olewnika, syna znanego biz−
nesmena z podpłockiego Drobina

Wzięli okup i zabili
Przypomnijmy, że Krzysztof Olewnik został

porwany ze swojego domu w nocy z 26 na 27 paź−
dziernika 2001 roku. Chłopak miał wtedy 25 lat.
Feralnego dnia porywacze obserwowali dom,
w którym trwała impreza. Już w jej trakcie Woj−
ciech F. wszedł do domu przez otwarte drzwi bal−
konowe i ukrył się wewnątrz. Pozostali sprawcy
czekali w polonezie na polu kukurydzy. Gdy ofia−
ra była już sama, szef porywaczy – Wojciech F.
wpuścił pozostałych. W porwaniu brali udział tak−
że: Cezary Witkowski, Piotr Sokołowski, Artur
Rechul, Ireneusz Piotrowski. Ubezpieczał ich Ro−
bert Pazik. Wojciech F. miał przy sobie dwie sztu−
ki broni. Rękojeścią jednego z pistoletów pobił
Krzysztofa Olewnika, który wzywał pomocy, na−
wet udało mu się wyrwać, ale oprawcy błyska−
wicznie go złapali.

Porywacze zawieźli Olewnika do miejscowości
Gać, a następnie do domu Wojciecha F. w Kału−
szynie. Budynek został wynajęty przez Sławomira
Kościuka. Tam w pomieszczeniu przy podziem−
nym garażu Wojciech F. zamontował w ścianie
metalowe pręty, do których przyczepił dwa łańcu−
chy. Jeden założył porwanemu na szyję, a drugi na
nogi. W pomieszczeniu był materac, poduszka,
koc, telewizor, radio i lampka. Porywacze, którzy
pilnowali ofiary obserwowali wnętrze „celi” przez
kamerę przemysłową podłączoną do telewizora,
znajdującego się w domu.

W Kałuszynie Krzysztof Olewnik przebywał
prawie dwa lata. W tym czasie porywacze kontak−
towali się kilkakrotnie z rodziną. W zamian za
uwolnienie mężczyzny zażądali 300 tysięcy euro
okupu. Dostali je 24 lipca 2003 roku. Wtedy pory−
wacze postanowili, że przeniosą porwanego w in−
ne miejsce. W tym celu kupili działkę w okolicach
Zbądza pod Różanem. Tam wykopali szambo,
w którym przetrzymywali przez dwa tygodnie
Olewnika. Następnie Robert Pazik i Sławomir Ko−
ściuk wywieźli porwanego na oddalone o pięć ki−
lometrów wysypisko śmieci. Tam Pazik skrępo−
wał Olewnikowi ręce i nogi. Na głowę założył ko−
miniarkę oklejoną taśmą i kilka foliowych wor−
ków. Leżąc na klatce piersiowej ofiary, przytrzy−
mywał głowę, żeby nie docierało powietrze. Sła−
womir Kościuk trzymał nogi. Gdy Olewnik już
nie żył, zabójcy owinęli ciało metalową siatką
i zakopali w przygotowanym dole. 

Podczas procesu ustalono, że decyzje o zabój−
stwie porwanego podjął Wojciech F.. Pomysło−
dawca mordu nie doczekał rozprawy, gdyż w lip−
cu 2007 roku powiesił się w celi aresztu. 38−letni
Robert Pazik i 51−letni Sławomir Kościuk otrzy−
mali wyroki dożywotniego więzienia. Pierwszy
z nich będzie mógł ubiegać się o przedterminowe
zwolnienie dopiero po 30 latach. Kościuk, który
o przedterminowe zwolnienie mógłby ubiegać się
po 25 latach, kilka dni po wyroku powiesił się
w płockim więzieniu. Płocki sąd zdecydował tak−
że, że 45−letni Ireneusz Piotrowski (pomysłodaw−
ca porwania, wskazał ofiarę, a potem przez dwa
lata pilnował Olewnika na działce w Kałuszynie)
odsiedzi 14 lat, 34−letni Piotr Sokołowski i 33−let−
ni Artur Rechul – po 12 lat, 34−letni Cezary Wit−
kowski – 13 lat, a 51−letni Stanisław Owsianko
– 8. Na ławie oskarżonych zasiadły także cztery
inne osoby. Trzy z nich usłyszały niższe wyroki za
przestępstwa luźno związane z działalności pory−
waczy, a jedna została uniewinniona. Wyroki nie
są prawomocne. 

Ze względu na ważny interes społeczny, sąd
zezwolił na publikację danych osobowych oraz
wizerunków skazanych. M.D.
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Fiskus na nasze zeznania podatkowe
za 2007 rok czekać będzie jeszcze

przez dwa tygodnie, do 30 kwietnia.
Wiemy, że wiele osób z wypełnieniem
PIT−u czeka do ostatniej chwili, robiąc
to właśnie w tym okresie. Dlatego jesz−
cze raz przypominamy dane Organizacji
Pożytku Publicznego, które można we−
sprzeć 1 proc. z należnego podatku. Da−
ne dotyczą płockich organizacji, które
działają na terenie miasta. 

Warto je wesprzeć, bo działają dla nas.
Od tego roku urząd skarbowy wyręczy
nas w dokonaniu wpłaty. My, podatnicy,
po wyliczeniu zobowiązania podatkowe−
go, musimy jedynie w ostatnich rubrykach
zeznania podatkowego wpisać nazwę
OPP i numer wpisu do Krajowego Reje−
stru Sądowego (KRS) organizacji, na
rzecz której chcemy przekazać kwotę do
wysokości 1 proc. należnego podatku. Nie
musimy nawet podawać numeru konta or−
ganizacji, choć wyliczenie kwoty odpisu
nadal należy do nas. 

Poniżej podajemy niezbędne dane do−
tyczące każdej z płockich OPP, które
uzyskaliśmy na podstawie danych z:
Centrum ds. Współpracy z Organizacja−
mi Pozarządowymi, Ministerstwa Fi−
nansów (http://opp.ms.gov.pl) i portalu
www.ngo.pl (http://bazy.ngo.pl/). (rł)

Płockie Organizacje Pożytku 
Publicznego w 2008 roku

Fundacja Dzieciom z Upośledze−
niem Umysłowym – Agnieszka/ KRS:
0000151511

Działalność: prowadzenie ośrodka reha−
bilitacyjno – integracyjnego, w ramach któ−
rego działa: centrum edukacji ekologicz−
nej; centrum hipoterapii i rekreacji konnej. 

Fundacja „Ich Dom”/ KRS:
0000223790

Działalność: gromadzenie środków
finansowych z przeznaczeniem na zakup
mieszkań dla dzieci, które opuszczają
placówki opiekuńczo−wychowawcze
i usamodzielniają się.

Fundacja Orlen Dar Serca/ KRS:
0000037031

Działalność: (1) pomoc rodzinom i oso−
bom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy−
równywanie szans tych rodzin i osób,
w tym pomoc rodzinnym domom dziecka,
(2) ochrona i promocja zdrowia, (3) dzia−
łania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja Panaceum/ KRS:
0000227423

Działalność: wspieranie finansowe
i rzeczowe instytucji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych, a w
szczególności Domu Pomocy Społecznej
„Przyjaznych Serc” w Płocku i Środo−
wiskowego Domu Samopomocy Nr 1
w Płocku, organizowanie działalności
charytatywnej, zbiórek, aukcji społecz−
nych na rzecz realizacji celów Fundacji.

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
im. Św. Brata Alberta/ KRS:
0000069061

Działalność: charytatywna i opiekuń−
czo – wychowawcza na rzecz dzieci, mło−
dzieży z rodzin dysfunkcyjnych i osób do−

rosłych, znajdują−
cych się w wyjątkowo trud−
nej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie pro−
wadzi m.in.: punkt dożywiania, świetlicę
miejską i dom dziennego pobytu. 

Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom”/ KRS: 0000008838

Działalność: udzielanie zapomóg fi−
nansowych dzieciom niepełnospraw−
nym, zakup sprzętu rehabilitacyjnego
i medycznego dzieciom i młodzieży nie−
pełnosprawnej ruchowo i psychicznie,
dofinansowywanie remontów i inwesty−
cji takich placówek jak wtz−y, dps−y. 

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy
dla Niepełnosprawnych „De Facto”/
KRS: 0000247597

Działalność: doradztwo zawodowe,
prawne, psychologiczne, oraz poradnic−
two obywatelskie dla osób niepełno−
sprawnych, szkolenia oraz warsztaty dla
osób niepełnosprawnych. Ułatwianie
dostępu do nowoczesnych technologii,
realizowane między innymi poprzez pro−
wadzenie biblioteki dla niepełnospraw−
nych oraz biblioteki wydawnictw na
nośnikach dostępnych dla niewidomych.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy
„Mazowsze” Płock/ KRS: 0000236032

Działalność: szkolenie utalentowa−
nych sportowo dzieci i młodzieży. 

Narodowy Fundusz Ochrony Zdro−
wia – Komitet Oddziału w Płocku/
KRS: 0000161803

Działalność: wspieranie rozwoju ba−
zy materialnej i ratownictwa medyczne−
go przez gromadzenie środków finanso−
wych i rzeczowych, zakup aparatury
diagnostyczno−leczniczej i sprzętu me−

dycznego dla placó−
wek służby zdrowia. Finan−

sowanie modernizacji i remontów
obiektów lecznictwa.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą/ KRS: 0000231127 

Działalność: na rzecz dzieci chorych
na cukrzycę.

Płockie Stowarzyszenie „Klub Ab−
stynentów”/ KRS: 0000114953

Działalność: na rzecz anonimowych
alkoholików, którzy podjęli abstynencję,
spotkania grup anonimowych alkoholi−
ków i ich rodzin, prowadzenie punktu
porad prawnych oraz psychologicznych. 

Regionalne Stowarzyszenie Wschód
− Zachód / KRS: 0000211879

Działalność: pomoc rodzinom i oso−
bom, które znalazły się w trudnej sytua−
cji życiowej oraz wyrównywanie ich
szans, wspieranie działalności stymulu−
jącej rozwój gospodarczy społeczności
lokalnych, pośrednictwo gospodarcze
między Wschodem a Zachodem m.in.
w sprzedaży złomu stalowego, drewna,
mocznika (UREA 46) oraz oleju sło−
necznikowego i rzepakowego.

Rejonowe Płockie Wodne Ochotni−
cze Pogotowie Ratunkowe w Płocku/
KRS: 0000212656

Działalność: pomoc ofiarom klęsk ży−
wiołowych i wypadków losowych, w tym
ratownictwo pożarnicze, górskie, wod−
ne, zabezpieczanie imprez masowych.

Stowarzyszenie Hospicyjno−Pa−
liatywne HOSPICJUM PŁOCKIE
pw. św. U. Ledóchowskiej/ KRS:
0000025247

Działalność: stowarzyszenie zajmuje
się specjalistyczną opieką medyczną osób
chorych przewlekle i w stanie nowotwo−
rowym oraz w stanie apalicznym, prowa−
dzi: Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum
Domowe, Hospicjum Domowe dla Dzie−
ci, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Autyzmem „Odzyskać Więzi”/
KRS: 0000215754

Działalność: działalność na rzecz
osób z autyzmem poprzez prowadzenie
szeroko rozumianej rehabilitacji, pro−
wadzenie punktu diagnostyczno – kon−
sultacyjnego oraz terapii dla dzieci
z autyzmem.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i Ich Rodzicom
„Silni Razem”/ KRS: 0000215779

Działalność: pomoc rzeczowa, zakup
sprzętu rehabilitacyjnego, leków, opału,
żywności i odzieży dla potrzebujących
oraz poradnictwo, a także organizacja
imprez integracyjnych, koncertów cha−
rytatywnych, z których dochód przezna−
czany jest na pomoc indywidualną dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Umysłową
„Jestem”/ KRS: 0000184746

Działalność: praca z osobami z nie−
pełnosprawnością intelektualną w ra−
mach warsztatu terapii zajęciowej; re−
walidacja – terapia małych dzieci nie−
pełnosprawnych w ramach ośrodka po−
mocy rewalidacyjnej; prowadzenie po−
radnictwa i wsparcia dla rodzin osób
niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej/ KRS: 0000155124

Działalność: prowadzi poradnie ro−
dzinne, świetlice środowiskowe i kom−
puterowe dla dzieci z rodzin ubogich,
organizuje kolonie letnie, choinki, festy−
ny itp. 

Towarzystwo Naukowe Płockie/
KRS: 0000136357

Działalność: (1) prowadzenie nauko−
wej Biblioteki im. Zielińskich, (2) ochrona
i konserwacja zbiorów specjalnych Bib−
lioteki im. Zielińskich oraz utrzymywanie
i prace konserwatorskie przy zabytko−
wych nieruchomościach, (3) działalność
wydawnicza – kwartalnik „Notatki Płoc−
kie” (od 1956 r.) oraz publikacje książko−
we, (4) upowszechnianie wiedzy. 

Związek Harcerstwa Polskiego Ko−
menda Chorągwi Mazowieckiej/
KRS: 0000291419 

Działalność: organizacja zajmująca
się wychowaniem dzieci i młodzieży
zgodnie z harcerskimi wartościami, ta−
kimi jak: patriotyzm, braterstwo, przy−
jaźń, służba, wiara, praca, sprawiedli−
wość, wolność i pokój. (opr. rł)

Podziel się podatkiem. To nic nie kosztuje, no może trochę wysiłku podczas wypełnienia 3 małych
rubryk w PIT−cie, a dla organizacji pozarządowych każdy grosz jest na wagę złota.

1 procent dla Płocka
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1 kwietnia, w prima aprilis, dwóch
młodych mężczyzn pojawiło się
o godz. 9.45 w małym punkcie banko−
wym przy ul. Kolegialnej. – Wyczekali,
aż nikogo nie będzie w środku – opo−
wiada Anna Lewandowska z policji.
– Napastnicy mieli na twarzach komi−
niarki. Sterroryzowali kasjerkę przed−
miotem przypominającym broń. Zażą−
dali wydania pieniędzy.

Kiedy kobieta bez oporów oddała
gotówkę, mężczyźni uciekli w stronę
centrum.

Na kamerach z monitoringu widać
dwóch sprawców napadu. Mają ok. 20
lat, ok. 175 cm wzrostu i byli ubrani na
sportowo.

Policja prosi świadków napadu o kon−
takt z policją. – Chcielibyśmy, aby zgło−

sił się do nas około 40−letni mężczyzna
w brązowej kurtce, który o tej porze stał
dokładnie naprzeciwko punktu banko−
wego – mówi Anna Lewandowska. – Na
kamerach monitoringu widać również
osoby, które szły w tym czasie ulicą
Gradowskiego. Wszyscy oni mogli wi−
dzieć sprawców napadu.

