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Uroczystości Święta Narodowego 
3 MAJA

godz. 9.30 – zbiórka pocztów sztandarowych przed Ba−
zyliką Katedralną

godz. 10 – msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Ka−
tedralnej

godz. 11.20 – uroczystości przy płycie Grobu Nieznane−
go Żołnierza

godz. 18 – koncert „Gala Moniuszkowska” na Starym
Rynku: arie, duety i uwertury z oper: „Halka”, „Straszny
Dwór”, „Verbum Nobile” wykonają: Agnieszka Kurowska
(sopran), Adam Kruszewski (baryton). Wystąpi Zespół
Pieśni i Tańca „Wisła” oraz Płocka Orkiestra Symfoniczna
pod batutą Jacka Rogali

8 MAJA

Obchody 61. rocznicy zakończenia II wojny światowej roz−
poczną się od złożenia kwiatów o godz. 12 na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza. O godz. 17.45 kwiaty złożone zostaną
pod tablicą Poległych i Pomordowanych w II wojnie świato−
wej przy „Stanisławówce”, po czym w kościele tym odpra−
wiona zostanie msza św. w intencji poległych płocczan. PR
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Słoneczna niedziela, 23 kwietnia 2006
roku, zgromadziła tłumy przed ratu−
szem, gdzie pod obrazem Chrystusa Mi−
łosiernego stanął ołtarz. – W Niedzielę
Miłosierdzia Bożego, którą dzisiaj świę−
tujemy na płockim rynku, gromadzą nas
dwa jubileusze: 75−lecie objawień Jezu−
sa Miłosiernego siostrze Faustynie
w naszym mieście oraz jubileusz 650−le−
cia kościoła i parafii św. Bartłomieja —

powiedział w homilii ks. bp Roman
Marcinkowski. – Przed 75 laty, 21 lute−
go 1931 roku w klasztorze przy Starym
Rynku, niedaleko stąd, siostrze Fausty−
nie objawił się Jezus Miłosierny i powie−
dział: pragnę, aby ten obraz czczono
w kaplicy waszej i na całym świecie,
pragnę ażeby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była świętem miłosierdzia.

dokończenie na str. 12

Najważniejszą uroczystością obchodów jubileuszu Fary była
msza św. celebrowana przez bp. Stanisława Wielgusa na ryn−
ku Starego Miasta dokładnie w 650. rocznicę konsekracji ko−
ścioła św. Bartłomieja.

Podwójny jubileusz

Sprawozdanie Prezydenta
(skrót)

(...) W roku 2005 dysponowaliśmy
kwotą 596 mln 415 tys. 650 złotych,
z czego aż 174 miliony 900 tysięcy zło−
tych, tj. 32,67% wydatków ogółem
przeznaczono na inwestycje w mieście.
Plan wydatków został zrealizowany na
poziomie 95,8 %, a wykonanie wydat−
ków bieżących na poziomie 97,36 %.

Znaczącą część budżetu miasta zain−
westowaliśmy w przyszłość Płocka,
w oświatę. Wydaliśmy na tę dziedzinę
29,46 % całego ubiegłorocznego budże−
tu. Te kwoty to nie tylko wynagrodze−
nia i utrzymanie bieżące. To także in−
westycje. Zmienia wygląd Jagiellonka
i sala gimnastyczna w SOSW nr 2. Roz−
poczęto przebudowę boisk w SOSW nr
1, nowe boiska mają już: Szkoła Pod−
stawowa nr 1 i nr 20, a w przebudowie
są tereny sportowe przy gimnazjach nr
2 i 5. Przygotowujemy do budowy boi−
sko przy trzecim Liceum Ogólnokształ−

cącym. Wyremontowaliśmy 28 placó−
wek wychowawczych i oświatowych:
dwa żłobki, 11 przedszkoli, trzy gimna−
zja, trzy zespoły szkół oraz poradnię
psychologiczno−pedagogiczną. Rozpo−
częły się prace badawcze i projektowe
w Małachowiance. 

(...) Duże wydatki na wspomniane
wcześniej inwestycje miejskie to
w perspektywie gwarantowany rozwój
miasta. Dynamika tych przedsięwzięć
została zakwalifikowana na pier−
wszym miejscu w rankingu Rzeczpos−
politej wśród miast na prawach powia−
tu. Również pierwszą lokatę w kraju
otrzymaliśmy w tej samej kategorii od
pisma samorządowego Wspólnota.

W ubiegłym roku wybudowano 150
nowych mieszkań. Wyremontowano
również kolejne bloki z zasobów gmi−
ny i wymieniono ok. 1300 okien.
Znacznie zaawansowana jest realiza−
cja rewitalizacji Starówki.

dokończenie na str. 4

W głosowaniu imiennym, 13 głosami za, przy 8 przeciwnych Mi−
rosławowi Milewskiemu Rada Miasta na LV sesji (25 kwietnia)
udzieliła absolutorium za 2005 rok. Dwaj radni ze Stowarzysze−
nia „Nasze Miasto Płock” wstrzymali się od głosowania.

Budżet wykonany,
jest absolutorium



Likwidator SPZOZ
Prezydent powołał Roberta Ma−

kówkę na stanowisko likwidatora
Samodzielnego Zespołu Publicz−
nych Zakładów Opieki Zdrowot−
nej. Zadaniem likwidatora jest
m.in. opracowanie harmonogramu
likwidacji, przeprowadzenie in−
wentaryzacji majątku likwidowa−
nej jednostki, uregulowanie sto−
sunków pracy z pracownikami,
ściągnięcie należności i zaspoko−
jenie wierzycieli.

Koparko−ładowarka 

dla Muniserwisu
Prezydent upoważnił dyrektora

Zakładu Usług Miejskich „Muni−
serwis” do zakupu koparko−łado−
warki na podwoziu kołowym, któ−
ra będzie wykorzystywana do
prac remontowych i konserwacyj−
nych. Na ten zakup dyrektor może
wydać maksimum 300 tys. zło−
tych.

Dyrektor przedszkola
Powołana została komisja kon−

kursowa, która wybierze dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 4. Prze−
wodniczącym 8−osobowego gre−
mium jest z−ca prezydenta Piotr
Kubera.

O młodych w Forli
Trzyosobowa delegacja naszego

miasta pojedzie pod koniec maja do
Forli (Włochy), aby wziąć udział
w międzynarodowej konferencji
pn. „Młodzi pomiędzy przeszłością
a przyszłością”. Konferencja i se−
minaria są częścią unijnego progra−
mu Town Twinning, mającego na
celu zacieśnianie kontaktów po−
między miastami partnerskimi.
W Forli spotkają się przedstawicie
z miast niemieckich, hiszpańskich,
francuskich i węgierskich.

PTW na 90 lat
Prezydent wyraził zgodę na od−

danie w użyczenie nieruchomości
gruntowych zabudowanych o pow.
5488 mkw. przy ul. Kawieckiego
Płockiemu Towarzystwu Wioślar−
skiemu. Umowa zawarta została na
90 lat i Towarzystwo prowadzić
będzie tam nadal działalność statu−
tową w zakresie krzewienia sportu
wioślarskiego i rekreacji. (j)

* Wojewoda Mazowiecki sprzedał
gostynińskie ELGO polskiej, dyna−
micznie rozwijającej się, firmie Bri−
lux. Nowy właściciel ma zainwesto−
wać w Gostyninie minimum 5 mln
zł w ciągu 2 lat, a załoga ma gwa−
rancje zatrudnienia na 42 miesiące.

* Krakowska prokuratura apela−
cyjna postawiła byłemu wicepreze−
sowi Orlenu Januszowi W. zarzut
działania na szkodę spółki.

* Jerzy Jeznach z Gostynina został
nowym naczelnikiem Urzędu Skar−
bowego w Płocku.

* PWSZ i Szkoła Wyższa im. P.
Włodkowica podpisały porozumie−
nie o współpracy, które zakłada
m.in. obniżkę czesnego dla absol−
wentów PWSZ, którzy zechcą kon−
tynuować naukę we „Włodkowicu”.

* Egzaminy na prawo jazdy odby−
wają się już pod okiem kamery, któ−
ra uruchamia się automatycznie po
włączeniu silnika.

* Wieści o ptasiej grypie spowo−
dowały 10−procentowe zmniejsze−
nie popytu na kurczaki (mimo obni−
żenia ich ceny), co z kolei spowo−
dowało zwolnienie z Sadrobu 30
osób i obniżenie pensji pozostałym.

* Caritas Diecezji Płockiej rozpro−
wadził przed świętami w parafiach
40 tys. „chlebów miłości”; dochód
ze sprzedaży przeznaczono na sfi−
nansowanie letniego wypoczynku
dzieci.

* Przed Wielkanocą odwołano
w Płocku alarm przeciwpowodzio−
wy – woda w Wiśle zaczęła opadać.

* Andrzej Dwojnych z Brudzenia
został nowym szefem płockiej dele−
gatury Urzędu Wojewódzkiego; 30
lat, absolwent politologii na Uni−
wersytecie Śląskim, członek TNP,
przewodniczący Rady Gminy Bru−
dzeń, społecznik.

* Członkowie Spółdzielni Wielo−
branżowej zdecydowali na walnym
zgromadzeniu (12 kwietnia), że nie
sprzedadzą „antypodkowy” Grupie
Polimeni, która będzie budować na
Nowym Rynku galerię handlowo−
rozrywkową.

* Agencja Rewitalizacji Starówki
podpisała umowę o współpracy
z Krajowym Rejestrem Długów,
w którym umieszczane będą nazwi−
ska dłużników spółki, zalegającymi
z opłatami za najem lokali miesz−
kalnych i użytkowych.

* Zmienił się dyrektor Petropolu;
dotychczasowy przeniósł się do
Opola, a do Płocka skierowano Mi−
rosława Moczarskiego z gdańskie−
go Novotelu.