Policja zapewnia świadkom zdarze−
nia całkowitą anonimowość. Można
zgłosić się do Komendy Miejskiej Poli−
cji przy ul. Słowackiego 4/1 lub zadz−
wonić pod numer telefonu 997 albo 024
262 42 22. Ten ostatni kontakt to anoni−
mowy telefon „Stop przestępczości”.
Wystarczy nagrać tam na automatyczną
sekretarkę swoje spostrzeżenia, nie
trzeba podawać żadnych danych. 

(m.d.)

To nie był żart

Płocka policja ma ośmiu nowych fun−
kcjonariuszy. 7 kwietnia złożyli oni uro−
czyste ślubowanie. Najmłodsza z poli−
cjantek ma 20 lat, a najstarsi w jej gru−
pie to 29−latkowie. 

– Praca, której się podjęliście to wyz−
wanie, ciężka, trudna i odpowiedzialna
służba – mówił podczas uroczystości
komendant policji Jarosław Brach.
– Kiedy ślubowanie składali policjanci
z poprzedniego naboru, mówiłem, że
czekają ich podwyżki. Wy przyszliście,
kiedy stały się one faktem. Po powrocie
ze szkół policyjnych czekają na was po−
bory ponad 1800 złotych netto. 

Potem były życzenia najlepszych ocen
w szkole i awansów. Tego samego dnia
nowo przyjęci funkcjonariusze rozjechali
się do szkół policyjnych: panie do
Szczytna, a panowie do Gdańska. Tam
przejdą siedmiomiesięczne szkolenie. 

Wśród nowych znalazły się trzy pa−
nie. Jedna z nich to Barbara Cieplak.
– Kiedy prawie rok temu moja siostra
bliźniaczka – Ania zgłosiła się do pracy
w policji, już wtedy myślałam o tej pra−
cy – opowiadała. – Bałam się jednak te−

stów sprawnościowych. Próbowałam
we wrześniu, ale do zaliczenia zabrakło
mi trzech sekund. Postanowiłam jednak
nie rezygnować i udało się. 

Barbara Cieplak przyznaje, że o wy−
borze zadecydowało również to, że to
pewna, państwowa posada. Wysokość
pierwszej pensji jest też nie do pogar−
dzenia. – Ale to także wyzwanie, jakaś
wiara, że można przyczynić się do zwal−
czania przestępczości – dodała młoda
policjantka. (m.d.)

Praca i płaca

Nieważne czy jesteś kobietą czy
mężczyzną, czy jesteś stary czy młody
– możesz rozpocząć pracę w policji.
Komenda Miejska poszukuje chętnych. 

Kandydaci – obywatele Polski – mu−
szą mieć co najmniej średnie wykształ−
cenie, nieposzlakowaną opinię oraz do−
brą kondycję fizyczną i psychiczną.
Ważne jest także, aby osoby starające
się o pracę nie były karane i mogły ko−
rzystać w pełni z praw publicznych.
Mężczyźni muszą mieć uregulowany
stosunek do służby wojskowej.

Dokumenty, które należy wypełnić
oraz wszelkie informacje na temat na−
boru dostępne są w Zespole Kadr
i Szkolenia, ul. Słowackiego 4/1, po−
kój 213, tel. 024 266 12 49, 266 15 10. 

Po złożeniu dokumentów chętnych
do pracy czeka test, składający się z 40
pytań z zakresu funkcjonowania admi−
nistracji publicznej, bezpieczeństwa
oraz wiedzy o społeczeństwie.

Następnie trzeba wykazać się spraw−
nością fizyczną, czyli pokonać w cza−
sie 1 min 45 sekund specjalny tor
przeszkód. Na koniec chętnych, którzy
chcą zostać policjantami czeka test
psychologiczny, który sprawdzi pre−
dyspozycje kandydata do odbywania
służby. 

Nie obędzie się także bez badań le−
karskich i tzw. wywiadu zorganizowa−
nego, który pozwoli ocenić umiejętno−
ści formułowania myśli i motywację do
służby w policji.

Kto pozytywnie przejdzie przez te
wszystkie procedury, dostanie skiero−
wanie do macierzystej jednostki, gdzie
złoży ślubowanie. Ale nie oznacza to,

że natychmiast zacznie pracować.
Wszystkich czeka jeszcze półroczne
przeszkolenie w jednej ze szkół poli−
cyjnych w kraju. 

– Funkcjonariusze uczą się tam, jak
zachowywać się na patrolu, jak reago−
wać na przestępstwa – opowiada Anna
Lewandowska z policji. – Poznają też
wiedzę na temat pisania raportów,
musztry i zasad zależności służbowych.

W trakcie szkolenia młodzi policjan−
ci dostają ok. 1200 zł netto. Po powro−
cie do swojej jednostki ich pensja
wzrasta do 1805 zł. Do tego dochodzą
m.in. tzw. trzynastka, równoważnik za
umundurowanie, a także pokrycie
kosztów dojazdów do pracy, równo−
ważnik za brak mieszkania czy dofi−
nansowanie do wypoczynku dla fun−
kcjonariuszy i ich rodzin. 

Ponadto policja umożliwia dalsze
kształcenie zawodowe, np. specjali−
styczne kursy. Po 15 latach pracy fun−
kcjonariusz nabywa prawa emerytalne.
W tej chwili wysokość emerytury rów−
na jest 40 proc. ostatniego wynagro−
dzenia. 

– Zapraszam wszystkich, którzy
chcieliby zakosztować życia w mundu−
rze – mówi Jarosław Brach, komendant
płockiej policji. – Mówię uczciwie, to
nie jest lekka służba dla mięczaków.
Nie raz trzeba zmarznąć czy zmoknąć.
Ale wiem, że to praca, w której czło−
wiek się nie nudzi i która potrafi dać
dużo satysfakcji. 

Kolejne terminy przyjęcia do służby,
wyznaczone przez Komendanta Głów−
nego, to: 26 maja, 28 lipca, 29 września
i 1 grudnia. (m.d.)

Zostań policjantem i zarabiaj

– to hasło akcji płockiej policji prze−
prowadzonej w sobotę, 29 marca. Fun−
kcjonariusze kontrolowali kierowców
pod kątem trzeźwości i sprawdzali, czy
nie prowadzą samochodów pod wpły−
wem narkotyków. 

Mimo wcześniejszych ostrzeżeń
o akcji, znów na drogi wyjechały oso−
by, które piły alkohol. 

– Podaliśmy informację o planowa−
nych kontrolach, bo od przyłapania
kierowców na prowadzeniu po pijane−
mu i wypisaniu mandatów, ważniejsze
jest, żeby osoby pod wpływem alkoho−
lu w ogóle nie wyjeżdżały na drogi
– mówi komendant miejski policji Ja−
rosław Brach.

Funkcjonariusze od soboty do nie−
dzielnego poranka sprawdzili ponad
100 kierowców. Policjanci na terenie
Płocka zatrzymali czterech nietrzeź−
wych, siedzących za kółkiem. Rekor−
dzista miał ponad 1,1 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. – Pod wpły−

wem alkoholu był też jeden motorowe−
rzysta – opowiada Anna Lewandowska. 

Kierowcy badani byli również nar−
kotestem – urządzeniem, który wykry−
wa czy ktoś jest pod wpływem narko−
tyków. Na szczęście, wszystkie prze−
prowadzone badania dały wynik nega−
tywny. 

Celem akcji było także wyelimino−
wanie kierowców, którzy sami lub ich
pasażerowie jeżdżą bez zapiętych pa−
sów bezpieczeństwa, bądź przewożą
dzieci bez fotelików. – Dziesięć osób
otrzymało mandaty po 100 złotych za
brak pasów – mówi komisarz Bedna−
rek. – Na najwyższą karę zasłużył jed−
nak kierowca, który przed godziną 1
w nocy pędził aleją Kilińskiego
z prędkością 140 kilometrów na go−
dzinę. 

Pirat otrzymał 500 zł mandatu i 10
punktów karnych.

Policja zapowiada, że będzie powta−
rzała tego typu akcje. (m.d.)

Alkohol i narkotyki

Najpóźniej do połowy maja Ochotni−
cza Straż Pożarna z Podolszyc będzie
miała samochód przeznaczony do ra−
townictwa wodno−nurkowego. Do Płoc−

ka dostarczy go firma z Jaworzna, która
wygrała przetarg. Za nowy pojazd mia−
sto zapłaci 174 tys. 410 zł. 

Samochód jest przystosowany do
przewozu sześciu osób. Ma napęd 4x2,
nie waży więcej niż 3,5 tony i ma spe−
cjalistyczne wyposażenie. (m.d.) 

Nowe auto
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*PAMIĘTAMY*PAMIĘTAMY*PAMIĘTAMY*PAMIĘTAMY*PAMIĘTAMY*PAMIĘTAMY*PAMIĘTAMY*PAMIĘTAMY*PAMIĘTAMY*

2 kwietnia przypadała trzecia rocznica śmierci Jana
Pawła II. W Płocku, podobnie jak w całej Polsce, od−
były się oficjalne uroczystości. W katedrze odprawio−
no mszę św. w intencji beatyfikacji Papieża, której
przewodniczył biskup pomocniczy Roman Marcin−
kowski. 

Po liturgii wierni przeszli pod pomnik Jana Pawła II.
Czytano teksty Ojca Świętego i odśpiewano Apel Jas−
nogórski. Uroczystość zakończyła się dokładnie
o 21.37, czyli w godzinę śmierci Jana Pawła II. 

Tego samego dnia służby mundurowe i ratownicze
z Płocka i powiatu wzięły udział w mszy, celebrowanej
przez ordynariusza diecezji bp Piotra Liberę w kościele
parafii Świętego Krzyża na Podolszycach Północ. Po
mszy św. poświęcono plac budowy nowego kościoła.

Uroczystości związane z rocznicą śmierci Papieża
trwały przez cały tydzień. 3 kwietnia, w Towarzystwie
Naukowym Płockim została otwarta wystawa pokazu−

jąca kolejne etapy przygotowania okolicznościowego
banknotu o nominale 50 zł „Jan Paweł II” (o wystawie,
którą można oglądać do 25 kwietnia pisaliśmy w po−
przednim numerze „Sygnałów Płockich”).

Również w czwartek w parafii Ducha Świętego na
Skarpie odbył się koncert Marcina Stycznia z zespo−
łem. Zaprezentował on utwory ze swojej debiutanckiej
płyty „Pieśń o Bogu ukrytym”.

W niedzielę, 6 kwietnia Płocka Orkiestra Symfo−
niczna zagrała koncert zatytułowany „Jan Paweł II in
memoriam”. Orkiestrze towarzyszył Chór Akademicki
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Chór Alla Camera z Grudziądza. Jako solistka wystąpi−
ła Elżbieta Stengert (sopran).

Podobnie, jak w poprzednich latach przy al. Jana Pa−
wła II przez kilka dni paliły się znicze, spontanicznie
zapalane przez płocczan. (m.d.)

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Ku pamięci

Koncert „Jan Paweł II in memoriam” w katedrze zakończył obchody 3. rocznicy śmierci Papieża w Płocku
Wystawę „Pamięci Wielkiego Polaka” w TNP oglądać można
do 25 kwietnia
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Z 26 prac, które przeszły do drugiego etapu, na−
grodzono dwie, a trzy wyróżniono. Jury zrezygno−
wało z przyznania pierwszej nagrody, motywując
swą decyzję wyrównanym poziomem prac uczest−
ników. Organizatorem była... Płocka Galeria Sztu−
ki. Konkurs i jego finał to pierwszy etap większe−
go projektu, realizowanego przez PGS. Kolejny
etap to wydawnictwo i wystawa. – Główne nasze
założenie to chęć promowania miasta, kolejne
– połączenie literatury z plastyką. Nasi graficy
wzięli się już do pracy. Chcemy po prostu stwo−
rzyć obiekt literacko – plastyczny, a nie kolejną
książkę – tłumaczy Jerzy Mazuś, dyrektor galerii.
Promocja planowana jest na jesień, wtedy też ma
być zorganizowana wystawa poświęcona sztuce
projektowania książek.

Wśród laureatów konkursu jest tylko dwójka
płocczan – autor ośmiu tomików wierszy Krzysz−
tof Barański (wyróżnienie) i Andrzej Muszalski
(III nagroda). Zdobywczyni najwyższej, II nagro−
dy – Marta Sienkiewicz (na zdjęciu) mieszka
w Trzebieli – leżącej tuż przy granicy niemieckiej.

– Płock to miasto o ogromnym dorobku histo−
rycznym. Zdziwiło mnie, że nie ma swoich le−
gend, miejskich opowieści. Wczytując się w jego
historię byłam zaskoczona, jak wiele ważnych
dla Polski postaci tu gościło lub mieszkało, a nie
jest to eksponowane – mówiła w siedzibie PGS
podczas wręczania nagród 27 marca. – Moje
opowiadanie („Podanie o powstaniu Płocka”)
powstało po analizie kilku hipotez historyków,
dotyczących genezy powstania grodu. Okazało
się, że wszystkie łączą się w ciekawą całość.

Sienkiewicz ma już na swym koncie kilka na−
gród literackich. W 2006 r. wydała książkę
„Dom przy ul. Zwyczajnej”. W tym roku ma się
ukazać jej „Cień Motyla”. Andrzej Muszalski,
płocczanin, na konkurs nadesłał aż trzy opowia−
dania. Nagrodzony „Pamiętny dzień” przywołu−
je historyczne wydarzenie pasowania Bolesława
Krzywoustego na rycerza. W innym, Muszalski
pisze o tajemnicy starego hejnału Płocka.

– Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac
skupili się głównie na legendzie historycznej, na
swoistej prehistorii miasta, sięgając do tajemnic
założycielskich, kryjących się w samej nazwie gro−
du, której geneza może być kopalnią literackich
pomysłów, prowadząc nas przez mijające wieki,
aż do tego, który niedawno upłynął – podsumowa−
ła poetka prof. Joanna Papuzińska – członek jury. 

Ten niedawny czas upamiętnił najlepiej
Krzysztof Barański, którego „Wrota” otwiera−
ją przed czytelnikiem płockie podwórka z lat
50. i 60. Wtedy parkowały tam wspaniałe, sty−
lowe samochody. Motoryzacja to druga pasja
płockiego poety, który nota bene niedawno
wydał zbiór opowiadań pod wiele mówiącym
tytułem „Amerykańskie samochody”. 

Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że
opowiadań i legend o Płocku jest zdecydowanie
za mało. – Może tak jak plastycy sobie robią ple−
nery malarskie, powinniśmy zapraszać autorów
na wspólne spotkania z wycieczkami po mieście –
zaproponowała Papuzińska, która wyraziła na−
dzieję, że konkurs będzie kontynuowany w przy−
szłym roku. (rł)

Baśniowo−historyczna geneza nazwy „Płock”, pasowanie na rycerza Krzywoustego czy 
tajemnica hejnału – to tematy najlepszych prac w konkursie na utwór literacki o Płocku

Legenda potrzebna od zaraz 
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„Podanie o powstaniu Płocka”
Zamierzchłe to były czasy i tak odległe, że próżno szukać po nich śla−

du w kronikach. Słowiańskie ziemie porastała wielka puszcza, a żyjący
w niej ludzie cześć oddawali pogańskim bogom.

Płonęły święte ognie, dniem i nocą czuwali na uroczysku kapłani. To
do nich przychodzili chorzy w potrzebie, oni też służyli pomocą niewia−
stom w połogu i u nich szukano rady podczas plemiennych wieców.

Pomocnicą jednego z kapłanów była stara Płota. Nikt z mieszkańców
mazowieckiej krainy nie wiedział, skąd owa niewiasta pochodziła i jak
wiele przeżyła wiosen. Ot, znaleziono ją przed wieloma laty na brzegu
wielkiej rzeki, nad którą wznosiło się wzgórze. Po wiosennych wyle−
wach woda opadła i wtedy właśnie oczom zebranych ukazał się niezwy−
kły widok.

Na piaszczystej łasze leżała mała dziewczynka. Osłonięta była jedy−
nie długimi, jasnymi włosami i tak przy tym blada, że niemal przezro−
czysta. Drżała na całym ciele niczym ryba wyciągnięta z wody.

– Trzepoce się jak płoć w niewodzie! – wyszeptała jedna z niewiast.
Przybyli na miejsce starsi plemienia próbowali ją zagadywać, ale dziec−
ko milczało, najwyraźniej nie rozumiejąc tutejszej mowy. Toczyło po
wszystkich dużymi oczyma, błękitnymi niczym woda, z której ją wycią−
gnięto. Długo próbowano dociec, skąd pochodzi. Zaciągano języka
u wędrownych kupców, pytano w innych osadach. Nikt jednak nie zdo−
łał się dowiedzieć, jakim sposobem dziecko zawędrowało samo w te
okolice. Po naradach zdecydowano, że będzie służyć świętym ogniom
na wzgórzu......

Marta Sienkiewicz z Trzebieli 
(II nagroda)

Wrota
Dawno temu, w Płocku, Krzysio mieszkał w starej oficynie przy uli−

cy Pierwszego Maja jeden. Było to bardzo ciekawe i trochę tajemni−
cze podwórko. Na środku, tuż przy śmietniku, rosła sobie mała sosen−
ka, zwana przez dzieci „parasolem”, bo miała cienki pień i koronę
właśnie w kształcie parasola. Prawie wszystkie domy chwaliły się oka−
załymi balkonami, na których mamusie pielęgnowały kwiatki i inne
roślinki, a tatusiowie palili papierosy. 

Do późnego wieczora słychać tu było gwar rozmów dorosłych i ba−
wiącej się dzieciarni.

Największe tajemnice kryły garaże. Jeden stał w zachodnim rogu
podwórka, miał półkolisty dach i wielkie, niemiłosiernie skrzypiące
drewniane wrota. Kiedy tata Krzysia kupił swój pierwszy motocykl,
zacnie dudniące BMW, zawiasy wierzei zostały naoliwione i okazało
się, że w środku nie było żadnej tajemnicy, a tylko materiały budowla−
ne i inne rupiecie sąsiadów. Znalazło się więc miejsce i dla motocykla.
Dzieciaki bardzo lubiły patrzeć, jak tata Krzysia krząta się przy moto−
rze, jak naprawia go i czyści. Krzysio stawał wtedy obok z dumną mi−
ną i objaśniał kolegom, co tata robił, sypał fachowymi nazwami, po−
trafił nawet wilgotną szmatką polerować rurę wydechową! 

Do drugiego garażu zjeżdżało się w dół, za śmietnikiem. Dzieci nie
były tam wpuszczane, ponieważ ktoś kiedyś powiedział, że nie wolno.
Co sprytniejsze chłopaki, więc także Krzysio, wiedziały jednak, co
wypełniało przepastne czeluście podziemnego sezamu. W podwórku
pracowała bowiem jedyna w mieście drukarnia, toteż rozległy garaż
zdawał świetnie egzamin jako magazyn papieru i części zamiennych
do maszyn drukarskich. Ale nie to było największą atrakcją. 

Tu kierownik drukarni, sympatyczny pan Ignacy, trzymał swój sa−
mochód, najpiękniejsze auto w całym Płocku, miedziano−złotego ame−
rykańskiego Forda Fairlane...

Krzysztof J. Barański z Płocka 
(I wyróżnienie)

Naftowe i elektryczne, żyrandole, kinkiety i lampy stojące – w sumie
ponad 100 eksponatów z kolekcji prywatnej oraz zbiorów własnych
Muzeum Mazowieckiego można oglądać do 25 maja w kamienicy przy
ul. Tumskiej 8. Wystawa „Lampy lampom coś mówią...” prezentuje
różne style – od bujnej secesji po zgeometryzowane art déco. Są tu za−
równo wybujałe, wyrafinowane formy odwołujące się do motywów ro−
ślinnych, zoomorficznych i zdobione postaciami kobiecymi, jak rów−
nież lampy o prostszych kształtach, w swej stylistyce odnoszące się do
piękna samej konstrukcji. 

Obok produktów seryjnych prezentowane są też eksponaty wyjątkowe,
wytwarzane w kilku egzemplarzach, np. żyrandol Stanisława Wyspiań−
skiego przeznaczony do Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. 

Wernisaż wystawy, na którym wystąpiła w mini−recitalu „Piosenka
w świetle lamp” – laureatka festiwali piosenki francuskiej w Polsce
i we Francji – Justyna Barcz, odbył się 10 kwietnia. (rł) 

Lampy lampom coś mówią... 
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Miejski Ogród Zoologiczny od 6 lat
prowadzi program aktywnej ochrony
płazów krajowych dla ropuchy pa−
skówki, kumaka nizinnego czy rzekot−
ki drzewnej. Ma też swój ośrodek ho−
dowli płazów i – jak się okazuje – z po−
wodzeniem mnoży również egzotyczne
gatunki z wysp: Montserrat (Karaiby)
i Madagaskar. 

Żaby pomidorowe z Madagaskaru
skrzek złożyły, nie tylko po raz pier−
wszy w naszym zoo, ale i po raz pier−
wszy w jakimkolwiek polskim ogro−
dzie. – Są już kijanki, ale przed nimi
jeszcze długa droga i wiele niebezpie−
czeństw – mówi dyr. Niweliński i doda−
je. – Życie żab nie jest łatwe. W naturze
część jest zjadana zanim się wykluje,

potem z tych, które przetrwają tylko
części uda się przeobrazić w małe żab−
ki, które z kolei może powalić jakiś ka−
taklizm, np. powódź czy susza. A w
zoo? Wystarczy niewielka zmiana skła−
du chemicznego wody, przerwa w do−
stawie prądu. To maleńki organizm
całkowicie zdany na środowisko, w któ−
rym żyje. 

Dorosłe żaby pomidorowe – na wol−
ności występujące wyłącznie na Mada−
gaskarze – osiągają wielkość od 6 −11
cm (największe są samice). Ich czerwo−
ny kolor to nie tylko sygnał ostrzegaw−
czy dla drapieżników. W skórze żab
pomidorowych zawarta jest biała, tok−
syczna substancja, która u ludzi może
wywoływać reakcję uczuleniową. 

Skrzek złożyły też „karaibskie kur−
czaki”, które przyjechały do Płocka 4
miesiące temu. Ten gatunek gigantycz−
nych żab pochodzi z wyspy Monserrat.
Swoją nazwę zawdzięcza rozmiarom
i wyjątkowemu umięśnieniu, które sta−
ło się jego przekleństwem. Smakosze
żabich udek mieli w co wbić zęby. Dla−
tego żaby te były masowo wyłapywane
do restauracji, wytrzebiając znaczną
część populacji. Na pomoc karaibskie−
mu gatunkowi ruszyli naukowcy z bry−
tyjskiego Ośrodka Ochrony Dzikiej
Przyrody z Jersey, którzy opracowali
program ochrony tego gatunku, uznany
następnie za jeden ze światowych prio−
rytetów. Dlatego wszystkie „małe kur−
czaki” z Płocka, którym uda się doros−

nąć wrócą – w ramach tzw. introdukcji
– do swojego naturalnego środowiska. 

Te przychówki to dobra wróżba na
ten rok, który Międzynarodowa Unia
Ochrony Przyrody (IUCN) we współ−
pracy ze Światowym i Europejskim
Związkiem Ogrodów Zoologicznych
(WAZA, EAZA) ogłosiła Rokiem Ża−
by (2008 Year of the Frog). 

Pochodną tej decyzji jest Amphi−
bian Ark – międzynarodowy program,
w którym uczestniczy również płoc−
kie zoo, a którego celem jest hodowla
(pod okiem specjalistów) 500 najbar−
dziej zagrożonych gatunków płazów,
których nie można uratować w ich
środowiskach naturalnych, tj. żab
z Karaibów. (rł)

Dwa egzotyczne gatunki żab w płockim zoo złożyły skrzek, z którego zaczynają wykluwać się kijanki. – To duży
sukces – mówi A. Niweliński dyrektor ogrodu. 

Dojrzewające Pomidory i Górskie Kurczaki

Małe, czarne i płochliwe małpki są
zagrożone wyginięciem. Żyją w dżun−
gli, wysoko w konarach drzew lasów
Ameryki Południowej, które bezlitoś−
nie karczują ludzie. Siedząc w cieniu
przywarte do drzew giną, bo bardzo
przywiązują się do swoich siedlisk
i nie potrafią ich opuścić nawet w sy−

tuacji bezpośredniego zagrożenia.
Zresztą ludzie to nie jedyni ich wrogo−
wie. Krótko mówiąc wrogiem jest
każde stworzenie; gad, ptak czy ssak. 

W Europie na kilka tysięcy ogrodów
zoologicznych, ponad pięćdziesiąt ma
Miko Czarne z czego dwadzieścia
mnoży je z powodzeniem, tak jak

płockie zoo. – Teraz widzimy, że w pa−
wilonie dla marmozet i tamaryn udało
nam się stworzyć dobre warunki, bo
wszystkie gatunki mnożą się bez wyjąt−
ku – podkreśla z zadowoleniem dyrek−
tor. Dobrym przykładem może tu być
historia „felernej” samicy Tamaryny
Cesarskiej, która trafiła do naszego
zoo spisana praktycznie na straty.
– Straciła pierwsze młode, bo nie po−
trafiła się nim zająć, a w Płocku... od−
chowuje trzecią parę bliźniaków – do−
daje dyr. Niwieliński.

A młode miko jest na razie mało wi−
doczne, wtulone w grzbiet matki zle−
wa się z jej aksamitnie czarną sierścią,
ale za 2−3 miesiące powinno już dziar−
sko biegać po wybiegu. 

A poza tym...

Na świat przyszły bardzo ciekawie
ubarwione, zwinne Agawy Brodate.
Z jaj wykluło się 10 małych jaszczu−
rek. Do ogrodowego przedszkola do−
łączył też gekon lamparci i modliszki
zielone. Zapraszamy do zoo.

(rł)
zdjęcia: Aleksander Niweliński

– To trzecie młode Miko Czarne w naszym zoo. I to nas bardzo cieszy. Okazuje się, że wszystkie nasze tamaryny
mnożą się bez wyjątku – mówi A. Niweliński.

Mała czarna i zielona modliszka

Górski kurczak w całej okazałości

Młoda modliszka pożera świerszcza

Tak wygląda dojrzała żaba pomidorowa

180 000
Tyle osób odwiedziło Miejski

Ogród Zoologiczny w 2007 roku. 
To kolejny, choć nie hodowlany,

sukces płockiego zoo. Bo liczba ta,
w porównaniu z 2006 rokiem

wzrosła, aż o 25 tysięcy.
(rł)

Małe miko na grzbiecie mamy jest prak−
tycznie niewidome
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Kwiecień jest miesiącem szczegól−
nym dla tysięcy uczniów szkół podsta−
wowych, których czeka pierwszy praw−
dziwy stres. 8 kwietnia w całej Polsce,
we wszystkich szkołach podstawowych
nie zabrzmiał dzwonek; szóstoklasiści
zdawali egzamin kompetencyjny. Tego
dnia w szkołach nie było żadnych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych; do
szkoły przyszli tylko uczniowie klas
szóstych, aby w skupieni i ciszy przystą−
pić do pierwszego w swoim życiu egza−
minu, sprawdzającego ich wiedzę
i umiejętności.

W płockiej „Osiemnastce”, o godzi−
nie ósmej trzydzieści, powołane składy
komisyjne wraz z przedstawicielami
uczniów weszły do gabinetu dyrektora
i tam obejrzały zapieczętowane spraw−
dziany, stwierdzając ich „nienaruszal−
ność”. Chwilę potem ci sami ucznio−
wie w asyście komisji przeliczali i od−
bierali odpowiednią ilość sprawdzia−
nów dla swojej klasy. Egzamin odby−
wał się we wcześniej przygotowanych
klasach: na drzwiach znajdowała się li−
sta przystępujących do egzaminu i wy−
mienieni uczniowie zajmowali miejsca

wskazane przez nauczyciela, opatrzone
ich kodem. 

Dzieci przystąpiły do testu o godzinie
dziewiątej i pisały go przez godzinę
(wydłużony czas miały tylko dzieci
z orzeczeniami poradni psychologiczno−
pedagogicznej np. dyslektycy).

W tym roku był to już siódmy ogól−
nopolski test kompetencyjny, który
sprawdza w jaki sposób uczniowie opa−
nowali umiejętność czytania, pisania,
wykorzystywania informacji oraz rozu−
mienia i zastosowania zdobytej wiedzy
w praktyce. Test ma charakter po−
wszechny i jest obowiązkowy – przy−
stąpienie do niego jest warunkiem
ukończenia szkoły podstawowej.

Maksymalna liczba punktów, jaką
uczeń może zdobyć na egzaminie to 40.
Warto zaznaczyć, że sprawdzianu nie
można nie zdać, ponieważ każdy szósto−
klasista i tak będzie kontynuować naukę
w gimnazjum. Wynik testu kompeten−
cyjnego może jednak mieć wpływ na to,
w jakiej placówce uczeń dalej będzie się
kształcić. Na wyniki sprawdzianu ucz−
niowie klas szóstych będą musieli po−
czekać do końca maja. I.J.

Sprawdzili, czego się nauczyli

3 kwietnia w hali sportowej MZOS
w Borowiczkach odbył się IV Integra−
cyjny Halowy Turniej Piłki Nożnej
chłopców. Organizatorami turnieju by−
li: Specjalny Ośrodek Szkolno−Wycho−
wawczy Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa
Nr 20. Celem turnieju jest integracja,
znoszenie barier, popularyzacja sportu
wśród młodzieży. W turnieju wzięły
udział reprezentacje szkół: SP nr 20,
SP nr 15, SP nr 5, SP nr 9, Specjalnego
Ośrodka Szkolno−Wychowawczego Nr
1 w Płocku, SOSW w Sierpcu, SOSW
w Gostyninie oraz SOSW Nr 2 w Płoc−
ku. Na widowni zasiadły dzieci z SP nr
20 i SOSW Nr 1, gorąco dopingując
swoje drużyny. 

Oprawa turnieju była bardzo uro−
czysta, rywalizację poprzedziła defi−
lada wszystkich uczestników. Otwar−
cia zawodów dokonali dyrektorzy
szkół organizujących turniej wraz
z zaproszonymi przedstawicielami
Kuratorium Oświaty. W czasie otwar−

cia, jak i w przerwach pomiędzy me−
czami odbywały się pokazy grup ta−
necznych – chłopców i dziewcząt
z Zespołu Szkół Budowlanych oraz
dzieci najmłodszych ze Szkoły Pod−
stawowej nr 20. 

W klasyfikacji ogólnej turnieju zwy−
cięstwo odnieśli: z drużyn wystawio−
nych przez szkoły podstawowe I miej−
sce zajęli piłkarze SP nr 20 w Borowi−
czkach. Na drugim uplasowała się re−
prezentacja SP nr 15, a na trzecim SP
nr 5. Wśród szkół gimnazjalnych najle−
piej spisała się drużyna SOSW nr 2
w Płocku. II miejsce zajęli uczniowie
SOSW nr 1 w Płocku, a III – SOSW
Sierpc. Uczestniczące drużyny otrzy−
mały puchary, dyplomy oraz medale.
Ponadto atrakcją dla zgromadzonej
młodzieży był mecz kadry nauczyciel−
skiej Ośrodka Szkolno−Wychowaw−
czego Nr 1 w Płocku z kadrą Szkoły
Podstawowej Nr 20. Wynik meczu 2:0
dla SOSW Nr 1. D. B.

Integracyjna piłka

Dzięki uprzejmości dr Bożeny Koła−
kowskiej uczennice z klasy: I Tg, II Tg
i II Tb z Zespołu Szkół Budowlanych
uzyskały profesjonalną poradę lekarską
w zakresie profilaktyki raka piersi. Zaję−
cia odbyły się 1 kwietnia w Centrum Me−
dycznym „Omega” przy ul. Królewiec−
kiej. Miały na celu uświadomienie wagi
problemu (obecnie co dziesiąta kobieta
choruje na nowotwór piersi), zachęcenie
do samobadania piersi. 

Rozmawiano o czynnikach zwiększają−
cych ryzyko wystąpienia raka piersi, o naj−
ważniejszych metodach kontroli piersi
i populacyjnym programie wczesnego wy−
krywania nowotworu. Dziewczętom
uświadomiono, że najlepszą profilaktyką
guzów piersi jest samobadanie; większość
nowotworów piersi jest wykrywana przez
same kobiety. Pani doktor zademonstro−
wała technikę samokontroli piersi,
a uczennice miały możliwość przeprowa−
dzenia badania na fantomie. Dzięki uprzej−
mości pracowników „Omegi” uczennice

zapoznały się z działaniem mammografu
i ultrasonografu. Z lekarzem – endokryno−
logiem dyskutowano na temat wpływu an−
tykoncepcji na rozwój nowotworów piersi. 

Inicjatorkami tych praktycznych zajęć
były nauczycielki świetlicy szkolnej. (j)

Praktyczna lekcja w Omedze

28 marca br. uczniowie z klas: III
Tg, IV Kb, II Lp i I Tg Zespołu Szkół
Budowlanych zaprosili do siebie ko−
misarz Wiolettę Przybysz z Zespołu
ds. Nieletnich i Patologii Sekcji Pre−
wencji Komendy Miejskiej Policji
w Płocku. Młodzież zdobyła ciekawe
informacje dotyczące rekrutacji ko−
biet, chcących wstąpić do policji, mo−
tywów ich wyboru zawodu, specyfiki
pracy w policji, różnorodności proble−
mów. Uczniowie dowiedzieli się, co
pociąga ,,płeć piękną” w tak trudnym
zawodzie, o podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych, o możliwościach awan−
su kobiet w mundurach. Uczennice za−
dały gościowi wiele pytań np. czy ko−
biety pracujące w policji podkreślają
swoją płeć, czy może starają się ją
maskować? Jak Pani rozładowuje
stres po np. ciężkim, konfliktowym,
wyczerpującym emocjonalnie dniu
pracy?

Spotkanie, którego inicjatorkami by−
ły nauczycielki świetlicy szkolnej,
przebiegało w bardzo miłej, otwartej
atmosferze, co było dużą zasługą za−
proszonego gościa. (j)

Może będę policjantką
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Zwracam się z uprzejmą prośbą do
lekarzy z rejonów: Płocka, Ciechano−
wa, Mławy, Płońska, Żyrardowa, So−
chaczewa, Sierpca i Gostynina
o zgłoszenie się do Sądu Okręgowego
w Płocku (tel. 024 2622526, adres e−
mail: so.plock.adm@plock.home.pl,
09−404 Płock, Plac Narutowicza 4) do
pełnienia czynności lekarza sądowe−
go w wybranym rejonie, miejscu
i czasie.

Warunki niezbędne do zawarcia
umowy cywilno – prawnej ze strony
lekarza to: prawo wykonywania za−
wodu lekarza na terytorium Rzeczy−
pospolitej Polskiej, pełna zdolność do
czynności prawnych, niekaralność za
przestępstwo lub przestępstwo skar−

bowe. Za wydanie zaświadczenia po−
twierdzającego zdolność albo nie−
zdolność do stawienia się na wezwa−
nie organu uprawnionego uczestnika
postępowania z powodu choroby
przysługuje wynagrodzenie w kwocie
80 złotych.

Szczegóły dotyczące instytucji le−
karza sądowego zawarte są w usta−
wach: z 15.06.2007 roku o lekarzu
sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849)
i z 29.02.2008 roku o zmianie usta−
wy o lekarzu sądowym (Dz. U. nr
51, poz. 293) oraz na stronie interne−
towej Sądu Okręgowego w Płocku –
soplock.bip.org.pl.

Halina MIESZKOWICZ
Prezes Sądu Okręgowego

AA  PP  EE  LL
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W PŁOCKU
do lekarzy mieszkających, praktykujących 

w płockim okręgu sądowym

Od 1 czerwca 540 bezrobotnych
z Mazowsza będzie mogło znaleźć pra−
cę przy zabezpieczeniu terenów zagro−
żonych powodzią i lokalnymi podtopie−
niami. Taką szansę daje im realizacja
planu pn. „Praca i Środowisko”. Na ten
cel Samorząd Województwa Mazowiec−
kiego przeznaczy 3,7 mln zł. 

Przez pięć miesięcy, od czerwca do
października, bezrobotni z całego Ma−
zowsza będą pracować przy konserwa−
cji urządzeń melioracyjnych. Zajmą się
m.in. wykaszaniem porostów ze skarp,
odmulaniem rzek, usuwaniem zanie−
czyszczeń oraz wycinaniem krzaków
i drzew ze skarp rzek i kanałów.

W tym roku zatrudnionych ma zostać
540 osób, z czego 56 stanowią osoby

z regionu ciechanowskiego, 130 – ostro−
łęckiego, 86 – płockiego, 108 – radom−
skiego, 99 – siedleckiego oraz 61 z oko−
łowarszawskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w War−
szawie, Starostwa Powiatowe, Powiato−
we Urzędy Pracy oraz Wojewódzki
Urząd Pracy realizują program „Praca
i Środowisko” już po raz czwarty. Dzię−
ki tej inicjatywie w ciągu 3 ostatnich lat
bezrobotni wykonali prace konserwa−
cyjne na rzekach i kanałach o łącznej
długości 5.396 km.

Szczegółowe informacje na temat
oferty będzie można uzyskać w Powia−
towych Urzędach Pracy. M. M.

PRACA DLA BEZROBOTNYCH

List sygnowali Dariusz Formela
– członek zarządu ds. organizacji i gru−
py kapitałowej, Robert Gmyrek – dyrek−
tor Biura Alternatywnych Źródeł Ener−
gii PKN ORLEN, Thomas Bertilsson
– dyrektor generalny Scania Polska S.A.
oraz Andrzej Jaworski – dyrektor Sprze−
daży Autobusów Scania Polska S.A..

Podpisanie listu intencyjnego zapo−
czątkuje szeroko rozumiane działania,
mające na celu promocję na rynku pol−
skim biopaliwa na bazie bioetanolu
(E95). W ramach współpracy planowa−
ne jest przeprowadzenie projektu ba−
dawczo – eksploatacyjnego przy wyko−
rzystaniu nowego biopaliwa E95. PKN
ORLEN zapewni przeprowadzenie ba−
dań laboratoryjnych biopaliwa E95, na−
tomiast Scania Polska wprowadzi do
swojej oferty handlowej skierowanej na
rynek polski, samochody przystosowa−
ne do zasilania bioetanolem. Obie firmy
wspólnie przeprowadzą m.in. próby ek−
sploatacyjne nowego biopaliwa wraz

z zainteresowanym stosowaniem ekolo−
gicznego środka transportu samorządem
lokalnym. Do projektu włączone zosta−
ną także akredytowane laboratoria ba−
dawcze.

– Mam nadzieję, że podpisany list in−
tencyjny stanie się początkiem owocnej
współpracy pomiędzy liderem branży
naftowej w Europie Centralnej, jakim
jest PKN ORLEN, a liderem sektora po−
jazdów ciężarowych, autobusów miej−
skich i turystycznych jakim jest Scania.
Kooperacja ze spółką Scania to kolejny
etap działalności w segmencie alterna−
tywnych źródeł energii, który przyczyni
się do poprawy stanu środowiska oraz
realizacji NCW – powiedział Dariusz
Formela. 

PKN ORLEN i Scania Polska zakła−
dają, iż zainicjowana współpraca przy−
czyni się do wypracowania rozwiązań,
popularyzujących zastosowanie biopa−
liw w Polsce. Biuro Prasowe

PKN Orlen

PKN ORLEN i Scania Polska S.A. podpisały list intencyjny, do−
tyczący współpracy w zakresie promocji i wprowadzania nowe−
go biopaliwa na bazie bioetanolu na polski rynek

Promują biopaliwa

Prezentacja działalności Ekonu w Pol−
sce była jednym z ciekawszych elemen−
tów konferencji „Wsparcie zatrudnienia
osób niepełnosprawnych na otwartym
rynku pracy”, która odbyła się 27 marca
w Miejskim Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Płocku.

Ekon to stowarzyszenie, powstałe
w 2003 roku, które za cel wyznaczyło
sobie zbudowanie Polskiego Przedsię−
biorstwa Społecznego tworzącego miej−
sca pracy dla osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem naj−
bardziej „niechcianej” grupy osób wy−
kluczonych społecznie, czyli osób psy−
chicznie chorych. Jak to wygląda
w praktyce? Stowarzyszenie prowadzi
selektywną zbiórkę odpadów opakowa−
niowych, zbierając je „u źródła”. Po
uzgodnieniu z administracją danego
osiedla, lokatorzy otrzymują specjalne
torby ekologiczne, do których wkładają
surowce wtórne. Każdy dostaje też tzw.
„Elementarz ekologiczny”, gdzie

w krótkiej, przystępnej formie ma poda−
ne o jakie surowce chodzi i jak je przy−
gotowywać, np. o oczyszczaniu z pły−
nów naczyń i zgniataniu plastikowych
butelek. Dystrybucją toreb zajmują się
ekopracownicy, czyli osoby niepełno−
sprawne zatrudnione przy projekcie.
W określonych dniach odbierają wypeł−
nione torby (zostawiając puste). 

Te tzw. „zielone miejsca pracy” Ekon
stworzył na terenie Warszawy (Ursy−
nów, Stegny, Służewiec) oraz w od−
działach terenowych w województwie
mazowieckim, kujawsko−pomorskim,
łódzkim i świętokrzyskim.

W ciągu pierwszych dwóch lat
działalności zatrudnił 845 osób nie−
pełnosprawnych, z czego 424 osoby
psychicznie chore. Tylko w Warsza−
wie obsługują ponad 60 000 miesz−
kań. Pracujące osoby niepełnospraw−
ne zebrały ponad 8,6 ton odpadów
opakowaniowych (papieru, szkła,
plastików i metalu), które zamiast na
wysypisko trafiły do recyklerów su−
rowców wtórnych (więcej na
www.ekon.org.pl). Ekon działa też
w Płocku, choć nie odbiera odpadów
z mieszkań, tylko od firm, ale jest
otwarty na propozycje.

Podczas konferencji o sytuacji osób
niepełnosprawnych mówili m.in.: Ka−
tarzyna Kęsicka – dyr. Miejskiego
Urzędu Pracy i Mariusz Krzyżaniak –
dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej. Krzyżaniak podsumował rów−
nież realizacje dwóch projektów:
„Światełko w tunelu EFS” i „Od bier−
ności do aktywności” skierowanych do
osób niepełnosprawnych (o projektach
wielokrotnie informowaliśmy na ła−
mach SP). (rł)

– Kiedy pracodawca słyszy: osoba chora psychicznie, to od razu
nas dyskwalifikują, nawet w zakładach pracy chronionej – mó−
wią pracownicy Ekonu – pierwszego w Polsce przedsiębiorstwa
społecznego 

My też chcemy pracować 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych za−
chęca osoby korzystające ze świadczeń
emerytalnych, rentowych oraz zasiłków
przedemerytalnych do otwierania ra−
chunków w bankach. Ta niedroga, a nie−
kiedy nawet nieodpłatna usługa skraca
czas oczekiwania na świadczenie
i przyspiesza możliwość skorzystania ze
środków. Ponadto podnosi bezpieczeń−
stwo w uzyskaniu wypłaty. Najważniej−
sze jednak, że środki gromadzone na ra−
chunkach bankowych procentują.

Na polskim rynku działają już banki,
które prowadzą rachunki klientów za
darmo lub za niewielką opłatą. Istnieją
także konta typu ”senior”, oferujące
usługi dodatkowe (na preferencyjnych
warunkach) dla osób w wieku powyżej
55 lub 60 lat.