* Mimo remontu, zespół teatru
przygotowuje nową premierę – bę−
dzie to inscenizacja przygód Ko−
ziołka Matołka.

* 12 kibiców warszawskiej Legii
ukaranych zostało mandatami, a w
sprawie dwóch innych skierowano
wnioski o ukaranie do sądu grodz−
kiego – to efekt ich „występów”
w Płocku 15 kwietnia.

* Fontanna na Starym Rynku
zacznie działać dopiero w czerwcu
– najpierw trzeba ją uszczelnić
i zmodernizować, by prezentowała
więcej wodnych figur. (j)
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Prezydent zarządził Minęło pół miesiąca...
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Na płockich ulicach w parkach i na
cmentarzu komunalnym trwają wio−
senne porządki. Przede wszystkim
trzeba zebrać piasek z jezdni, który
zgromadził się przez zimę. Zajmuje się
tym spółka miejska Muniserwis. – Za−
miatanie ulic całego miasta odbywa
się sprzętem mechanicznym, który pra−
cuje na trzy zmiany – wyjaśnia dyrek−
tor Ireneusz Drozdowski. – Ale żeby
mógł przystąpić do pracy jezdnie mu−
szą być odpowiednio przygotowane.

Chodzi tu przede wszystkim o uprząt−
nięcie piachu, który zebrał się na pobo−
czu; w miejscu gdzie ulica łączy się

z chodnikiem. Niestety, trzeba to robić
ręcznie, łopatami. A piachu jest tyle, ile
zostało wysypane zimą, czyli ponad 2
tys. ton. – Tylko 25 proc. z tego jest
w stanie zebrać zamiatarka mechanicz−
na – wyjaśnia Ireneusz Drozdowski.
– Resztę muszą wykonać ludzie.

Pracownicy Muniserwisu uprzątnęli
już Park Północny, dbają o cmentarz ko−
munalny i utrzymują czystość w centrum
miasta: porządkują zieleńce, zamiatają
chodniki, schody (na zdjęciu za pomni−
kiem Władysława Broniewskiego), a na−
wet umyli już cały Stary Rynek. Roboty
odbywają się od godziny 5 do 15. (m.d.)

Pachnie wiosną

Od połowy kwietnia zmieniła się tra−
sa kursowania autobusów linii nr 30. Do
tej pory kursy odbywały się jedynie do/z
dworca przy al. Jachowicza. Obecnie
„30” jeździ od Słupna (niektóre kursy
od przystanku Borowicka−Liściasta) aż
do szpitala wojewódzkiego. 

Trasa autobusów linii nr 30 przebiega
więc następująco: Słupno – Liszyno
– Bielino – Borowiczki Pieńki – Borowi−
czki (wariantowo: Borowiczki−Liściasta)
– Harcerska – Wyszogrodzka – Sienkie−
wicza (Kwiatka, Kolegialna) – Bielska
– Kobylińskiego – Dobrzyńska – Me−
dyczna – Medyczna pętla. (m.d.) 

„30−tką” do szpitala

10 kwietnia rozpoczęła się wielka
akcja promocyjna w sektorze energe−
tycznym, adresowana do 2,4 mln klien−
tów indywidualnych Koncernu Energe−
tycznego ENERGA S.A. Kampanii re−
klamowej, która ma upowszechnić naz−
wę i logo koncernu towarzyszy wielka
loteria „Moc energii”. Mogą wziąć
w niej udział odbiorcy indywidualni,
którzy terminowo regulują należności
i dostarczą na adres: Koncern Energe−
tyczny ENERGA S.A., Oddział
w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 w ter−
minie do 30 września br. wypełniony
kupon zgłoszeniowy. Kupony pobrać

można ze strony internetowej
www.energa.pl i w biurach obsługi
klienta koncernu.

Zgodnie z regulaminem w losowa−
niu nagród uczestniczyć będą zgłosze−
ni klienci, którzy nie zalegają z opłata−
mi w okresie trwania akcji tj. od 10
kwietnia do 30 września br. i którym
w okresie ostatnich 3 lat nie udowod−
niono nielegalnego poboru energii. 

Losowanie nagród odbędzie się 22
listopada. Na solidnych klientów cze−
kają m.in. zestawy kina domowego,
kamery cyfrowe, telewizory, odtwa−
rzacze DVD, aparaty cyfrowe itp. (j)

Loteria promocyjna

Dla odbiorców energii

Uprzejmie informujemy, że w Biu−
letynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Płocka na stronie www.bip.
ump.pl oraz na tablicy informacyjnej
Biura Obsługi Klienta UM przy
ul. Zduńskiej 3 zamieszczane są ogło−
szenia o wolnych stanowiskach pracy
w Urzędzie. 

Praca

Porady prawne
Ośrodek Doradztwa Prawnego i Za−

wodowego, działający przy Centrum
Kształcenia Ustawicznego, oferuje
bezpłatne porady w zakresie prawa
administracyjnego, cywilnego i rodzin−
nego. Dyżurujący specjaliści pomogą
też zainteresowanym w poszukiwaniu
ofert pracy i zaplanowaniu własnej
ścieżki edukacyjnej, przybliżą reguły
rządzące rynkiem pracy.

Wymienione porady uzyskać moż−
na w CKU przy alei Marszałka Pił−
sudskiego 6 w każdą środę w pok. nr
5 w godz. 9 – 12 i 16.30 – 18.30, tel.
268 15 70. (j)
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Internat znajduje się przy ul. 3 Maja.
Po przebudowie wszystkie pokoje bę−
dą dwu− lub trzyosobowe. Na dwa po−
koje przypadać będzie jedna łazienka.
Na każdej z trzech kondygnacji znaj−
dzie się 14 pokoi dla 34 osób, czyli
łącznie w całym internacie zamieszka
102 uczniów. Ponadto, na każdym pię−
trze będzie pokój z łazienką dla wy−
chowawcy, pralnia, podręczna kuch−
nia, izolatka z łazienką, pomieszczenie
porządkowe, podręczny magazyn oraz
dwa pokoje do nauki. Jedynie na pier−
wszym piętrze nie będzie izolatki.
W jej miejscu powstanie pokój dla
osoby niepełnosprawnej. Dostęp na
parter i I kondygnację zapewniać bę−
dzie specjalna platforma dla niepełno−
sprawnych. 

W części wejściowej (dwukondygna−
cyjnej) zaplanowano hol z portiernią,
sanitariaty (również dla niepełnospraw−
nych) oraz pokoje biurowe. Ponadto,
będzie tam część przygotowalni kuchni
z osobnym wejściem zewnętrznym. Na
drugim piętrze zostanie podniesiony
strop. Dzięki temu znajdą się tam po−
mieszczenia kuchni oraz stołówki.
Kuchnia dziennie będzie mogła wyda−
wać 200 posiłków (śniadań, obiadów,
kolacji). Ze stołówki zaprojektowanej
na 88 miejsc będą korzystać głównie
mieszkańcy internatu (80 proc.); reszta
to uczniowie i pracownicy liceum.

Budynek będzie miał również nowy
dach i zostanie ocieplony. Uczniowie
Jagiellonki będą mogli korzystać z
internatu od września br. (m.d.)

Płocka Vectra przebuduje i zmodernizuje internat należący do
Jagiellonki. Prace będą kosztowały ponad 3,8 mln zł. 

Przebudują 
i podniosą

Urząd Miasta poszukuje firmy, któ−
ra zajmie się wymianą oświetlenia
przy ul. Kolegialnej i 1 Maja oraz Mi−
sjonarskiej i Padlewskiego. W ramach
tego zadania ma także zostać wykona−
ny remont chodników i zjazdów w ul.
Kolegialnej na odcinku od Placu
Obrońców Warszawy do al. Kilińskie−
go.

W oparciu o istniejącą dokumenta−
cję techniczną, wybrany w przetargu
wykonawca będzie musiał zdemonto−
wać siedem projektorów oraz 109 pun−
któw świetlnych umieszczonych na
106 słupach żelbetonowych. W za−
mian będzie musiał wybudować nowe
oświetlenie (197 punktów świetlnych
umieszczonych zostanie na 120 styli−
zowanych słupach stalowo−aluminio−
wych oraz jednym betonowym) przy
ul. Kolegialnej i 1 Maja oraz Misjonar−
skiej (w powiązaniu z Jakubowskiego)
i Padlewskiego.

Do zadań wykonawcy będzie nale−
żało również oświetlenie gmachu dele−

gatury Mazowieckiego Urzędu Woje−
wódzkiego przy ul. Kolegialnej 15
oraz pomnika marszałka Józefa Pił−
sudskiego na Pl. Obrońców Warsza−
wy. W tych miejscach zostanie zamon−
towanych 50 projektorów i dwa styli−
zowane słupy stalowo−aluminiowe.

Zamówienie obejmuje również
przeniesienie kamery, służącej do mo−
nitoringu ze słupa oświetleniowego
naprzeciw Banku PeKaO S.A. na no−
wy stylizowany słup stalowo−alumi−
niowy, który stanie na chodniku przy
ul. Kolegialnej.

Inwestycja przewiduje także remont
nawierzchni chodników i zjazdów
oraz wymianę i uzupełnienie krawęż−
ników w ul. Kolegialnej, na odcinku
od Pl. Obrońców Warszawy do al. Ki−
lińskiego.

Wszystkie prace powinny zakoń−
czyć się do 22 września br. Oferty na−
leży składać do 30 maja, w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul.
Zduńska 3, stanowisko nr 8. (m.d.)

Latarnie i chodniki

Jeszcze w tym roku zostanie
opracowana koncepcja budowy
dwóch parkingów wielopoziomo−
wych w centrum miasta. – Chcemy
także rozpocząć prace projektowe
– mówi zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński. 

Na LIV sesji Rady Miasta na ten
cel przekazano 50 tys. zł. Opracowa−
na w tym roku koncepcja ma odpo−
wiedzieć na pytania, ile miejsc posto−
jowych będzie i gdzie parkingi pow−
staną. – Bierzemy pod uwagę kilka
lokalizacji – wyjaśnia Tomasz Kol−
czyński. 

Miasto rozważa pobudowanie par−
kingów np. przy ul. Okrzei, przy ul.
Sienkiewicza naprzeciwko pawilonów
handlowo−usługowych lub przy ul.
Kościuszki (z tyłu kamienic, gdzie
mieści się kwiaciarnia). Jednak osta−
teczna decyzja zapadnie po opracowa−
niu koncepcji. – Może się okazać, że
będzie to zupełnie inne miejsce – mó−
wi zastępca Prezydenta. 

Budowa parkingów została zapisana
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Re−
alizację zaplanowano na lata 2007−2008.
Za rok na ten cel mają być przeznaczone 2
mln zł, a w 2008 r. – 3 mln zł. (m.d.)

Parkingi w górę

Praca wre
Nowy płocki amfiteatr zmienia się z dnia na dzień. Tuż przed świętami

zawisły nad nim liny: nad widownią – nośne, a nad sceną – nośne i napina−
jące. Niebawem zawisną liny napinające również nad widownią. Na razie
jednak będą one zwisały luźno. Ich naciąg rozpocznie się po długim majo−
wym weekendzie. Montażem i naciągiem lin zajmują się specjaliści z war−
szawskiej firmy BBR. Po skończeniu prac przy linach, rozpoczną się kolej−
ne roboty: na dachu zaplecza staną wielkie, ponad 20−metrowe słupy. Naj−
większy efekt będzie jednak dopiero wtedy, gdy pojawią się specjalne
membrany, które rozpostarte pomiędzy linami stworzą niepowtarzalny
dach. Ale nastąpi to dopiero w czerwcu. (m.d.)
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Prawdopodobnie do czerwca kierow−
cy będą mieli utrudniony przejazd ulicą
Grabówka. Trwa tam właśnie remont. 

Grabówka stanowi doskonały skrót
dla tych wszystkich, którzy chcą omi−
nąć korki i dostać się z centrum miasta
do Borowiczek i odwrotnie. Droga zo−
stała oddana do użytku trzy lata temu.
Teraz – ze względu na niezwykle grzą−
ski grunt – trzeba naprawić zapadającą

się część chodnika i ścieżki rowerowej.
Drogowcy, wykonawcy i projektant
ustalili, że powstanie dodatkowy wyż−
szy krawężnik pomiędzy jezdnią
i chodnikiem. Zostanie również podnie−
siona ścieżka rowerowa. Dzięki temu
woda nie będzie spływała po chodniku
i ścieżce, co zapobiegnie podmywaniu,
a opady będą bezpośrednio kierowane
do studzienek i kanalizacji. (m.d.)

Uwaga roboty!

Agencja Rewitalizacji Starówki
rozpoczęła remont elewacji zabytko−
wych kamienic przy Starym Rynku 17
i 19. 

Zakres prac obejmuje naprawę usz−
kodzonych tynków, malowanie elewa−
cji i obróbek blacharskich oraz okien,
wykonanie tynków WTA (renowacyj−
nych) na cokole, remont balkonu. 

Wszystkie roboty wykonuje Zakład
Remontowo−Budowlany Bogdan Gra−
decki z Płocka. 

Remontowany budynek przy Starym
Rynku 17 zlokalizowany jest w pół−
nocnej pierzei. Pozbawiony jest oficyn
i dobudówek, ale badania archeolo−
giczne wskazują na istnienie w pier−
wotnej wersji oficyny. Kamienica na−
leży do najstarszych na rynku płockim,
pochodzi z trzeciego ćwierćwiecza
XVII wieku, została przebudowana
w 1850 r. Jest to kamienica barokowa,
wpisana do rejestru zabytków. Ma
układ dwutraktowy, w planie zbliżona
jest do prostokąta. Budynek jest pod−
piwniczony i ma trzy kondygnacje na−
ziemne. W 2000 roku został wykonany
kompleksowy remont kamienicy. Na
parterze od kilku lat działa restauracja
Art Deco. 

Natomiast budynek przy Starym
Rynku 19 był przebudowany w latach
1850−1851 (data budowy nieznana)
z wykorzystaniem części murów
wcześniejszych. W lokalu usługo−
wym na parterze jest restauracja Sa−
lonik. (j)

Piękniejszy Stary Rynek
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Dwa medale „Zasłużony dla Płoc−
ka” zostały nadane na ostatniej sesji
Rady Miasta. Otrzymały je: Rzymsko−
katolicka parafia św. Bartłomieja (Fa−
ra), Liceum Ogólnokształcące im.
Władysława Jagiełły.

Płocka Fara jest najstarszym ko−
ściołem parafialnym w mieście. Zo−
stała wzniesiona przez mieszczan
w XIV wieku. W 1356 roku, w Wiel−
ką Sobotę 23 kwietnia odbyła się jej
konsekracja. Do 1929 roku była rów−
nież jedynym kościołem parafialnym
w mieście. Z historią kościoła splata−
ły się losy płocczan, szukających
w nim wsparcia duchowego i schro−
nienia podczas klęsk żywiołowych,
wojen i najazdów wroga. Z historią
Fary ściśle związana była święta sio−
stra Faustyna Kowalska ze Zgroma−
dzenia Sióstr Miłosierdzia i błogo−
sławiona Matka Józefa Hałacińska
– założycielka Zgromadzenia Sióstr
Pasjonistek. W 2006 roku kościół
obchodzi jubileusz 650−lecia. Czasy
świetności płockiej Fary wciąż trwa−
ją – czytamy w uchwale RMP. – Na−
danie medalu „Zasłużony dla Płoc−
ka” będzie tylko potwierdzeniem

współistnienia tej najstarszej płoc−
kiej parafii z dziejami Płocka i losa−
mi jego mieszkańców.

Jagiellonka otrzymała medal
z okazji jubileuszu 100−lecia istnie−
nia, za działalność edukacyjną, wy−
chowawczą, kulturalną, krajoznaw−
czą i sportową – długoletnią służbę
społeczeństwu Płocka i Mazowsza
Północnego. 

Szkoła powstała jako ośmioklasowe
prywatne męskie Gimnazjum Polskie
Polskiej Macierzy Szkolnej. Od 1915
roku przyjęło nazwę Pierwszego Gim−
nazjum Polskiego w Płocku. Trzy lata
później szkoła została upaństwowiona
i otrzymała nazwę Królewsko−Polskie−
go Gimnazjum im. króla Władysława
Jagiełły. W 1934 roku szkołę przeksz−
tałcono w czteroletnie gimnazjum
i dwuletnie liceum oraz nadano jej
nazwę Państwowego Gimnazjum i Li−
cem Ogólnokształcącego im. Włady−
sława Jagiełły. Od roku 1956 roku pla−
cówka nosi nazwę Liceum Ogólnoksz−
tałcącego im. Wł. Jagiełły. Przez sto
lat swego istnienia szkoła dała solidne
wykształcenie ponad 10 tys. absol−
wentów. (m.d.)

Zasłużeni

Przedszkole nr 34 nosi imię Kubusia
Puchatka i jego Przyjaciół. Taką decy−
zję podjęli radni.

W tym roku przypada setna rocznica
istnienia placówki w Borowiczkach
przy ul. Pocztowej.

Zgodnie z intencją wnioskodawców
(rady pedagogicznej i rodziców) imię
nadane przedszkolu kojarzyć się bę−
dzie z postacią literacką Kubusia Pu−
chatka i innymi bohaterami książki
– zwierzętami. Postacie, stworzone
ponad 80 lat temu uczą najmłodszych

prawdziwej przyjaźni, odwagi, osobi−
stej godności, pogody ducha i radości
życia – czytamy w uchwale. 

Pedagodzy przedszkolni pragną,
by placówka była dla wychowanków
miejscem bezpiecznym, przytulnym
i przyjaznym. Rada Pedagogiczna
przedszkola chce, aby stosunki łączą−
ce Kubusia Puchatka i jego przyja−
ciół były dla dzieci wzorem do naśla−
dowania, aby akceptowały swoich
przedszkolnych kolegów takimi, ja−
kimi są. (m.d.)

Kubuś w przedszkolu

Rada Miasta ustanowiła wyróżnie−
nia i nagrody dla zawodników, któ−
rzy osiągnęli wysokie wyniki sporto−
we we współzawodnictwie między−
narodowym i na arenie krajowej. Na−
gradzani mają być też ich trenerzy. 

Nagrodę będzie można otrzymać
raz w roku – w tym, w którym osią−
gnięto sukces. Oprócz statuetek, pu−
charów, medali, dyplomów i listów
gratulacyjnych, regulamin przyzna−
wania wyróżnień przewiduje gratyfi−
kacje pieniężne: do 20 minimalnych
wynagrodzeń (maksimum 18 tys. zł)
za laury międzynarodowe i do 15 mi−
nimalnych wynagrodzeń (maksi−
mum13,5 tys. zł) za zwycięstwa kra−
jowe.

Nagrodę może otrzymać tylko
sportowiec z Płocka (członek płoc−

kiego klubu sportowego), który upla−
sował się w ósemce najlepszych za−
wodników (w danej dyscyplinie spor−
towej) na igrzyskach olimpijskich,
mistrzostwach świata i mistrzo−
stwach Europy, zajął I, II lub III
miejsce na paraolimpiadzie, uniwer−
sjadzie, akademickich mistrzostwach
świata, Pucharze Świata i Pucharze
Europy, mistrzostwach Polski oraz
zdobył Puchar Polski.