Posiadanie rachunku bankowego to
dla emeryta bądź rencisty duże udogod−
nienie. Środki trafiają na rachunek niez−
włocznie, świadczeniobiorca może wy−

korzystać konto także do dokonywania
bieżących opłat. Dodatkowo środki na
rachunku są bezpieczne, czego nie moż−
na powiedzieć o gotówce przechowy−
wanej w domu.

Najważniejszą korzyścią z posiadania
rachunku bankowego jest to, że zgroma−
dzone na nim środki podlegają oprocen−
towaniu. Ponadto ich transfer jest całko−
wicie bezpieczny. Otwarcie rachunku
daje także możliwość korzystania z in−
nych usług oferowanych przez bank na
preferencyjnych warunkach. 

Aby świadczenia trafiały bezpośred−
nio na rachunek bankowy wystarczy
takie konto otworzyć w wybranym
banku, a następnie złożyć w ZUS−ie
dyspozycję przekazywania na nie
środków. Już blisko połowa świadcze−
niobiorców korzysta z tej formy otrzy−
mywania wypłat.

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

ZUS informuje

Świadczenia na rachunek 
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18−latek od trzech lat angażuje się w pra−
cę wolontarystyczną. Pomagał m.in. przy or−
ganizacji corocznych pikników integracyj−
nych „Wspólnie możemy więcej” i przygo−
towaniu dwóch sztuk teatralnych realizowa−
nych przez Stowarzyszenie „Kolory Życia”.
Uczestniczył w zajęciach terapeutycznych
w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr
2, gdzie grał i śpiewał dla podopiecznych.

W sumie do konkursu zgłoszonych zosta−
ło 13 osób, z czego 11 przystąpiło do elimi−
nacji lokalnych, które odbyły się 17 marca
2008 r. w sali terapeutycznej na ul. Misjo−
narskiej. Celem, organizowanego od kilku−
nastu lat, konkursu jest promocja młodzie−
ży, która nie akceptując przemocy i uzależ−
nień, angażuje się w życie społeczne i kultu−
ralna swoich miast i miasteczek, bezintere−
sownie pomagając innym. 

Pozostała siódemka to: 
Sandra Wilczyńska – maturzystka z I

Prywatnego Liceum Plastycznego, która ja−
ko wolontariuszka od lat angażuje się w wie−
le projektów społeczno−artystycznych orga−
nizowanych przez POKiS i Stowarzyszenie
Edukacyjno−Artystyczne „Oto Ja”. Bierze
m.in. udział w akcji „Podwórko” dla dzieci
z płockiej Starówki. 

18−letnia uczennica Jagiellonki – Malwi−
na Kaźmierczak działa od 2007 r. w Klubie
Wolontariatu „Chcę Pomagać” przy Zespo−

le Pracy Socjalnej Nr 1 MOPS. Zajmuje się
11−letnim dzieckiem z ADHD. Opiekuje się
też osobami starszymi, m.in. robiąc im zaku−
py. Działa też w szkolnym kole Caritas,
gdzie organizowała zbiórki pieniędzy, zaba−
wek, artykułów szkolnych i słodyczy. Rów−
nież od 2007 r. pracuje jako wolontariuszka
jej młodsza o rok koleżanka ze szkoły Kata−
rzyna Czajka. Pomaga przede wszystkim
w Miejskim Hospicjum. Włącza się też
w ogólnopolskie kampanie społeczne. Z Ja−
giellonką związana też jest, rówieśnica Ka−
tarzyny, Iga Dobrowolska, która od 2006
roku jest wolontariuszką Centrum Wolonta−
riatu Urzędu Miasta Płocka. Bierze udział
w „Bajkowisku” – czytaniu dzieciom bajek
w Szpitalu Świętej Trójcy. Uczestniczy
w akcji „Korek”, udzielając korepetycji
z matematyki. W obu akcjach udziela się
również najmłodsza wspaniała – Iga Kier−
mut (ur. w 1993 r.), uczennica Gimnazjum
Nr 8, związana z Centrum Wolontariatu od
2007 roku. Wykonywała też prace plastycz−
ne z przeznaczeniem na loterią fantową na
rzecz Stowarzyszenia „TuMy”. Brała udział
w konkursach profilaktycznych, zajmując
dwukrotnie I miejsce. 

Pokaźny dorobek ma z pewnością Ma−
ciej Kulikowski –18−latek z III LO. W ra−
mach wolontariatu organizował już prakty−
ki medyczne w Szpitalu Miejskim. Jest ko−
ordynatorem ds. stażystów w Stowarzysze−
niu Maltańska Służba Medyczna. Uczestni−
czył i czuwał nad zabezpieczeniem medycz−
nym podczas: pielgrzymki do Częstocho−
wy, Reegelandu, Rokowej nocy i Ingresu
biskupa Piotra Libery. Zorganizował zbiór−
kę darów wśród młodzieży dla wychowan−
ków Domu Dziecka w Gostyninie. 

Ósma wspaniała – Amelia Bazela jest
uczennicą Małachowianki, a od 2006 roku
– wolontariuszką w Klubie Wolontariatu
„My−Tobie” przy Zespole Pracy Socjalnej
Nr 2 MOPS. Systematycznie pomaga
w świetlicy środowiskowej „SMYK”
i współpracuje z Fundacją „Agnieszka”,
gdzie pomaga dzieciom z upośledzeniem
umysłowym. (rł)

Krzysztof Pesta, rocznik 1990, uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich
został finalistą lokalnej, płockiej edycji konkursu 

Ośmiu wspaniałych

Czekając na...
Krytyczna postawa wobec płockiego

teatru to prawo każdego widza. Wielu
krytyczne uwagi chętnie wypowiada na
internetowych forach. Teraz mają szansę
przekazać je w realu; podzielić się włas−
nymi wątpliwościami, przekazać własne
propozycje związane z – nazwijmy ją – li−
nią programowo−artystyczną teatru. I co
ważniejsze, mają też szansę usłyszeć od−
powiedzi na własne wątpliwości. 

Wszystko podczas comiesięcznych
spotkań Dyskusyjnego Klubu Teatralne−
go, którego druga odsłona odbyła się 7
kwietnia w „Piekiełku” (najmniejszej sa−
li w teatralnych podziemiach). Podczas
każdego z nich czytana jest jedna sztuka
współczesnego dramatopisarza. Na ko−
niec uczestnicy DKT mają zdecydować,
którą z nich warto byłoby zobaczyć
w Płocku, a jej pokaz będzie zamykał ca−
ły projekt. Na ostatnim spotkaniu Prze−
mek Pawlicki i Jacek Mąka (na zdjęciu)
przeczytali „Drugą połowę owcy” Boh−
dana Urbankowskiego – przewrotny kry−
minał, dotykający problemu zła w społe−
czeństwie i sposobu jego eliminacji, bę−
dący w konsekwencji powiastką filozo−
ficzną. To intelektualny spór o to, czy
tzw. dobro wspólne, ład społeczny są
ważniejsze od dobra jednostki i jak dale−
ko można się posunąć w podporządko−
wywaniu jednostki w dążeniu do zacho−
wania społecznego porządku. 

Choć rozmowa o samym dramacie
Urbankowskiego zbłądziła na jałowe to−
ry, to na drugi temat spotkania – doty−

czący samego teatru – uczestnicy zarea−
gowali nieco żywiej. 

– Powiedzcie, na co chcielibyście
przyjść do teatru? – powtarzał kilka−
krotnie Mariusz Pogonowski, aktor, re−
żyser i organizator ruchu pod nazwą
„Stowarzyszenie Teatr Per Se”. – Po co
teatr? Czy nas to w ogóle obchodzi? Zo−
baczcie, co prawda przyszło nas więcej
niż poprzednio, ale i tak jest nas niewie−
lu, większość to młodzież ze Stowarzy−
szenia „Teatr Pe Se”. Kogo interesuje
w Płocku teatr? „Ludzie mają telewi−
zje” – padło z sali. A na pierwsze pyta−
nie młodzież miała jedną odpowiedź:
„Czekając na Godota”.

– Ja odwróciłbym pytanie – włączyła
się jedna z nielicznych dorosłych osób
na sali. – Co wy robicie, żeby ludzi przy−
ciągnąć? 

– W ubiegłym roku w projekcie „Te−
atr i ja” mieliśmy 7 premier, na każdej
od 50 do 150 ludzi, młodzieży, rodziców.
Jakieś osoby wciągnęliśmy – tłumaczył
Pogonowski. – Teraz proponujemy
DKT, cały czas szukamy. 

Pytań było wiele, nie na wszystkie pa−
dła odpowiedź, ale ważne, że zostały
wypowiedziane. Ważne, że w ogóle
powstała przestrzeń do rozmowy z wi−
dzem. I choć może pierwsze spotkania
w DKT są jeszcze mało „dyskusyjne” to
takie forum jest potrzebne, nawet jeśli –
na razie – przychodzi niewielka garstka.
Ci którzy uważają, że warto rozmawiać
mogą przyjść na następne, trzecie spot−
kanie, planowane na 10 maja (zawsze
w poniedziałek o godz. 19) (rł)

– Co pokazać w tym teatrze, żeby nie robić fikołków, przewracać się 24 razy,
a jednak ludzie chcieliby na to patrzeć? – pytał w DKT Mariusz Pogonowski.

Pięciu młodych mężczyzn, którzy kradli
w marketach i na stacji benzynowej wpadło
w ręce policji. 

Wszystko zaczęło się jeszcze w listopa−
dzie. Do policji wpłynęła prośba od kierow−
nictwa marketów na Podolszycach, którzy
prosili o interwencję, gdyż z półek ich skle−
pów ginęły słodycze. 

Kiedy liczba informacji o kradzieżach
zwiększała się, policjanci uznali, że wszyst−
ko może być dziełem jednej grupy.

– Punktem zaczepienia dla nas była sta−
cja paliwowa, bo jest tam monitoring
– opowiada komisarz Marek Majewski,
komendant komisariatu na Podolszycach.
– Jakość obrazu była fatalna i trudno było
zobaczyć szczegóły. Jednak dzięki nowo−
czesnemu sprzętowi, który mamy na wypo−
sażeniu, udało się doprowadzić sprawę do
końca. 

Na taśmach policjanci zobaczyli, jak na
stację paliw podjeżdża samochód z dwoma
lub trzema młodymi mężczyznami. Wcho−

dzą oni do sklepu i spokojnie z półek ścią−
gają słodycze, czasem jakieś akcesoria sa−
mochodowe i spokojnie odjeżdżają. Za kil−
ka dni sytuacja się powtarzała. Policjanci
ustalili, że auto należy do mieszkańca osie−
dla. – Mężczyzna próbował kręcić, że sam
kradł czekoladki – mówi komisarz Majew−
ski. – Ale gdy zobaczył nagranie zmienił
zeznania.

W czekoladowym gangu działało w su−
mie pięciu mężczyzn w wieku od 19 do 24
lat. Wszyscy doskonale są znani płockiej
policji, m.in. w związku z kradzieżami na
terenie miasta. 

Policjanci już potwierdzili, że sprawcy
dokonali 12 kradzieży, a wartość skradzio−
nych łupów wyniosła blisko 3 tysiące zło−
tych. – Zatrzymani opowiadali, że po kra−
dzieżach spotykali się i zjadali swoje łupy
– dodaje Majewski. – Szczególnie smako−
wały im czekoladki „Merci” i te zgarniali
z półek najczęściej. 

Niewykluczone, że lista kradzieży jesz−
cze się wydłuży. Złodziejom grozi kara do
pięciu lat pozbawienia wolności. (m.d.)

Czekoladowy gang

Pierwsza edycja zgromadziła ponad
20 tys. osób. Pomimo darmowego wstę−
pu, organizatorom udało się zaprosić
ponad 60 wykonawców, w tym 16 z za−
granicy. Byli wśród nich m.in. Goldie,
Mathew Jonson, Desyn Masiello, Peace
Division, Alexkid, Jori Hulkkonen i Ga−
briel Ananda.

Rok 2007 przeszedł wszelkie oczeki−
wania. Przy takich gwiazdach, jak m.in.
Fabio & Grooverider, Hybrid, X−Press
2, Spooky, Infusion, Oliver Huntemann,
Matthew Dear’s Big Hands czy Pascal
FEOS bawiło się już około 40 tys. osób.

Żeby podnieść poziom i rangę wyda−
rzenia, organizatorzy Audioriver
w trzecim roku działalności postano−
wili wprowadzić bilety. Jeżeli zakupu

dokona się w pierwszych miesiącach
sprzedaży, opłata będzie właściwie
symboliczna, a nawet w dniu imprezy
cena biletu będzie dużo niższa niż na
inne, porównywalne wydarzenia. Pie−
niądze z biletów przeznaczone będą
przede wszystkim na pozyskanie
gwiazd i poprawienie zabezpieczenia
terenu. Niebawem ruszy sprzedaż pier−
wszej puli biletów. 

Audioriver to dwudniowy, między−
narodowy festiwal, którego celem jest
szerzenie najlepszej muzyki elektro−
nicznej. W ubiegłym roku płocka im−
preza zajęła 7. miejsce na liście naj−
ważniejszych światowych festiwali wg
prestiżowego serwisu internetowego
Resident Advisor. M. W.

1−2 sierpnia 2008 festiwal znów zawładnie płocką plażą

Audioriver po raz trzeci

Krzysztof Pesta
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W wierszach Anny Kűhn – Cichoc−
kiej „skrzypi piach”, słowa „mlekiem
i miodem spływają po brodzie dnia”
i „pełnymi garściami” chwyta się wiatr.
Nie ma wyszukanych metafor ani cyta−
tów z klasyków. Wszystko jest proste,
jasne i dobre... jak „smak cienia pod sta−
rą kosztelą”.

W środę 28 marca w Muzeum Mazo−
wieckim płocki oddział Związku Litera−
tów Polskich zorganizował promocję naj−
nowszego tomiku wierszy poetki z Matyl−
dowa, zatytułowanego „Noc chodzi bo−
so”. Niewielkie 62−stronicowe wydawnic−
two, oprawione w skromną ciemnozieloną
okładkę zawiera ponad 30 utworów po−
dzielonych na trzy części; „Czereśniowe
kolczyki”, „Ścieżki miłości”, „Ścieżki cie−
nia” i rysunki poetki. 

Swój wieczór poetycki w kamienicy
przy ul. Tumskiej 8 autorka rozpoczęła
od ostatniego rozdziału poświęconemu
tym, którzy odeszli. Jest tu wiersz o ma−
mie, przyjaciółce, którą „raczysko
zmogło”, czy też wiersz poświęcony
Adamowi Kostrzewie i Stanisławowi
Nawrockiemu. 