Warto przypomnieć, że w ramach
wspierania młodych sportowych ta−
lentów ponad 500 uczniów za dobre
wyniki sportowe otrzymuje stypen−
dia. Nie jest to duża suma – 110 zło−
tych za półrocze – ale stanowi swego
rodzaju nagrodę za wysiłek włożony
w treningi i doskonalenie swych
umiejętności. (j)

Finansowa motywacja
sportowców

dokończenie ze str. 1
Ważne miejsce w ubiegłorocznym

budżecie zajmowała budowa nowych
dróg i chodników oraz remonty starych
ciągów komunikacyjnych. Wydano na
ten cel 137 milionów 548 tysięcy 678
złotych. Główne inwestycje w tej dzie−
dzinie to: budowa mostu, ul. Tumskiej,
remont starej przeprawy przez Wisłę
czy budowa ul. Gościniec. Nowe ulice
i chodniki zyskały też osiedla Płocka
np. Ciechomice czy Imielnica. Dokona−
no remontów bieżących dróg za 11 mln
588 tys. 723 złote.

W ramach gospodarki komunalnej
wydano 34 mln 109 tys. 275 zł, głównie
na budowę amfiteatru wraz z zabezpie−
czeniem skarpy wiślanej, modernizację
oświetlenia w mieście, budowę Alei
Spacerowej, a także zabezpieczenie i od−
wodnienie Skarpy od Jaru Abisynii do
Domu Technika. Wykonano komplek−
sowy remont schodów przy pomniku
Władysława Broniewskiego. Nadal in−
westujemy w płocki ogród zoologiczny;
w ubiegłym roku zrobiono wybieg dla
zebr, dwa wybiegi dla osłów somalij−
skich, wybieg dla cietrzewi, wyremonto−
wano wszystkie ławki, rozpoczęła się
też budowa wybiegu dla pingwinów.

15 mln 340 tys. 298 zł. kosztowała
w roku 2005 ochrona zdrowia. Najważ−
niejsze inwestycje to: modernizacja bu−
dynku przy ul. Misjonarskiej na potrze−
by Centrum Rozwiązywania Proble−
mów Społecznych, rozpoczęcie remontu
i rozbudowy przychodni rehabilitacyjnej
przy Tysiąclecia, dalsza modernizacja
szpitala miejskiego. Przy tej okazji war−
to podkreślić, że w minionym roku prze−
prowadzaliśmy proces przekształcania
publicznego zakładu w spółkę miejską. 

(...) Istotne miejsce w wydatkach 2005
roku zajmuje bezpieczeństwo. Działania
związane z podnoszeniem poziomu bez−
pieczeństwa w mieście kosztowały łącz−
nie 13 milionów 55 tysięcy 212 złotych.
W ramach współpracy z policją miasto
przekazało środki na zakup czterech sa−
mochodów i motocykla, a także na sprzęt
elektroniczny, techniczny i operacyjny.
Przeznaczono pieniądze na 3.200 godzin
dodatkowych patroli policyjnych na uli−
cach miasta. Sfinansowano projekt tech−
niczny komisariatu na Os. Podolszyce.
Zakończono budowę strażnicy na Podol−
szycach, dofinansowano zakup samo−
chodu ratowniczo−gaśniczego oraz
sprzętu do prowadzenia działań w zakre−
sie zwalczania zagrożeń ekologiczno−
chemicznych. Na potrzeby Straży Miej−
skiej zakupiono m.in. sprzęt do nowej
siedziby oraz wideoradar. Rozbudowano
system ostrzegania i alarmowania miesz−
kańców, zainstalowano system monito−
ringu wizyjnego na nowym moście, zbu−
dowano system monitoringu meteorolo−
gicznego, zmieniono organizację ruchu
na Starym Mieście.

Na sport i rekreację wydano w 2005
roku 16 milionów 14 tysięcy złotych.
Z bardziej znaczących inwestycji na

uwagę zasługuje budowa ciągu pieszo−
rowerowego na Sobótce i wykonanie za−
silania energetycznego, a także opraco−
wanie koncepcji kolei szynowej. Pow−
stało również drugie sztuczne lodowisko
miejskie, z którego można było korzy−
stać na Starówce.

Od trzech lat systematycznie po−
szerzamy ofertę imprez sezonowych.
W ubiegłym roku pojawiły się dwie
nowe propozycje – festiwal muzyki
hip−hop „DESANT” oraz letnie kino
na Starówce.

Prowadzono także intensywne działa−
nia zmierzające do pomocy osobom bez−
robotnym w znalezieniu pracy. W tym
celu został przygotowany pakiet uchwał
m.in. o zwolnieniu z opłaty przy reje−
stracji działalności gospodarczej, o ulgo−
wych i bezpłatnych przejazdach autobu−
sami Komunikacji Miejskiej. Przygoto−
wano również program „Płock dla
przedsiębiorczych”, skierowany do osób
bezrobotnych, zamierzających podjąć
własną działalność. Miasto wydało już
na jego realizację milion złotych.

Ubiegły rok był rokiem bardzo zna−
miennym dla miasta i samorządu. Pomi−
mo ogromnych problemów finanso−
wych udało się zakończyć budowę no−
wego mostu. Mostu, który bywa nazy−
wany pomnikiem na Wiśle. To trafne
określenie, ponieważ jest to i zawsze bę−
dzie swego rodzaju pomnik. Pomnik
ogromnego wysiłku finansowego nas
wszystkich, płocczan. 

Miniony rok przyniósł też rozstrzy−
gnięcie bardzo trudnego, międzynarodo−
wego przetargu na budowę dróg doja−
zdowych do drugiej przeprawy przez
Wisłę. Inwestycja przebiega w bardzo
dobrym tempie i wszystko wskazuje na
to, że jesienią będziemy mogli jeździć na
drugą stronę Wisły nowym mostem. 

Opinie

W dyskusji nad przedstawionym
przez Prezydenta sprawozdaniem głos
(w imieniu swoich klubów) zabrało tro−
je radnych: Violetta Kulpa (PiS), Arka−
diusz Iwaniak (SLD) i Elżbieta Popczuk
(PSL). Pierwsza pozytywnie oceniła
miniony rok, podkreślając, że w tym
czasie zadłużenie miasta zmniejszyło
się o 14 mln złotych. Tłumaczyła też, że
opóźnienia w realizacji niektórych in−
westycji nie wyniknęły z winy władz
miasta, lecz są skutkiem skomplikowa−
nych procedur przetargowych.

Drugi mówca poddał całe sprawo−
zdanie dość ostrej krytyce, odnosząc
się nie tylko do ubiegłorocznych doko−
nań, ale i przedwyborczych obietnic
Mirosława Milewskiego w sprawie
wielu nowych miejsc pracy, spółek
gminnych, turystycznych atrakcji itd.
Trzecia dyskutantka wystawiła Prezy−
dentowi pozytywną ocenę, zaznacza−
jąc przy tym, że wydatki były zbyt
ostrożnie planowane, skoro z ubiegłe−
go roku pozostała spora nadwyżka bu−
dżetowa. E.J.

Budżet wykonany,
jest absolutorium
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Miasto poszukuje firmy, która w syste−
mie operatorskim będzie świadczyć usłu−
gi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, od−
prowadzania ścieków oraz ich oczyszcza−
nia. Oznacza to, że miasto chce podpisać
umowę z zewnętrzną firmą−operatorem,
która zostanie wyłoniona w przetargu.
A wszystko po to, aby zrealizować wiele
inwestycji wodno−kanalizacyjnych
w Płocku. Chodzi tu przede wszystkim
o modernizację oczyszczalni ścieków
w Maszewie, udrożnienie kanalizacji
deszczowej w centrum miasta (począ−
wszy od ulicy Polnej) oraz uzupełnienie
kanalizacji sanitarnej na kilku osiedlach,
m.in. w części Podolszyc, w Borowi−
czach oraz Imielnicy. 

– Koszty takich inwestycji są ogromne,
bo wynoszą około 150 milionów złotych
– mówi prezydent Mirosław Milewski.
– Sama modernizacja oczyszczalni w Ma−
szewie kosztować będzie około 40−50 mi−
lionów. Dzięki wprowadzeniu do Wodo−
ciągów inwestora zewnętrznego plano−
wane inwestycje zostaną zrealizowane
w ciągu 2−3 lat. Bez niego miasto mogło−
by je prowadzić nawet kilkanaście lat. 

Firma−operator zrealizuje przedsięw−
zięcia we własnym zakresie, a miasto po−
tem przez minimum 15 lat (zgodnie
z podpisaną umową) będzie oddawało
zainwestowane środki. Prezydent przy−
puszcza, że procedura wyłaniania nowe−

go operatora powinna zakończyć się
w ciągu pół roku. 

Co na takim rozwiązaniu zyska pry−
watna firma? – Będzie miała ona zapew−
nioną stabilność wpływów w ciągu mini−
mum 15 lat – wyjaśnia Mirosław Milew−
ski. – W dzisiejszej gospodarce, gdzie ko−
niunktura może się zmieniać z roku na
rok, taka umowa partnerska z samorzą−
dem jest bardzo atrakcyjna dla inwesto−
rów, mimo że zyski liczone są na pozio−
mie kilku a nie kilkunastu procent.

Jak zwykle w przypadkach, gdy po−
jawia się zewnętrzna firma w spółce,
załoga jest pełna obaw. Pracownicy
mogą być spokojni. 24 kwietnia w ratu−
szu został podpisany (w formie aktu
notarialnego) pakiet gwarancji pracow−
niczych pomiędzy miastem a przedsta−
wicielami wszystkich związków zawo−
dowych. – Zawiera on dotychczasowe
zapisy układu zbiorowego pracy oraz
gwarancję zatrudnienia przez 15 lat
– mówi zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki. – Ponadto, kilka miesięcy po
podpisaniu umowy miasta z nowym
operatorem i rozpoczęciu działalności
w nowej formule, każdy z pracowników
otrzyma premię restrukturyzacyjną
w wysokości 2 tysięcy 100 złotych net−
to. Oczywiście, na takie rozwiązanie
musi się jeszcze zgodzić inwestor.

Małgorzata Domańska

Wodociągi – operator 

Miasto wraz z Miejskim Towarzy−
stwem Budownictwa w latach 2006−2007
wybuduje 44 mieszkania. Przyszłych na−
jemców będzie wskazywało miasto,
a czynsz w tych lokalach nie będzie prze−
kraczał 3 proc. wartości odtworzeniowej
w skali roku, bez dopłat bieżących.

44 mieszkania będą miały w sumie
prawie 2 tys. mkw. W tym roku pow−

stanie jeszcze 27 lokali o pow. ok.
1180 mkw., a w przyszłym – 17
o pow. 780 mkw. MTBS zakłada, że
na budowę uzyska kredyt z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego. Wyniesie
on nie więcej niż 50 proc. wartości ca−
łej inwestycji. Natomiast miasto na ten
cel przez dwa lata przeznaczy 2 mln
352 tys. zł; w tym roku – 1 mln 415
tys., a 937 tys. w 2007 r. 

Koszt budowy jednego metra wy−
niesie 1,2 tys. zł. (m.d.)

Budujemy

Jak co roku, zgodnie z wymogami
Karty Nauczyciela, radni uchwalili re−
gulamin wynagradzania nauczycieli za−
trudnionych w szkołach, placówkach
oświatowych oraz placówkach opiekuń−
czo−wychowawczych na rok 2006.

Dokument zawiera wysokości stawek
dodatków za wysługę lat, motywacyjne−
go, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania
tych dodatków. Regulamin ustala rów−
nież zasady obliczania i wypłacania wy−
nagrodzenia za godziny ponadwymiaro−
we i godziny doraźnych zastępstw oraz
wypłacania nagród. 

W przypadku nagród ich wysokość
ustala odpowiednio dyrektor szkoły
lub Prezydent Miasta Płocka. Nagroda

Prezydenta Miasta Płocka I stopnia to
co najmniej 3 500 zł, II stopnia oraz
inne nagrody ustalane przez Prezyden−
ta Miasta Płocka wynoszą od 1 750 zł
do 3 500 zł. Zgodnie z regulaminem
nagroda dyrektora dla nauczycieli za
osiągnięcia dydaktyczno−wychowaw−
cze nie może być niższa od 875 zł
i wyższa od 1750 zł, a za pracę w ko−
misji egzaminacyjnej nie niższa od
200 zł i nie wyższa od 1750 zł.

Zasady wynagradzania nauczycieli
określone w regulaminie dotyczą
wszystkich nauczycieli zatrudnionych na
postawie Karty Nauczyciela w jednost−
kach miejskich, działających zarówno na
podstawie ustawy o systemie oświaty,
jak i ustawy o pomocy społecznej. (rł)

Nowy regulamin

21 kwietnia 2006 roku obchodzono
uroczystości jubileuszowe z okazji 
15−lecia działalności Płockiego Towarzy−
stwa Oświatowego. Rozpoczęły się od
udziału członków stowarzyszenia, nau−
czycieli, uczniów i gości w mszy św.
w kościele pod wezwaniem Matki Bożej
Fatimskiej. Potem członkowie PTO zło−
żyli kwiaty na grobie Stanisława Nawroc−
kiego – założyciela i wieloletniego preze−
sa Płockiego Towarzystwa Oświatowego
(cmentarz w Imielnicy).

Dalsza część jubileuszu odbyła się
w sali bankietowej „Pan Tadeusz”.
Wspomnienia, gratulacje, wyróżnienia
wplecione zostały w program artystycz−
ny, przygotowany przez młodzież szkół
podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Mirosław Milewski – prezydent miasta
i Ewa Adasiewiecz – dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu wręczyli Wie−
sławowi Białemu – prezesowi PTO,
ozdobną mapę województwa mazowiec−
kiego. Imprezę zakończono lampką szam−
pana i jubileuszowym tortem.

Płockie Towarzystwo Oświatowe po−
wołane zostało w kwietniu 1991 roku
z inicjatywy Stanisława Nawrockiego
i grona społeczników z osiedla Międzyto−
rze. Pierwsza placówka powstała pod pa−
tronatem PTO – Społeczne Liceum Za−
wodowe, kształciła młodzież w zawodzie
pracownika administracyjno−biurowego.
Kolejne lata to poszerzanie propozycji
kształcenia o nowe typy szkół i kierunki,
zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.

Na szczególną uwagę zasługuje szkoła
kształcąca w systemie zaocznym (2,5−let−
ni cykl nauczania), dająca jej absolwen−
tom kwalifikacje dyplomowanego pra−
cownika socjalnego.

Wśród innych placówek najdłuższym
stażem chlubi się Liceum Ogólnokształ−
cące dla Dorosłych oraz Studium Zawo−
dowe – Handlowe i Ekonomiczne. Naj−
młodszą placówką powołaną przez sto−
warzyszenie w 2004 roku jest funkcjonu−
jąca od dwóch lat szkoła podstawowa.

Od 2001 roku PTO współpracuje
z młodzieżą izraelską, szkołami na Litwie
i Ukrainie.

W szkołach Płockiego Towarzystwa
Oświatowego stawia się na wszechstron−
ne kształtowanie osobowości młodego
człowieka. Szczególne miejsce w działal−
ności pozaszkolnej zajmuje sport. Człon−
kowie szkolnego koła Ligi Obrony Kraju
zdobywają czołowe miejsca w zawodach
strzeleckich. Osoby ceniące aktywny spo−
sób spędzania czasu, a jednocześnie lu−
biące historię własnego miasta i kraju,
mogą realizować swoje zainteresowania
w szkolnym kole turystycznym. Ucznio−
wie biorą także udział w licznych konkur−
sach literackich. W ramach tej działalno−
ści organizowano spotkania z ludźmi lite−
ratury: Branko Cirličem, Andrzejem Za−
niewskim, Stanisławem Nawrockim, Wa−
cławem Buryłą. Szkoły współpracują
w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Au−
torów Polskich – oddział w Płocku, będąc
niejednokrotnie współorganizatorami
części imprez poetyckich.

Młodzież od wielu lat, a obecnie i dzie−
ci szkoły podstawowej, mają możliwość
nauki tańca. W ramach zajęć międzyod−
działowych uczniowie poznają historię
tańca, jego gatunki oraz uczą się podsta−
wowych kroków.

Warto też podkreślić aktywność ucz−
niów w ramach Koła Europejskiego.

E. Urbańska

Kryształowy 
jubileusz

Zawiadomienie
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

(Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmian.) oraz art. 49, art. 90 § 3 i art.
91 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmian.) zawiadamia się wszystkich zain−
teresowanych, uczestników oraz strony postępowania, o rozprawie ad−
ministracyjnej w toku postępowania administracyjnego w sprawie wy−
dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza−
cję przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Płocka
w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miej−
scowości Goślice.

Rozprawa odbędzie się 8 maja 2006 r. o godz. 10.00 w auli Urzędu
Miasta Płocka (I piętro).

Wszystkich zainteresowanych wzywa się do uczestnictwa w rozpra−
wie.

Wojewoda Mazowiecki
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Policjanci z Nowego Duninowa za−
trzymali 33−letniego Mariusza L., któ−
ry skradł 76 wazonów z pomników
cmentarnych. – Proceder trwał przy−
najmniej od 12 marca do 10 kwietnia
– opowiada Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji.

Funkcjonariusze złapali złodzieja na
gorącym uczynku; był na cmentarzu
i właśnie zamierzał dokonać kolejnego
przestępstwa. Policjanci odzyskali 65
wazonów, wykonanych z metali kolo−
rowych. – 30 z nich było przygotowa−

nych już do sprzedaży – mówi Gierula.
Mężczyzna wywoził je do skupu

złomu we Włocławku. W trakcie pro−
wadzonych czynności okazało się, że
Mariusz L. powinien przebywać w za−
kładzie karnym. – Odsiadywał karę 10
lat pozbawienia wolności – wyjaśnia
rzecznik. – Dostał przepustkę, ale już
z niej nie wrócił. 

Teraz mężczyźnie grozi kara do pię−
ciu lat pozbawienia wolności. Wartość
skradzionych wazonów szacowana
jest na ponad 5 tys. zł. (m.d.)

Za wazony za kratki

6 kwietnia br. w Szkole Podstawo−
wej nr 18 odbyła się trzecia edycja
Międzyszkolnego Konkursu „Żyj bez−
piecznie”, zorganizowanego przez pe−
dagoga szkolnego – Iwonę Adamczyk,
opiekuna Samorządu Uczniowskiego
– Hannę Twardo oraz Katarzynę
Czwartek – nauczycielkę sztuki.

Celem konkursu jest propagowanie
wśród uczniów szkół podstawowych
bezpiecznego stylu życia ze szczegól−
nym uwzględnieniem zagrożeń, jakie
niosą uzależnienia, agresja, przemoc.

Konkurs obejmował dwa zadania:
wykonanie plakatu w ciągu 1,5 godzi−
ny oraz rozwiązanie krzyżówki „Jolki”
w ciągu 45 minut. 

W konkursie wzięły udział trzyoso−
bowe drużyny z ośmiu szkół podstawo−
wych (jeden uczestnik wykonywał pla−
kat, dwoje rozwiązywało krzyżówkę).
Prace oceniali zaproszeni goście z Ko−
mendy Miejskiej Policji – Wioletta
Przybysz i Joanna Łopatowska z Sekcji
Prewencji Zespołu do Spraw Nieletnich
oraz dzielnicowy Marek Rutkowski.