„Ścieżki miłości” – moja ulubiona
część – to zestaw 6 wierszy o doświad−
czaniu miłości w wieku dojrzałym. Cie−
kawy opis uczucia pomiędzy osobami,
którzy „już wszystko sobie powiedzie−
li”, „w podwójnym milczeniu/ kryją
wspomnienia”, a „w siatkach zmar−
szczek/ niosą motyle/ uśmiechów i spoj−
rzeń” razem „oswajając” starość (W mil−
czeniu). Cichocka opisuję miłość udo−
mowioną, która „starzeje się z nami”,
„gryzie” to swoje „jabłko cierpkie”, „tę−
żeje w powietrzu” uroczystą ciszą i „nie
mówi kocham”, „nie mówi tęsknię”
(Miłość jest obok), a mimo to jest i to
jest najważniejsze. 

Najbardziej zmysłowa jest jednak
część pierwsza. Mimo, że bohaterem
nie jest tu romantyczny kochanek, ale
przestrzeń i przyroda ukochanego Ma−
tyldowa, w którym poetka mieszka. 

– W Matyldowie przepięknie jest
przez cały rok. Tam czuję, że oddy−
cham. Tam po prostu chce się żyć –
powtarzała wielokrotnie podczas wie−
czoru w Płocku. I kiedy Anna Kűhn
– Cichocka pisze: „Przyjedź/ drogę
wskaże byle wróbel/ kiedy rozgościsz
się na dobre/ dam ci zagon gwiazd nad
lasem” (Zaproszenie), naprawdę mam
ochotę spakować walizki i skorzystać
z zaproszenia jak najprędzej. Bo – jak
przekonuje poetka – „tylko tu zoba−
czysz/ jak słońce/ gotyckie witraże/
w skrzydła ważek wiosną oprawia”
i tylko tu nocą „słychać/ turkot kół
Wielkiego Wozu/ i szepty/ rozsypa−
nych słów” (Żółta droga). Któż nie
chciałby zamieszkać w pokojach
„miękko wyściełanych ciszą”, gdzie
„noc chodzi boso/ i nie trzaska
drzwiami obietnic” (Dom), a „wino
ma kolor/ marsjańskiego nieba/ i smak
dobrego dowcipu”. 

To prawda, że poezja Cichockiej in−
telektualnie nas nie eksploatuje. Ale
za to celnie atakuje zmysły: węch,
smak, wzrok. Tomik „Noc chodzi bo−
so” jest jak łapacz snów; odgania od
nas wszystko co złe, abyśmy w pełni
mogli smakować soczyste owoce poe−
zji. Smacznego.

A. KÜHN−CICHOCKA jest mgr so−
cjologii, obecnie na emeryturze, oraz
członkiem Związku Literatów Polskich.
Pisze wiersze dla dorosłych i dzieci.
Wydała m.in. „Białe Tango” w 1996 r.,
„Gdy lustra milczą” w 2000 r., „Miaste−
czko z widokiem na rzekę” w 2003 r.,
„za płotem...” w 2005 r. Jej wiersze pub−
likowane były między innymi w pis−
mach: „Nawias”, „Poezja dzisiaj”, „Ak−
cent” oraz anglojęzycznych „Acumen”,
„Metamorphoses” oraz w „P.E.N. Inter−
national”. W internetowej stronie poe−
tyckiej biblioteki South Bank Centre
znajdują się wiersze z tomików: „Gdy
lustra milczą” i „Miasteczko z wido−
kiem na rzekę”. 

Radosław Łabarzewski

Wstyd się przyznać, ale lubię takie wiersze, choć tyle w nich ckliwe−
go sentymentalizmu i słodyczy. Nawet to, co gorzkie, smakuje tu bar−
dziej jak gorąca czekolada niż wyrosła w ciemnościach cykoria.

Ile ogarnę zachwytem,
tyle mam nieba

We współpracy z Austriackim Forum
Kultury w Warszawie 19 kwietnia
w Domu Darmstadt wystąpi zespół „Ca−
rinthia Saxophonquartett” w koncercie
saksofonowym. Dla płocczan zagrają:
Gilbert Sabitzer (saksofon sopranowy
i altowy), Gerhard Lippauer (saksofon
altowy), Rudolf Kaimbacher (saksofon
tenorowy) i Günter Lenart (saksofon ba−
rytonowy) oraz Johannes Brummer (for−
tepian). Zespół powstał w 1988 roku,
oprócz koncertów produkuje programy
muzyczne dla dzieci, bierze udział
w imprezach z innych dziedzin sztuki
oraz współpracuje z zespołami takimi,
jak: „Camerata Carinthia” i „Teatro Pot−
lach“ z Rzymu przy dużym międzynaro−
dowym projekcie „Citta´ Invisibile“. 

Poza licznymi występami w Austrii,
kwartet odbył trasy koncertowe do Au−
stralii, Egiptu, Bośni, Danii, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Polski, Słowenii, Tur−
cji i do USA. Wśród najbardziej znaczą−
cych wymienić należy koncerty Weill
Recital Hall w Carnegie Hall (Nowy
Jork), w operze w Kairze, w Collegium
Rungego w Poznaniu oraz w Konzertha−

us w Wiedniu. Kwartet dokonał również
prawykonania utworów kompozytorów
austriackich: Günthera Antesbergera,
Franza Cibulka, Stephana Kühne,
Güntera Lenarta, Güntera Mattitscha,
Guido Mancusi, Hannes Raffaseder,
Michaela Rota, Hans−Jörg Scherra oraz
Alfreda Stingla.

Brał udział w festiwalach: Brouhaha
International, Canberra International
Chamber Music Festival, Carinthischer
Sommer, Festival der Regionen, Holste−
bro Festuge, Internationale Musikwo−
chen Millstatt, St. Pauler Kultursom−
mer, Territorium Artis, Woche der Be−
gegnung.

Nagrał wiele płyt CD m.in. „Die Welt
ist offen“ – muzyka Günthera Mattitscha
(1995), „Musik österreichischer Kompo−
nisten“ (1996), „A la carte“ aranże na
kwartet saksofonów (1999), „Tidevandet,
dagen og afskedens lys“ (2001), „Orche−
stral Excursions“ Musicke for Dauncing
Judicially na saksofon altowy i orkiestrę
Howarda Harrisa (2004).

Początek koncertu o godz. 18, wstęp
wolny. Opr. (j)

Cztery saksofony
i fortepian

28 kwietnia o godz. 17 Płocki Oś−
rodek Kultury i Sztuki zaprasza na
pokaz filmu w ramach cyklu „Kino
niemieckie w Domu Darmstadt”. Tym
razem będzie okazja obejrzeć najno−
wszy film Caroline Link, nagrodzony
Oscarem w 2003 r. dla najlepszego
filmu nieanglojęzycznego pt. „Ni−
gdzie w Afryce” („Nirgendwo in Af−
ryka”). Film prezentowany będzie
w oryginalnej wersji językowej.
Wstęp wolny.

Po sukcesach, obsypanych nagro−
dami, filmów „Tamta strona ciszy”
oraz „Annalousie i Anton”, Caroline
Link postanowiła sfilmować bestsel−
lerową autobiografię Stefanie Zweig
pt. „Nirgendwo in Afrika”. Główne
role powierzyła zdobywczyni Nie−
mieckiej Nagrody Filmowej Juliane

Köhler („Aimee i jaguar”), Merabo−
wi Ninidze („Luna Papa”) oraz Mat−
thiasowi Habichowi („Tamta strona
ciszy”). 

Z wrażliwością właściwą swym po−
przednim filmom, Caroline Link na−
kręciła historię miłości wystawionej
na wymagającą próbę. U progu dru−
giej wojny światowej rodzina nie−
mieckich Żydów w ostatniej chwili
ucieka z kraju, ogarniętego nazistow−
skim terrorem. Jettel i Walter Redlich
oraz ich pięcioletnia córka Regina roz−
poczynają nowe życie na odludnej far−
mie w Kenii. Podczas gdy Regina od−
krywa magię Afryki, utrata domu i bli−
skich oraz nieumiejętność rozmawia−
nia na ten temat zagrażają małżeństwu
Jettel i Waltera. Powoli jednak odnaj−
dują oni dawne uczucie. Po latach,

gdy Kenia zdążyła już na dobre stać
się domem Redlichów, Walter podej−
muje decyzję o powrocie do Niemiec.
Rodzi to kolejny konflikt...

Przepiękne zdjęcia przywodzą na
myśl „Pożegnanie z Afryką” z Meryl
Streep i Robertem Redfordem.

Opr.(j)

Kino niemieckie w Domu Darmstadt

Nigdzie w Afryce
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Co to się działo, co się działo... Płoc−
ki teatr, zgodnie ze słowami kanadyj−
skiego reżysera, aktora, scenografa
i dramatopisarza Roberta Lepage’a
– autora tegorocznego teatralnego orę−
dzia, przekroczył granice sceny, albo
jak niektórzy podszeptywali... również
zdrowego rozsądku. Mimo, iż wiązanka
teatralnych songów (pierwsza część
wieczoru), była nieco przydługa, a ich
wykonanie nie zawsze zadowalające,
wszyscy widzowie cierpliwie czekali na
pokaz filmowy. Bo wielu z nich, choćby
epizodycznie, na ułamek sekundy w fil−
mie „Wydział teatralny” Piotra Bały za−
grało. W sumie 140 osób, z czego zaled−
wie 17 profesjonalnych aktorów. Są
wśród nich politycy, dziennikarze,
urzędnicy, policjanci, licealiści, medycy
i muzycy. Dlatego słowa „Witam Pań−
stwa, witam moich aktorów”, które tuż
przed projekcją wypowiedział reżyser
Bała, nie zdziwiły nikogo. – Mam na−
dzieję, że mnie nie zabijecie po obejrze−
niu tego filmu. Starałem się to dobrze
zmontować, żebyście się nie nudzili, ale
dobrze bawili.

Film powstawał 14 miesięcy. Począt−
kowo miał być jedynie dokumentacją
filmową zmian związanych z remontem
budynku. Jednak Piotr Bała bardzo
szybko wpadł na pomysł, aby „zagrał”
w nim Płock, czyli ludzie, którzy z tea−
trem w tym czasie byli, w jakiś, choćby
najmniejszy sposób, związani. A skoro
ludzie, to musi być i fabuła. Najlepiej
komediowa, żeby się dużo działo. Ma−
my więc wybuchy, strzelaninę, erotykę,
szybkie zwroty akcji, zapętlającą się,
czasami aż za bardzo, intrygę. To jed−
nak nic przy zaskakującej obsadzie ról:

Bogumił Karbowski gra notoryczne−
go pijaka – policjanta, prezydent Miro−
sław Milewski w bejsbolówce atakuje
dziennikarzy karabinem, a wcześniej
jest trębaczem na ratuszowej wieży,

Zbigniew Kruszewski jest mistrzem ka−
rate, a były rektor politechniki Janusz
Zieliński i marszałek Adam Struzik
ubrani w czarne skóry i bandany, z dłu−
gimi „piórami” (czyt. włosami) grają
rockersów, którym ukradziono motory.
Pełno tu gagów i skojarzeń słownych,
np. intrygant Jacek Mąka zostaje roz−
brojony kilogramową torbą mąki, aktor
i reżyser Friedman powraca w swej nie−
zapomnianej roli detektywa Bednarskie−
go, a śmierć Ryśka Wolbacha kończy
fragment piosenki Harlemu „Kiedy Gó−
ral umiera”. A poza tym te nazwiska
mafioso Vito Treptet (W. Mierzyński),
dyrektor Suchowicki (M. Mokrowiec−
ki), itp. I choć czasami trudno się w tym
połapać to zabawa przy oglądaniu jest
przednia. A wszystko to, nie tylko wyre−
żyserował, ale i wymyślił oraz zmonto−
wał (z niewielką pomocą Mariusza Ma−
lewskiego z TVN) sam spiritus movens
przedsięwzięcia, zwany od czasu pre−
miery filmu „Balantino”. Film ma być
udostępniony zainteresowanym, choć
sama forma dystrybucji nie została jesz−
cze ustalona.

Zanim jednak film Piotra Bały został
wyświetlony, dyrektor Mokrowiecki
miał jeszcze jedną niespodziankę – pre−
mierę teledysku Krzysztofa Misiaka do
„Płock moje miasto” – jedynego utworu
z tekstem na płycie „Wydaje mi się...”.
Teledysk w zamierzeniu płockiego mu−
zyka, obok ilustracji do wygenerowa−
nych przez niego dźwięków, miał być
też rodzajem wizytówki miasta.

Dyrektor Mokrowiecki zapowiedział
też, że złożył do Marszałka Wojewódz−
twa Mazowieckiego, Rady Miasta i Pre−
zydenta Płocka prośbę o objęcie patro−
natem obchodów 200−lecia teatru
w Płocku, podczas których w miejscu,
gdzie znajdował się pierwszy budynek
teatru wmurowana zostanie tablica pa−
miątkowa. (rł)

Nie było Srebrnych Masek czy premierowego spektaklu... Było
inaczej: muzycznie i filmowo. Premierą filmu Piotra Bały Dra−
matyczny uczcił Międzynarodowy Dzień Teatru.

Balantino 
i 140 rozrabiaków Muzeum Mazowieckie w Płocku organi−

zuje dwudniowe kursy „Edukator MMP”,
które odbędą się 19−20 oraz 26−27 kwietnia
(będą to kolejne weekendy). 18−godzinne
szkolenie obejmować będzie tematy z za−
kresu sztuki i obyczajowości przełomu XIX
i XX wieku oraz wiedzę o metodach i tech−
nikach nauczania o sztuce. 

Przewidziane są następujące tematy: Se−
cesja sztuka przełomu wieków, Secesyjne
rzemiosło artystyczne, Życie mieszczan
XIX/XX wieku, Malarstwo europejskie II
poł. XIX i pocz. XX wieku, Malarstwo pol−
skie XIX/XX wieku, Bolesław Biegas – ży−
cie i twórczość, Inspiracje ludowe w pol−
skiej sztuce końca XIX i pocz. XX wieku,

Muzeum Mazowieckie w Płocku historia,
charakterystyka instytucji, Metody i techni−
ki nauczania o sztuce.

Kurs kończyć będzie się egzaminem,
którego zaliczenie daje uprawnienia do
oprowadzania po ekspozycji MMP.
Z wybranymi uczestnikami kursu muze−
um podejmie stałą współpracę. Kwalifi−
kacja na kurs odbywa się na podstawie
wypełnionych kart zgłoszeń, które do−
stępne są w siedzibie muzeum. Szersze
informacje o kursie uzyskać można pod
telefonem 024 364 70 72 lub 024 364 70
73 oraz na stronie muzealnej www. mu−
zeumploc.art.pl Liczba miejsc na kursie
jest ograniczona. (op. rł)

Napisz wiersz
Konkurs od dziewiętnastu lat cieszy

się ogromnym zainteresowaniem poe−
tów z kraju i ośrodków polonijnych.
Co roku do Książnicy nadsyłanych jest
ponad 300 zestawów wierszy. 