W kategorii plastycznej nagrody
książkowe przyznano: Marcie Markie−
wicz z SP nr 22 (I miejsce), Klaudii
Radoszkiewicz z SP nr 18 (II miejsce)
i Erykowi Milikowi z SP nr 1 (III miej−
sce). Wyróżnienie otrzymała Daria
Czerwińska z SP nr 20. 

Krzyżówki najlepiej rozwiązali:
I miejsce – Katarzyna Piórkowska
i Aleksandra Rosiak z SP nr 18, II
miejsce – Maciej Akimow i Piotr
Majewski z SP nr 1, III miejsce
– Sylwia Sadowska i Olga Sokolnic−
ka z SP nr 22. Wyróżniono Katarzy−
nę Jakubowską i Klaudię Irzyńską
z SP nr 9.

W punktacji zespołowej na I miej−
scu uplasowała się Szkoła Podstawo−
wa nr 18, na drugim SP nr 22, a na
trzecim SP nr 1. Wyróżnienie trafiło
do Szkoły Podstawowej nr 9.

Nagrody książkowe dla uczestni−
ków konkursu ufundował Oddział
Oświaty i Wydział Zdrowia Urzędu
Miasta, a maskotki Komenda Miejska
Policji. (j)

Żyj bezpiecznie

* W markecie przy ul. Wyszogrodz−
kiej, złodziej wykorzystując nieu−
wagę pokrzywdzonej ukradł z kie−
szeni wózka dziecięcego portfel
z pieniędzmi, telefonem komórko−
wym i dokumentami. 

* Przy ul. Urodzajnej policjanci znale−
źli Mazdę 323F, którą skradziono
pod koniec marca we Włocławku. 

* Z magazynu ekipy remontowej przy
ul. Gawareckiego zginął portfel
z pieniędzmi.

* Pracownicy firmy ochroniarskiej za−
trzymali 44−letniego mężczyznę,
który młotkiem wybił cztery bocz−
ne szyby i uszkodził lusterka
w mercedesie. Sprawca został za−
trzymany na gorącym uczynku
i przekazany policji. Płocczanin
miał ponad dwa promile alkoholu
w wydychanym powietrzu. Do zda−
rzenia doszło na parkingu przy No−
wym Rynku. 

* Na ul. Kościuszki spłonęło osiem ga−
raży. Najprawdopodobniej przy−
czyną było zaprószenie ognia.

* Z kurtki, która wisiała w szatni przy−
chodni lekarskiej przy ul. Chemi−
ków, zginął telefon komórkowy. 

* Wykorzystując nieuwagę sprzedaw−
czyni, złodzieje spod lady ukradli
100 kart telefonicznych. Do zdarze−
nia doszło w sklepie przy ul. Rem−
bielińskiego.

* Policjanci z Nowego Duninowa za−
trzymali pijanego kierowcę szkol−
nego autobusu. Mężczyzna miał
prawie pół promila alkoholu w wy−
dychanym powietrzu. Grozi mu ka−
ra do dwóch lat pozbawienia wol−
ności. 

* Na ul. Mickiewicza został pobity 42−
letni płocczanin. Dwóch sprawców
skradło mu okulary oraz klucze do
mieszkania. 

* Trzej złodzieje z remontowanego
budynku przy ul. Sienkiewicza za−
brali narzędzia, urządzenia sanitar−
ne oraz przewody instalacji elek−
trycznej.

* Z piwnicy przy ul. Synagogalnej zgi−
nęły przetwory owocowo−warzywne.

* Z Fiata Uno złodzieje zabrali tablice
rejestracyjne. 

* 16−letni płocczanin wybił szybę i wła−
mał się do sklepu przy ul. Tysiąclecia.
Sprawca został zatrzymany i przewie−
ziony do Policyjnej Izby Dziecka.
Odzyskano również dwie skradzione
przez niego butelki alkoholu. 

* Z kieszeni kurtki 25−letniej miesz−
kanki Sierpca złodziej zabrał tele−
fon komórkowy. Do kradzieży do−
szło podczas robienia zakupów
przez pokrzywdzoną w sklepie przy
ul. Przemysłowej.

* Trzech mężczyzn wybiło szybę
i skradło z biura przy ul. Piekarskiej
komputer przenośny. 

* W Proboszczewicach zapaliła się
przednia oś wagonu−cysterny prze−
wożącego olej opałowy. Strażacy
szybko opanowali ogień. Nikt nie
ucierpiał. 

* Na ul. Morykoniego dwóch męż−
czyzn zaatakowało 18−latka i skra−
dło mu telefon komórkowy. 

* Z Opla Combo zaparkowanego przy
ul. Walecznych zginęły dwa boczne
lusterka. 

* Policjanci z sekcji kryminalnej zna−
leźli 35 tysięcy paczek papierosów,
które nie posiadały polskich zna−
ków akcyzy. Wartość towaru to ok.
175 tys. zł. Funkcjonariusze zatrzy−
mali do tej pory trzech płocczan
i nie wykluczają kolejnych zatrzy−
mań. Mężczyznom grozi do trzech
lat pozbawienia wolności oraz wy−
soka grzywna. (m.d.) 

Kronika policyjna

Na marginesie 

przedświątecznych 

zakupów

Każdy sklep zabiega o klienta
wabiąc go promocjami, kolorowymi
stoiskami, zapominając o tym co
jest w tym wszystkim najważniejsze
– higiena i czystość sprzedawanych
produktów. Niestety, z ubolewaniem
należy stwierdzić, że
z przestrzeganiem podstawowych
zasad higieny jesteśmy na bakier.
Np. w POLO na stoisku mięsnym są
4 wagi, ale żadna sprzedawczyni
nie przestrzega zasady, że na
oddzielnej wadze ważymy wędliny,
a na innej mięso. To, że np. foliowa
torebka przecieka krwią z mięsa
i że pobrudziła wagę to nie
problem. Przecież nic się nie stanie,
jak za chwilę będzie na tej samej
wadze ważona wędlina. Panie mają
rękawiczki foliowe na dłoniach, ale
chyba tylko dla własnej ochrony, bo
robią w nich wszystko i jakoś trudno
im je zmienić. Kiedy grzecznie
poprosiłam ekspedientkę o zmianę

rękawiczek z nadąsana buzią
spytała a dlaczego? 

Nie należę do osób, które
przesadnie boją się ptasiej grypy, ale
elementarnych zasad higieny należy
uczyć i przestrzegać, bo jest wiele
innych, groźnych chorób, którymi
możemy zarazić się w taki sposób
np. toksoplazmoza, występująca
w surowym mięsie. W sklepach,
w których jedna waga służy do
ważenia wszystkiego (mięsa, wędlin,
sera i ciastek) to już zupełny horror.
Na stoiskach z pieczywem też
przeważnie brakuje rękawiczek dla
klientów, a i obsługa sklepu wykłada
pieczywo w pośpiechu gołymi
rękoma. Podoba mi się zmiana, jaka
zaszła na stoisku z pieczywem
w Kauflandzie; są papierowe torebki
i rękawiczki dla klientów, specjalne
pojemniki na bułeczki.

Reasumując, nie bójmy się
ekspedientkom zwracać uwagę, by
przestrzegały zasad higieny. Wszak
chodzi nie tylko o estetykę, ale i o
nasze zdrowie.

I.J.

z redakcyjnej poczty��

Legia Warszawa będzie musiała
rozegrać dwa spotkania ligowe bez
udziału swoich kibiców. Wisła Płock
musi zapłacić 2 tysiące złotych kary.
To efekt zamieszek wywołanych
w czasie meczu obu drużyn przez ki−
biców warszawskiej jedenastki. 

Kara na Wisłę została nałożona za
nieprawidłowe zabezpieczenie sta−

dionu podczas meczu rozegranego
15 kwietnia w Płocku. Kibice z War−
szawy próbowali forsować policyjne
zapory wokół stadionu, jednak pow−
strzymały ich chmury gazu pieprzo−
wego. Także kibice z Płocka nie są
bez winy. Część z nich zaatakowała
na stadionie policję.

(m.d.)

Kluby ukarane
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Goście z Ciechanowa w rozmowie z zastępcą prezydenta Piotrem Kuberą (pierwszy
z lewej)
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W Płocku gościli Eugeniusz Sadow−
ski – zastępca prezydenta Ciechanowa
ds. polityki społecznej oraz członko−
wie komisji ds. oświaty tamtejszej Ra−
dy Miasta. Celem wizyty była wymia−
na doświadczeń w zakresie tworzenia
i prowadzenia szkolnictwa artystycz−
nego oraz współpracy z oświatowymi
placówkami niepublicznymi na terenie
Płocka. Podczas spotkania z prezyden−
tem Mirosławem Milewskim i jego za−
stępcą Piotrem Kuberą pytali m.in.
o zakres finansowania oświaty przez
miasto (dopłaty do subwencji oświato−

wej), sposób administrowania obiekta−
mi sportowymi, wydatki związane
z prowadzeniem instytucji kultury
oraz udział sektora prywatnego w fi−
nansowaniu projektów z zakresu poli−
tyki społecznej, kultury i oświaty. 

Zastępca prezydenta i radni Cie−
chanowa byli pod wrażeniem ilości
i zakresu inwestycji prowadzonych
w Płocku. Po spotkaniu w ratuszu
odwiedzili Państwową Szkołę Mu−
zyczną, Prywatne Liceum Plastycz−
ne, Gimnazjum nr 8 i płocką Kate−
drę. (rł)

Ciechanów 
bierze przykład

WUP w Warsza−
wie poszukuje 10
kandydatów do
pracy na stanowi−
sku spawacza
w Wielkiej Bryta−
nii. Muszą mieć
oni uprawnienia
MIG i TIG oraz
wykazać się komunikatywną znajo−
mością języka angielskiego oraz do−
świadczeniem w pracy w zakładach
produkcyjnych o międzynarodowych
standardach jakości. W zamian pra−
codawca oferuje 38−godzinny tydzień
pracy i wynagrodzenie 7,5 funta na
godzinę. W okolicach Londynu może
znaleźć pracę nawet kilkudziesięciu
polskich nauczycieli takich przed−
miotów jak m.in. matematyka, biolo−
gia, chemia, informatyka, stolarka,
obróbka metalu. Będą oni pracować
w szkołach średnich, do których
uczęszczają uczniowie w wieku od
12 do 18 lat.

Pracodawca wyma−
ga dobrej znajomości
języka angielskiego
oraz wyższego – kie−
runkowego – wyksz−
tałcenia. – Wybrani
kandydaci przejdą dar−
mowe szkolenie w Pol−
sce dotyczące brytyj−

skiej kultury, potem przez miesiąc będą
na okresie próbnym pracowali w szko−
le już w Wielkiej Brytanii. Pracodawca
zapewnia kandydatom środki na prze−
jazd do Anglii oraz tygodniową dietę.
Po miesiącu wybrani kandydaci podpi−
szą umowę o pracę – mówi Anna Ma−
ria Janczewska z WUP w Warszawie.
Trzeba dodać, że polscy nauczyciele
mogą liczyć na niezłe warunki: trzy−
dziestogodzinny tydzień pracy i około
20 do 30 tysięcy funtów rocznie, w za−
leżności od wykształcenia oraz lokali−
zacji szkoły. Chętni powinni się zgło−
sić do WUP w Warszawie do 28 maja.

P. Skutecki

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie posiada kilkadziesiąt
ofert pracy dla Polaków chcących wyjechać do Wielkiej Bryta−
nii, oraz oferty płatnych szkoleń w Irlandii.

Nauczyciele i spawacze

Firma Katoen Natie stworzy w Płocku
platformę logistyczną, gdzie znajdzie za−
trudnienie co najmniej dwadzieścia osób.
Jej głównym zadaniem będzie obsługa
przepływu produktów z Basell Orlen Po−
lyolefins Sp. z o.o. W początkowej fazie
belgijska firma zainwestuje około 5 mln
euro i zatrudni 20 osób z Płocka i okolic.
Do pracy będą potrzebni inżynierowie,
mechanicy, spawacze, operatorzy ma−
szyn oraz pracownicy biurowi. 

Katoen Natie to belgijskie przedsię−
biorstwo z branży logistycznej i inży−
nieryjnej. W grudniu ubiegłego roku
firma kupiła teren o powierzchni 2,5
ha w bezpośrednim sąsiedztwie zakła−
du produkcyjnego Basell Orlen Polyo−
lefins Sp. z o.o. Obecnie Belgowie sta−
rają się o pozwolenie na budowę. 

Przedsiębiorstwo Katoen Natie
Group, z siedzibą w Antwerpii, działa
na 85 platformach i zatrudnia ponad
7000 pracowników. Swoje oddziały
ulokowało w 22 krajach w Europie,
Ameryce Północnej, Ameryce Połud−
niowej i na Dalekim Wschodzie.
Przedsiębiorstwo wiąże swoją dzia−
łalność z technologią, inżynierią, in−
dywidualnymi rozwiązaniami w sek−
torze chemicznym, motoryzacyjnym
i elektronicznym. Swoim klientom
Katoen Natie oferuje platformy logi−
styczne zwykle w bezpośredniej oko−
licy zakładów produkcyjnych lub
bram wylotowych. 

Więcej informacji na temat Katoen
Natie można uzyskać na stronie
www.katoennatie.com. ag

Belgijska inwestycja

Urząd Miasta stworzył możliwość
zatrudnienia w ramach prac społecznie
użytecznych.

W programie będą mogli wziąć
udział bezrobotni bez prawa do zasiłku,
korzystający z pomocy społecznej. Zor−
ganizowano 476 miejsc pracy w miej−
skich jednostkach: Zakładzie Usług
Miejskich „Muniserwis”, Miejskim Za−
rządzie Dróg, Miejskim Zespole Obiek−
tów Sportowych, Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym, Izbie Wytrzeźwień,
Straży Miejskiej, Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej, Książnicy Płockiej
im. Władysława Broniewskiego, Zarzą−
dzie Jednostek Oświatowych, Płockim
Ośrodku Kultury i Sztuki i Domu Po−
mocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. 

We wtorek, 18 kwietnia, 205 osób
bezrobotnych zostało skierowanych na
rozmowy kwalifikacyjne do praco−
dawców. Pomyślnie przeszło je 159
poszukujących zatrudnienia, którzy
otrzymali już skierowania na badania
lekarskie. 

Zgodnie z uchwałą podjętą przez
Radę Miasta wynagrodzenie za pracę
wyniesie 6 złotych za godzinę (przy
takiej stawce nie trzeba odprowadzać
podatku dochodowego). Osoba bez−
robotna w ramach prac społecznie
użytecznych nie może zostać zatrud−
niona na więcej niż 10 godzin tygod−
niowo. Odmowa podjęcia pracy ma
wiązać się z czasową utratą statusu
bezrobotnego. ag

Blisko pół tysiąca 
miejsc pracy

Trybunał Konstytucyjny w wyroku
z dnia 30 stycznia 2006r (sygn. akt SK
39/04) – Dz.U. nr 22, poz. 170) orzekł
niekonstytucyjność § 12 pkt. 1 rozporzą−
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal−
nej z dnia 2.08.1999r w sprawie określe−
nia wzorów dokumentów (Dz.U. nr 68,
poz, 761 z późn. zm.) stanowiącego
o skróceniu okresu wypłaty zasiłku wy−
chowawczego z powodu pobierania za−
siłku macierzyńskiego w czasie urlopu
wychowawczego. 

Przepisy w/w rozporządzenia utraciły
moc z dniem 2.05.2002 r. oznacza to za−
tem, iż kobiety, które w okresie od
01.09.1999 r. – do 1.05.2002r. straciły
zasiłek wychowawczy po urodzeniu ko−
lejnego dziecka mogą ubiegać się o jego
wypłatę. 

Osoby zainteresowane mogą skła−
dać do dnia 11 maja b.r. wnioski
o wypłatę zaległych zasiłków wycho−
wawczych za w/w okres (od wypłat
tych ZUS nie jest zobowiązany do na−

liczenia odsetek). Dotyczy to zarówno
tych przypadków, w których została
wydana decyzja ZUS o odmowie wyp−
łaty zasiłku wychowawczego z powo−
du zbiegu z prawem do zasiłku macie−
rzyńskiego, jak i przypadków, w któ−
rych takiej decyzji nie wydano, cho−
ciaż płatnik zasiłku wstrzymał wypłatę
zasiłku wychowawczego za okres po−
bierania zasiłku macierzyńskiego.
Osoby występujące z wnioskiem o za−
siłek wychowawczy powinny udo−
wodnić swoje uprawnienia.

Realizacja wniosków osób uprawnio−
nych należy do oddziałów ZUS, nawet
jeżeli zasiłek wychowawczy był wypła−
cany przez pracodawcę. Właściwym do
prowadzenia postępowania w przedmio−
towej sprawie i wypłaty świadczeń jest
oddział ZUS właściwy wg miejsca za−
trudnienia w okresie korzystania z urlo−
pu wychowawczego. 

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

ZUS informuje

ZWROT ZASIŁKÓW 
WYCHOWAWCZYCH
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Nie wyróżniał się niczym szczegól−
nym, może poza wielką pracowitością
i głęboką wiarą. Zapamiętany został jako
człowiek skromny, drugoplanowy i wiel−
kiego serca, który przez całe swe życie
starał się służyć innym. Zginął w paź−
dzierniku 1941 roku w obozie w Dział−
dowie, gdzie był więziony razem z ab−
pem Nowowiejskim i innymi kapłanami
diecezji płockiej i razem z arcybiskupem
wyniesiony został 13 czerwca 1999 roku
przez Jana Pawła II na ołtarze.

Urodził się 10 kwietnia 1886 roku
w Żurominie, a jego matka (według re−
lacji jej przyjaciółki) będąc jeszcze
w ciąży ofiarowała siebie i dziecko Mat−
ce Bożej Gietrzwałdskiej, pragnąc by
jeżeli to będzie chłopiec (dotąd rodziły
się same córki) – został w przyszłości
księdzem. W rodzinnej miejscowości
ukończył szkołę gminną, a następnie
rozpoczął naukę w seminarium nauczy−
cielskim w Skępem, którego jednak nie
skończył, gdyż w 1905 roku został (wraz
z grupą 70 uczniów) wydalony ze szko−
ły za udział w strajku, którego celem by−
ło przywrócenie do szkół języka polskie−
go. Na początku 1906 roku zdał w Płoc−
ku maturę (jako ekstern) i jesienią wstą−
pił do Seminarium Duchownego.

– Był średnio zdolnym, ale bardzo pil−
nym klerykiem – opowiadał o przyszłym
biskupie ks. prof. Michał Grzybowski
10 kwietnia br. w Towarzystwie Nauko−
wym Płockim. Na V roku wybrano go
dziekanem kleryckim, musiał więc cie−
szyć się dużym autorytetem i zaufaniem,
zarówno kolegów jak
i przełożonych. O jego so−
lidności i prawości świad−
czy jeden drobny fakt; kiedy
Rada Księży Profesorów
zakwalifikowała kleryka
Wetmańskiego do święceń
kapłańskich, ten za pośred−
nictwem rektora, prosił bpa
Nowowiejskiego o odłoże−
nie w czasie przyjęcia tego
sakramentu, bo nie czuł się
jeszcze gotowy. 