W zmaganiach mogą wziąć udział
poeci, którzy nadeślą do 31 lipca pięć
wierszy. Warunkiem jest to, że utwory
nie mogły być wcześniej publikowane
w wydawnictwach zwartych i czasopis−
mach ogólnopolskich oraz nie mogły
być nagrodzone w innych konkursach.

Organizatorzy nie ograniczają tema−
tyki wierszy, sugerują jedynie możli−
wość sięgnięcia po tematykę płocką.

Wiersze – w postaci maszynopisu,
wydruku komputerowego, ewentualnie
czytelnego rękopisu – należy przesłać
w czterech egzemplarzach na papierze
o formacie A4 na adres: Książnica Płoc−
ka, ul. Kościuszki 6, 09−400 Płock.

Nadsyłane prace powinny być opatrzo−
ne godłem (pseudonimem). Nazwisko,
imię, dokładny adres oraz numer telefonu
lub adres e−mail należy umieścić w osob−
nej kopercie, opatrzonej takim samym go−
dłem. Na kopercie musi znaleźć się dopi−
sek: Konkurs Poetycki „O liść dębu”.

Prace nadesłane na konkurs będzie oce−
niać jury złożone z krytyków literackich,
poetów i przedstawicieli organizatora.

Uroczystość wręczenia nagród laurea−
tom odbędzie się 21 listopada. Rozdaniu
trzech nagród, nagrody specjalnej dyrek−
tora Książnicy Płockiej (za wiersz o tema−
tyce miłosnej) oraz trzech wyróżnień (w
tym jednego za wiersz o tematyce płoc−
kiej) towarzyszyć będzie koncert poezji
śpiewanej, program poetycki oraz promo−
cja wydanego tomiku wierszy nagrodzo−
nych. W tomiku znajdą się również zdję−
cia artystów fotografików, członków
Płockiego Towarzystwa Fotograficznego
im. Aleksandra Macieszy. (m.d.)

W tym roku już po raz dwudziesty Książnica Płocka organizuje Ogól−
nopolski Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego „O liść dębu”

22 kwietnia Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt na
wystawę malarstwa Roberta Wałęki. Autor
urodził się w 1979 roku w Płońsku, obecnie
jest studentem IV roku Wydziału Malarstwa
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Zajmuje się głównie: malarstwem, rysun−
kiem, rzeźbą, tworzy instalacje oraz video.

– Dla mnie obraz jest rodzajem materia−
lizowanej myśli – wyznaje młody artysta.
Prostota, ascetyczność wykonania, koloru
– bywa celowa, aby zniwelować i ukrócić
rozproszenie odbioru. Staram się urealnić
tylko te myśli, które są ważne, z pewnością
nie tylko dla mnie. Nie jestem egoistą. Ma−
larstwo to także sposób na pokazanie
prawdy, szczególnie teraz, kiedy jakakol−
wiek prawda jest mocno niemodna. 

Robert Wałęki wystawiał już swoje
prace m.in. w 2000 roku w Galerii „P”

w rodzinnym mieście, w 2004 roku
w Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki w Warszawie, a w roku ubieg−
łym w Kunstlerhaus w Monachium i na
warszawskiej ASP (wystawa rysunku).

Otwarcie wystawy o godz. 18, wstęp
wolny. Ekspozycja czynna do 6 maja. (j)

Malowanie myśli
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W dniach 3−6 kwietnia na pływalni
w Ostrowcu Świętokrzyskim rozegrane zo−
stały Główne Mistrzostwa Polski Seniorów
i Młodzieżowców w Pływaniu. Płocczanie,
którzy reprezentowali MZOS na tych za−
wodach w rocznikach młodszych, dzielnie
próbowali nawiązać równorzędną walkę
z zawodnikami starszymi i często występu−
jącymi w barwach kadry Polski. Najlepiej
zaprezentowała się tradycyjnie Katarzyna
Żołnowska, która na swym koronnym dy−
stansie 400 metrów stylem zmiennym zdo−
była srebrny medal w klasyfikacji senio−
rów, ustępując jedynie reprezentantce Pol−
ski Katarzynie Baranowskiej i tym samym
uzyskała minimum na Młodzieżowe Mi−
strzostwa Świata. Na dystansie o połowę
krótszym Żołnowska z czasem 2.18,04 za−
jęła 4. miejsce, przegrywając brąz o 0,42
sekundy. Znakomicie zaprezentowała się
także 15−latka Hanna Jakóbczyk, która na
50 metrów stylem dowolnym zakwalifiko−
wała się do finału B i z czasem 27,68s. za−
jęła ostatecznie 15. miejsce. W tym miejscu
należy zwrócić uwagę na fakt, iż w polu po−
konanych przez młodą zawodniczkę
MZOS Płock znalazła się o rok starsza ko−

leżanka klubowa Agata Olejniczak i repre−
zentująca do niedawna barwy naszego mia−
sta Katarzyna Kowalczyk (obecnie Aqua
Park Zakopane). W prowadzonej równole−
gle klasyfikacji młodzieżowców (rocznik
88 – 89) Kowalczyk sklasyfikowana zosta−
ła wprawdzie 3 razy na pozycjach medalo−
wych (srebro i dwa razy brąz), ale widać
wyraźnie, że jej potencjał nie jest w nowym
klubie w pełni wykorzystywany. 

Zupełnie inaczej sprawa wygląda z in−
nym płocczaninem Piotrem Gałką, który
obecnie reprezentuje barwy AZS AWF
Warszawa. Piotrek był bezkonkurencyjny
na dystansie 100 m stylem klasycznym
(1.02,81s.) i zajął 2. lokatę na 50 m tym sa−
mym stylem z czasem 29,17s, ustępując je−
dynie koledze klubowemu Mariuszowi Wi−
nogrodzkiemu o 0,33s. Na 200 m żabką
Gałka nieznacznie przegrał walkę o podium
i był 4. W klasyfikacji młodzieżowej Pio−
trek zdobył łącznie: 1 medal srebrny i 2 zło−
te. Z młodszych zawodników dobrze zapre−
zentował się 16−letni Michał Żyznowski,
który w dość silnie obsadzonej konkurencji
800 stylem dowolnym uplasował się na 13.
pozycji. P.N.

Mistrzostwa Polski w pływaniu

Zgodnie z przewidywaniami fachow−
ców i oczekiwaniami kibiców, szczy−
piorniści płockiej Wisły bez trudu pora−
dzili sobie w ćwierćfinałowych pojedyn−
kach play−off z ekipą Miedzi Legnica.
Na tym etapie rozgrywek gra toczy się
do dwóch zwycięstw i właśnie już po
dwóch spotkaniach zespół prowadzony
przez Bogdana Zajączkowskiego mógł
cieszyć się z awansu do półfinału. Już
pierwsze spotkanie w Płocku wyraźnie
pokazało, kto jest faworytem w tej kon−
frontacji. Wisła kontrolowała cały prze−
bieg meczu i utrzymywała gości z Le−
gnicy w bezpiecznym kilkubramkowym
dystansie. O lekceważeniu przeciwnika
nie mogło być oczywiście mowy, ale po−
jawienie się w szeregach płocczan braci
Piórkowskich i Piotra Masłowskiego
najlepiej świadczy o ogromnej różnicy,
jaka dzieli oba zespoły. Mimo szumnych
zapowiedzi prasowych ze strony szkole−
niowca legniczan Edwarda Strząbały na
temat zwycięstwa jego zespołu, niespo−
dzianki nie było. Mecz zakończył się
wynikiem 24:20 dla Wisły i pozostała
w tym momencie formalność, czyli re−
wanż w Legnicy. 

Trudno było oczywiście oczekiwać,
aby Miedź przez kilka dni zmieniła styl
gry i stoczyła wyrównany pojedynek
z płockimi graczami, ale miejscowi kibice
liczyli z pewnością na większe zaangażo−
wanie swoich pupili i siłę „własnego pod−
wórka”. Nic bardziej mylnego. Wisła
pewnie pokonała legniczan 30:22 i po−
twierdziła swoje aspiracje do mistrzow−
skiego tytułu. W tym pojedynku olbrzy−
mią klasę i skuteczność pokazał kołowy
płockiego zespołu Bartosz Wuszter, który

zdobył 10 bramek. Jeżeli dołożymy do te−
go 5 goli z pierwszego spotkania to wy−
chodzi naprawdę imponujący wynik. 

Kolejnym rywalem płocczan na drodze
do złotego medalu mistrzostw Polski bę−
dzie MMTS Kwidzyn, który dość niespo−
dziewanie znalazł się wśród czterech naj−
lepszych drużyn ligi, pokonując w dwu−
meczu Azoty Puławy. Dla zespołu z Kwi−
dzyna gra w półfinale jest historycznym
sukcesem i do spotkania z Wisłą podcho−
dzą bez złudzeń. W wypowiedziach tre−
nera Zbigniewa Markuszewskiego sły−
chać nutę nadziei i marzenia o sprawieniu
niespodzianki, ale MMTS musiałby
wspiąć się na wyżyny swoich umiejętno−
ści i trafić na najgorszy dzień w sezonie
graczy Wisły, aby awansować do finału.
Płocczanom pozostaje zatem jak naj−
mniejszym nakładem sił pokonać półfina−
łowych rywali i spotkać się finale ze zwy−
cięzcą drugiej konfrontacji półfinałowej:
Zagłębie Lubin – Vive Kielce. PN

Wisła już w półfinale 
W końcu marca w Zespole Szkół Budo−

wlanych nr 1 po raz pierwszy zorganizowa−
no Konkurs Zespołów Gimnastyczno – Ta−
necznych. Kierownikiem artystycznym
i organizatorem konkursu była Joanna We−
lenc−Antczak – opiekunka szkolnej grupy
tanecznej OXIDE. W zawodach wzięło
udział siedem zespołów (90 osób), działają−
cych w płockich szkołach ponadgimnazjal−
nych. Każdy z układów tanecznych prezen−
towanych przez zespoły szkolne miał swój
własny, szczególny charakter. Niebagatelną
rolę pełnił podkład muzyczny, do którego
tworzona była choreografia. Zespoły pre−
zentowały oryginalne, interesujące kompo−
zycje muzyczne i ciekawe aranżacje, które
wzbogaciły i podniosły poziom artystyczny
wykonywanych układów. Uczestnicy za−
prezentowali szeroką gamę technik i gatun−
ków tańca takich jak: hip−hop, freefall, dan−
ce, tańce latynoamerykańskie i inne. Ele−
menty zaczerpnięte z wyżej wymienionych
technik tanecznych, w połączeniu z ele−
mentami akrobatycznymi i piramidami
wieloosobowymi, wpływały na stopień

trudności oraz atrakcyjność prezentowa−
nych układów, a wszystkie skomplikowane
ewolucje wykonywane przez młodzież by−
ły nagradzane gromkimi brawami. 

Na początku, poza konkursem, zapre−
zentowali się publiczności breackdensow−
cy Bakos, Emil, Mariusz i Daniel z „Budo−
wlanki”, freefalla zatańczyli Piotrek i To−
mek. Gościnnie wystąpiły dziewczyny
z zespołu EUFORIA oraz Kosim i Pecyn. 

Sędziowie jednogłośnie stwierdzili że:
I miejsce należy się zespołowi Treedance
z III LO (opiekun Agnieszka Brzozow−
ska), II miejsce zajął zespół gospodarzy
„Oxid” (opiekun Joanna Welenc−An−
tczak), a III zespół Lejdis z „Ekonomika”
(opiekun Mariola Chęcińska).

Statuetki i dyplomy ufundowane zosta−
ły przez dyrekcję ZSB nr 1 w Płocku.
Wszyscy, którzy byli podczas konkursu
na sali gimnastycznej stwierdzili, że im−
preza była ogromnym przeżyciem, nie tyl−
ko sportowym. Na koniec Kamil Barański
zrobił wszystkim zespołom wspólne pa−
miątkowe zdjęcie. Opr. (j)

Po prostu tańcz
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W dniach 13 – 17 marca 2008 roku 14
zawodników UKS ELJOT Płock wzięło
udział w Międzynarodowych Mistrzo−
stwach IBF w judo w holenderskim Del−
fsen. Były to coroczne zawody w kate−
goriach dziewcząt i chłopców z udzia−
łem zawodników z Anglii, Niemiec,
Szkocji, Polski, Litwy, Ukrainy, Holan−
dii. Na matach stanęło ponad 400
judoków. 

Już po raz czwarty w historii klubu
zawodnicy z płockiego Eljotu reprezen−

towali Polskę w tych zawodach. W tak
licznie obsadzonym turnieju płocczanie
sześciokrotnie stawali na podium. Złoto
wywalczyła Aleksandra Wilk (na zdję−
ciu), która wygrała wszystkie pojedynki
w kategorii wagowej do 50 kg. Medale
srebrne zdobyli: Dagmara Maciejewska,
Dawid Pankowski, Olga Adamska. Brąz
przypadł w udziale Marcinowi Jankow−
skiemu i Gabrysi Nowaczyk. Pozostali
zawodnicy uplasowali się na miejscach
od 4 – 7, wielokrotnie wygrywając
poszczególne walki eliminacyjne. Re−
kordzistą stoczonych walk był Robert
Włódarski, który w kategorii 38 kg
triumfował w 3 pojedynkach, ale osta−
tecznie po 2 przegranych walkach od−
padł w półfinałach. 

Zdaniem trenerów i opiekunów gru−
py, zawody należały do trudnych za
względu na liczbę walk stoczonych
przez poszczególnych judoków. Każdy
z walczących stoczył od 3 do 6 pojedyn−
ków. Oprócz aspektów sportowych
dzieci i młodzież z Eljotu zwiedzali
Amsterdam oraz holenderskie OMMEN
– gdzie z perspektywy statku żeglugi
rzecznej mogli podziwiać panoramę
miasta oraz poznawać historię i zabytki
tej europejskiej metropolii. (pn)

DUTCH OPEN CHAMPIONSHIP 2008
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Jak co roku, uczniowie powitali wiosnę
na sportowo. Trochę później niż zwykle (ze
względu na wczesną datę Świąt Wielka−
nocnych) 1 kwietnia odbył się XVIII Bieg
Wagarowicza. Na starcie stanęło blisko 850
zawodników w wieku od 11−16 lat z Płoc−
ka, Kutna, Krośniewic, Gostynina, Wyszo−
grodu, Szczutowa. Ścigali się na różnych
dystansach, w zależności od kategorii wie−
kowej oraz z podziałem na chłopców
i dziewczęta. Odbyło się 12 biegów. 

W klasyfikacji zbiorowej wśród szkół
podstawowych wygrali uczniowie SP nr
18. Pokonali oni SP nr 6 i SP z Podgórza.
W klasyfikacji gimnazjów wygrało Gimna−
zjum nr 1 z Płocka, przed G1 z Gostynina.

Rywalizacja w poszczególnych biegach
indywidualnych była zacięta. Najmłodsi
z rocznika 1997 biegali na dystansie 920

metrów. Wśród chłopców na mecie jako
pierwszy zameldował się Piotr Dudka ze
Szkoły Podstawowej nr 18 z Płocka,
a wśród dziewcząt najlepsza była Dagmara
Świt z SP nr 6. 

Dziewczęta z roczników 1995 i 96 oraz
chłopcy urodzeni w 1996 roku mieli do po−
konania 1110 metrów. Pierwsze miejsca
w tych kategoriach zajęli odpowiednio: Na−
talia Kochanowska (SP nr 20), Wioletta
Bromka (SP nr 6) oraz Kacper Kowalski
z SP nr 18. 

Na najstarszych uczestników biegu cze−
kał dystans 1250 metrów. Wśród chłopców
z rocznika 1995 na mecie jako pierwszy za−
meldował się Piotr Ząbek ze szkoły w Pod−
górzu. Niepokonana wśród dziewcząt
z rocznika 1994 okazała się Ewa Podgórska
z gimnazjum z Machowa. Pośród chłopców
z tej samej grupy wiekowej wygrał Kamil
Tomaszewski z płockiego Gimnazjum nr 5. 

Załęska Monika z płockiego Gimnazjum
nr 1 oraz Patryk Ciechomski z G1 w Gosty−
ninie zajęli pierwsze miejsca w biegach ro−
zgrywanych dla uczniów z rocznika 1993.

Wśród najstarszych dziewcząt linię mety
równocześnie pokonały dwie zawodniczki:
Anna Mazurowska z gimnazjum w Szczu−
towie oraz Marta Sowińska z G6. Niepoko−
nany wśród chłopców z rocznika 1992 oka−
zał się Sebastian Bartoszyński z gimnazjum
w Bielsku. 

Na wszystkich uczestników biegu cze−
kały pamiątkowe koszulki, a na najlep−
szych nagrody rzeczowe. Organizatorami
XVIII Biegu Wagarowicza byli: UKS
przy Gimnazjum nr 1, ZS nr 1, Płocki
Szkolny Związek Sportowy oraz Urząd
Miasta Płocka. (m.d.)

Biegaj uczniu, biegaj

Podczas meczu z Pelikanem Ło−
wicz (w sobotę 5 kwietnia) w ręce ki−
biców Wisły Płock trafiły najnowsze
plakaty piłkarzy nożnych Wisły. To
kolejna propozycja klubu przygoto−
wana dla fanów futbolu w walce o ek−
straklasę. 

Plakaty z płocką drużyną otrzymało
7000 osób, które jako pierwsze we−
szły na stadion im. Kazimierza Gór−
skiego. Przypomnijmy, że to kolejna
(po koszulkach „Mój Płock – Moja
Wisła” i szalikach) akcja adresowana
do kibiców naszego klubu. (j)

Plakaty dla kibiców 

W piątek, 28 marca w Szkole Pod−
stawowej nr 22 w Płocku odbył się II
Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej
i Turniej Zespołów Tanecznych o pu−
char dyrektora szkoły. Celem impre−
zy była integracja dzieci i młodzieży
i propagowanie aktywnego spędzania
wolnego czasu. Poprzez połączenie
atrakcyjnej dla chłopców piłki nożnej
z tańcem sportowym organizatorzy
chcieli zainteresować sportem jak
największą liczbę dzieci, a uczestni−
kom dać możliwość rywalizacji na
szczeblu międzyszkolnym. 

W rozgrywkach wzięło udział 8 re−
prezentacji piłkarskich i 4 zespoły ta−
neczne. Drużyny futbolowe SP nr 22,
SP nr 3 i SP nr 23 to zespoły, które
zawsze reprezentują wysoki poziom

i zawsze toczą między sobą zacięte
pojedynki o pierwsze miejsca
w płockich turniejach. Tym razem
zwycięzcami zostali chłopcy z SP nr
23. II miejsce zajęła reprezentacja SP
nr 3, a III SP nr 22. Niespodzianką
było zajęcie, po dobrej grze, IV miej−
sca przez SP Profesor.

Dziewczęta, podczas przerw mogły
zaprezentować swoje układy tanecz−
ne. Oceniana była choreografia, stro−
je i doping własnej drużyny podczas
meczy. Jury jako zwycięzcę wyłoniło
zespół z SP nr 3. II miejsce zajęły
dziewczęta z SP nr 22, a III – z Pro−
fesora.

Puchary, dyplomy i upominki dla
uczestników zawodów ufundował
Urząd Miasta Płocka. mp

Piłkarsko−taneczne turnieje

Reprezentacja gospodarzy – drużyna SP nr 22

Zakończyły się tegoroczne rozgrywki
o Mistrzostwo Płocka w mini siatków−
ce. Chłopcy z rocznika 1995 (szóste
klasy) i młodsi rywalizowali w tzw. „4”
siatkarskich. 

31 marca, po dwóch turniejach elimina−
cyjnych, a następnie po dwóch półfinałach,
został rozegrany finał. W Szkole Podstawo−
wej nr 22 spotkały się 4 reprezentacje szkol−
ne, które wywalczyły awans w półfinałach.
Były to SP nr 16, SP nr 18, SP nr 20 i SP nr
22. Ostatnia drużyna z wymienionych do−

tarła do finału bez straty nawet jednego seta
i to ona była faworytem rozgrywek. 

Szczególnie emocjonujące spotkanie ro−
zegrały „16” i „18”. W meczu o drugie
miejsce dopiero w trzecim, decydującym
secie, rozstrzygnęło się spotkanie na ko−
rzyść „16”. Nie zawiedli gospodarze tur−
nieju – SP nr 22. Znowu bez straty seta wy−
grali wszystkie mecze i zajęli I miejsce
w zawodach. III miejsce przypadło SP nr
18, a IV SP nr 20. 

Dwa pierwsze zespoły, 16 kwietnia wez−
mą udział w zawodach rejonowych
w Słupnie, gdzie będą walczyły o awans do
zawodów wojewódzkich mp

Mini−siatkarze

Jak co roku Bieg Wagarowicza odbył się
na Międzytorzu, przy Zespole Szkół nr 1
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świąteczne, których w okresie wiel−
kanocnym otrzymaliśmy bardzo wie−
le od czytelników, organizacji, firm,
różnymi drogami: pocztą, e−mailem,
telefonicznie i osobiście. Wiele ciep−
łych słów otrzymaliśmy m.in. od po−
sła Marka Opioły, wojewody mazo−
wieckiego Jacka Kozłowskiego i je−
go rzecznika prasowego, prezydenta
Płocka Mirosława Milewskiego i je−
go zastępcy Tomasza Kolczyńskie−
go, kierownika delegatury Mazo−
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Andrzeja Dwojnycha, prezesa TNP
Zbigniewa Kruszewskiego, Barabray
Chrzanowskiej z delegatury Urzędu
Marszałkowskiego, przewodniczące−
go Zarządu Regionu Płockiego
NSZZ Solidarność Wojciecha Kęp−
czyńskiego, radnych klubu Prawa
i Sprawiedliwości w Radzie Miasta,
Izabeli Tucholskiej z Caleum Deve−
lopment, Operatora Logistycznego
Paliw Płynnych, komendanta Straży
Mi8ejskiej Jacka Fuza, dyrektora
Miejskiego Urzędu Pracy Katarzyny
Kęsickiej, dyrekcji i pracowników
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
Muzeum Mazowieckiego, dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej Mariusza Krzyżaniaka, prze−
wodniczącego MKOiW NSZZ Soli−
darność Marka Krysztofiaka, miesz−
kańców i pracowników DPS „Przy−
jaznych serc”, pracowników i dyrek−
tora Romana Kusego z Młodzieżo−
wego Domu Kultury, Anny i Wikto−
ra Bramskich z zespołem Pueri i Pu−
ellae Cantores Plocenses, dyrekcji
i pracowników Płockiej Orkiestry
Symfonicznej, Płockiej Galerii Sztu−
ki, pracowników Domu Darmstadt,
Anny Czemerys z komendy Pań−
stwowej Straży Pożarnej, Biura Pra−
sowego Orlenu, Barbary Smardzew−
skiej−Czmiel z O/ZUS, społeczności
III LO z dyrektor Katarzyną Góral−
ską, dyrekcji i grona pedagogicznego
Gimnazjum nr 8, Małgorzaty Mro−
czkowskiej dyrektora I Prywatnego
Liceum Plastycznego, Stowarzysze−
nia Rodzin Abstynenckich, Tadeusza
Borowickiego prezesa SOS „Nasz
Dom”, zarządu Banku Żywności
w Płocku, zarządów osiedli: Radzi−
wie i Stare Miasto.

Zespół redakcyjny

Dziękujemy za życzenia
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Demokracja to sprawowanie
rządów poprzez dyskusje, 
ale efektywna jest tylko wtedy,
kiedy dyskusje udaje się uciszyć.

Clement Attlee (1883−1967) 
polityk angielski

23 kwietnia obchodzony jest Świa−
towy Dzień Książki – doroczne święto
organizowane przez UNESCO w celu
promocji czytelnictwa, edytorstwa
i ochrony własności intelektualnej (za
pomocą praw autorskich). Oczywiście
jest to data symboliczna. W tym dniu
w 1616 r. zmarli: M. Cervantes, W.
Szekspir (wg kalendarza juliańskiego),
I. Gacilaso de la Vega. Na ten sam dzień
przypada również rocznica urodzin lub
śmierci innych wybitnych pisarzy, tj. M.
Druona czy V. Nabokova. Z początku
planowano związać je z datą 7 paździer−
nika – domniemaną dniem urodzin Cer−
vantesa – lecz ostatecznie ustalono datę
23 kwietnia. Po raz pierwszy, jako ŚDK
obchodzono go w 1995 roku, ale jego
historia sięga 82 lat wstecz.

Pewien wydawca z Katalonii – Vi−
cente Clavel Andrés – wpadł na ten po−
mysł w 1926 roku. Dlaczego? 23 kwiet−
nia jest w Katalonii hucznie obchodzo−
nym świętem narodowym, jako dzień
jej patrona – św. Jerzego. Zgodnie z dłu−
gą tradycją, katalońskie kobiety obdaro−
wywano w ten dzień czerwonymi róża−
mi, mającymi symbolizować krew po−
konanego przez św. Jerzego smoka. Ko−
biety, nie chcąc być dłużne, zaczęły od−
wzajemniać się mężczyznom podarun−
kami z książek.

W Hiszpanii Dzień Książki jest świę−
tem oficjalnym już od roku 1930, a od
1964 – we wszystkich krajach hiszpań−
skojęzycznych. (op. rł)

wiecie, że...Czy
to prawidłowe hasło z krzyżówki

wielkanocnej, zamieszczonej w nr
6/186 „Sygnałów Płockich”. Czytel−
nicy nie mieli chyba większych
problemów z jej rozwiązaniem, gdyż
otrzymaliśmy prawie sto prawidło−
wych odpowiedzi. Spośród nich wy−
losowaliśmy 14 nagród, które otrzy−
mają: Urszula Wiśniewska z ul. Ja−
kubowskiego (żelazko), Teresa Ko−
walska z ul. Czerwonych Kosynie−
rów (czajnik elektryczny), Jerzy
Koba z ul. Gradowskiego (czajnik
elektryczny), Grzegorz Domiński
z Ulaszewa (Skarby przyrody), Woj−
ciech Mockowski z ul. Kolegialnej
(Pogotowie kulinarne), Andrzej
Ziemicki, z Placu Dąbrowskiego
(bon 50 zł na słodycze), Maria Ko−

per z ul. Pszczelej (bon 50 zł na sło−
dycze), Robert Franczak z ul. Gra−
dowskiego (bon 50 zł na słodycze),
Ewelina Kosman z al. Piłsudskiego
(bon 50 zł na słodycze), Tomasz
Prusiński z ul. Wiosennej (album do
zdjęć), Krzysztof Wyszyński z ul.
gen. Andersa (upominek z kalenda−
rzem), Maria Domańska z al. Ja−
chowicza (upominek z kalenda−
rzem), Adrianna Budziło z ul. Sy−
nów Pułku (upominek z kalenda−
rzem), Elżbieta Dzierżanowska
z Wincentowa (upominek z kalenda−
rzem).

Wymienione osoby zapraszamy po
odbiór nagród do redakcji w ratuszu
(pok. 220) w godzinach pracy Urzę−
du Miasta Płocka. (j)

Historia nie jest miejscem 
dobroczynnych gestów 
lecz bezlitosnej rywalizacji 

I miejsce zdobyła Dominika Sobka Jej
zdjęcie traktuje zimę symbolicznie. Wi−
dzimy surykatkę, które grzeje łapki pod
wielką lampą. Jury doceniło pomysł oraz
najlepszą jakość techniczną fotografii. 

Prac w śnieżnej szacie było niewie−
le. Sztuka wykonania zimowego zdję−
cia udała się najbardziej Stanisławowi
Kraśniewskiemu – zdobywcy II miej−
sca, który II miejsce zdobył już pod−
czas konkurs „Jesień w zoo”. Jego
wilk na śniegu przykuwa wzrok (zdję−
cie pt. „Na spacerze”). Jedyne czego
w nim zabrakło to głębi ostrości. Dla−

tego jury zdecydowało się przyznać za
nie II, a nie I nagrodę. Ale nasz finali−
sta nie może narzekać, bo III miejsce
(za zdjęcie lwów na wybiegu pt. „Kot−
ki Dwa... Aaa..”) też należy do niego.
Zdobył również wyróżnienie za zdję−
cie pandy na śniegu. Drugie wyróżnie−
nie otrzymała Marta Sztejdur za sfoto−
grafowanie zimowego wybiegu lwów
z plamami śniegu.

Organizatorem konkursu był Miej−
ski Ogród Zoologiczny, Gazeta Wy−
borcza Płock i Sygnały Płockie. (rł)

Wszyscy biorący udział w konkursie fotograficznym „Zima w zoo” mieli
nie lada problem, bo zimy w tym roku było jak na lekarstwo. Ogłoszenie
wyników i rozdanie nagród nastąpiło 10 kwietnia.

Złapać zimę

II nagroda

I nagroda