W Petersburgu

Święcenia kapłańskie
przyjął 23 czerwca 1912
roku, a następnie został skierowany na
dalsze studia do Akademii Duchownej
w Petersburgu. Studiował tam teologię,
a jego praca magisterska dotyczyła
trudnego tematu psychologii religii. Po−
tem wykładał literaturę w gimnazjum
żeńskim przy kościele św. Katarzyny
w Petersburgu, teologię ascetyczną
i mistyczną oraz homiletykę w semina−
rium metropolitalnym. Niósł znaczącą
pomoc materialną studentom z Polski.

Wrzenie rewolucyjne w Rosji w 1917
roku spowodowało, że wielu rodaków
postanowiło wrócić do kraju. Do Płocka
wrócił też ks. Leon Wetmański, którego
bp Antoni Julian Nowowiejski miano−
wał profesorem ascetyki i mistyki oraz
ojcem duchownym w płockim semina−
rium niższym i wyższym. – Był dosko−
nałym wychowawcą, przyjacielem
alumnów i znakomitym kaznodzieją 
– podkreślał ks. prof. Grzybowski. Ks.

Stanisław Dulczewski  proboszcz z Go−
worowa napisał o Wetmańskim: złotou−
stym nie był, a jednak siła przekonania,
jego wiara i osobista doskonałość brała
wszystkich. Często prowadził rekolekcje
dla księży i zakonnic.

W Płocku

22 kwietnia 1928 roku przyjął sakrę
biskupią i został mianowany przez Stoli−
cę Apostolską sufraganem (biskupem
pomocniczym) diecezji płockiej. Zaczę−
ła się wówczas rozwijać w Polsce, zaini−
cjowana przez Piusa XI Akcja Katolic−
ka, które nowy biskup oddawał się
z wielkim zaangażowaniem. Ponieważ
bp Nowowiejski był już wówczas
w dość podeszłym wieku Leon Wet−
mański przejął prawie wszystkie obo−
wiązki wizytacyjne, udzielał sakramentu
bierzmowania w parafiach (bierzmował
221 tys. osób), konsekrował 13 kościo−
łów, wygłaszał kazania w katedrze, któ−
rych chętnie słuchali płocczanie. Był
członkiem dwóch komisji Episkopatu:
ds. Akcji Katolickiej i ds. Dobroczynno−
ści. Dobroczynność była zresztą jego
stałą troską  sam dawał najlepszy przy−
kład dzielenia się wszystkim z potrzebu−
jącymi. Np. spieniężył cenny krzyż, jaki
otrzymał przyjmując godność biskupa
i uzyskaną kwotę przekazał do Caritasu,
prowadzącego tanią kuchnię dla ubogich
(nosił potem zwykły, blaszany krzyż).

W 1936 roku Episkopat Polski powo−
łał bpa Wertmańskiego na stanowisko
dyrektora Krajowej Unii Apostolskiej

Kapłanów. Ponadto
przez kilka lat był
prezesem płockiej
Caritas, diecezjal−
nym asystentem Ak−
cji Katolickiej, pre−
zesem Towarzystwa
Dobroczynności .
We wrześniu 1939
roku, po zbombar−
dowaniu katedry,
prace duszpasterską
prowadził w Domu
Akcji Katolickiej
(obecnie kino Przed−
wiośnie). Rankiem
28 lutego 1940 roku

obaj biskupi płoccy zostali aresztowani
i wywiezieni do Słupna. Tam przeby−
wali prawie rok, starając się spełniać
swe kapłańskie obowiązki w miejsco−
wej szkole. Tam też, w wielkiej tajem−
nicy, święcenia kapłańskie otrzymało
kilku ostatnich studentów seminarium.

W nocy z 6 na 7 marca 1941 roku
wraz z innymi księżmi obaj pasterze
Kościoła Płockiego zostali wywiezieni
do obozu w Działdowie. Dalsze ich lo−
sy pozostają nieznane; według rapor−
tów gestapo abp Nowowiejski zmarł
28 maja 1941 roku, a bp Wetmański
10 października, mając zaledwie 55
lat. Miejsce pochówku jest nieznane.

W kaplicy Najświętszego sakramen−
tu w katedrze płockiej umieszczone
jest epitafium, upamiętniające bpa Le−
ona Wetmańskiego, który w tym miej−
scu spędzał wiele czasu na modlitwie.

E. Jasińska

W 120. rocznicę urodzin

Biskup Leon Wetmański

Każdy kościół ma swoje uroczy−
stości z racji swoich patronów i po−
siadanych relikwii oraz swojego po−
święcenia. Kościół katedralny płocki
jest pod wezwaniem Matki Boskiej
Wniebowziętej, Matki Boskiej Ma−
zowieckiej i uroczystości z tego tytu−
łu (nazwy) obchodzi w rocznicę
Wniebowzięcia N.M.P oraz Narodzin
N.M.P.

Burgundowie pochodzili z plemion
wandalskich, należących do rasy ger−
mańskiej, wywodzącej się z brzegu
dolnej Wisły. Po przeniesieniu się
w okolice Renu ok. 443 roku część
plemienia osiedliła się w Sabaudii,
reszta w 456 roku osiadła na terenie
Burgundii ze stolicą w Genewie, po−
tem Lionie.

Wiarę chrześcijańską Burgundo−
wie przyjęli w pierwszej połowie V
wieku, ale wkrótce potem – ok. 470
roku zostali arianami. Dlatego Zyg−
munt  Sigismundus (ten, który wie−
dzie do zwycięstwa) urodził się
z matki katoliczki a był arianinem.

Żoną Zygmunta była arianka
Amalberga, córka Teodoryka  króla
Ostrogotów.

Nawrócenie (około 508 roku) przy−
szły patron Płocka zawdzięcza św.
Awitowi, arcybiskupowi Wieny, któ−
ry był jego ojcem duchownym i kan−
clerzem.

W 516 r. Zygmunt obejmuje wła−
dzę nad całą Burgundią po śmierci
Gundebalda swojego poprzednika
i szerzy chrześcijaństwo. Biografo−
wie piszą o nim, że był człowiekiem
troskliwym, dbał o swoją ojczyznę
i wiarę. Cechowała go religijność,
odwaga, sprawiedliwość i łagodność.
A mimo to, bywał popędliwy i nie−
stały w swych poglądach, co miało
wpływ na jego dalsze życie.

Zygmunt z pierwszego małżeństwa
miał córkę Esterę (przyszłą żonę Te−
odoberta – króla Metzu) oraz syna Si−
geryka, z drugiego małżeństwa naro−
dzili się: Gislaad i Gundebald. Maco−
cha, niechętna Sigerykowi, buntowa−
ła Zygmunta przeciwko niemu twier−
dząc, że syn czyha na jego życie,
zwłaszcza po tym jak Sigeryk, wi−
dząc ją ubraną w klejnoty, miał po−
wiedzieć, że nie jest godna nosić
klejnoty jego matki. 

Uniesiony falą gniewu, Zygmunt
kazał go udusić. Żałując swojego
czynu, pogrążony w żałobie i rozpa−
czy udał się do grobu świętych
w Agaunum, gdzie przebywał we
łzach i postach długie dni, prosząc
Boga o przebaczenie i aby dał mu

sposobność odpokutowania za grze−
chy. Długo nie czekał na pokutę;
wieść o zabójstwie Sigeryka rozeszła
się po krajach ościennych, Frankowie
szukając od dawna sposobu na wojnę
z Burgundią, fakt ten wykorzystali.
Wkroczyli zbrojnie do królestwa
Zygmunta, a on nie czując się na si−
łach bronić swojego kraju, oddał wła−
dzę bratu Godomorowi, a sam ukrył
się wraz z rodziną.

Zdradzony przez poddanych, któ−
rzy pragnęli usunąć wiarę katolicką,
został Zygmunt wraz z rodziną wyda−
ny w ręce najeźdźcy króla Klodomi−
ra. Klodomir, zagrożony wojskami
Godomora  brata Zygmunta, wspiera−
nego przez króla ostrogockiego Teo−
doryka, musiał ponownie stanąć do
walki z Burgundami, ale zanim to na−
stąpiło kazał jeńca 1 maja 524 roku
(wraz z żoną i synami) zamordować,
a ciała ich wrzucić do studni, zwanej
później studnią Simon pod Orleanem 

Z przekazów dowiadujemy się
o cudach uzdrawiania chorych na
malarię (febrę) przy tej studni.
W trzy lata później, pewien duchow−
ny z Agaunum za pośrednictwem pa−
na burgundzkiego Ansemonda, wy−
dobył ze studni ciała męczenników
i umieścił je w kościele św. Jana
w tej miejscowości. Kult św. Zyg−
munta szybko się rozwinął w całej
Szwajcarii i Francji, a kościół św. Ja−
na zamieniony został na kryptę, nad
którą zbudowano wielki kościół pod
wezwaniem św. Zygmunta. 

W jaki sposób i kiedy sprowadzo−
no do Płocka relikwię górnej części
czaszki św. Zygmunta, niestety, nie
wiadomo. Wiadomo na pewno, że na

Patronem kościoła katedralnego jak i również naszego prasta−
rego grodu jest św. Zygmunt, król burgundzki, męczennik, któ−
rego święto kościół katedralny obchodzi 2 maja lub w pier−
wszą niedzielę maja

Św. Zygmunt 
patron Płocka
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O jego zorganizowanie od ponad ro−
ku zabiega Adam Idźkowski – inży−
nier, praprawnuk Marka Lajourdie
(1797 – 1881) i Adama Idźkowskiego
(1798−1879). Ten ostatni odpowiadał
za przebudowę w stylu angielskiego
neogotyku katedry św. Jana, Pałacu
Saskiego w Warszawie oraz pałacu ge−
nerała Paskiewicza w Homlu. Imien−
nik i praprawnuk słynnego polskiego
architekta od 1966 roku mieszka we
Francji, gdzie wyjechał zaraz po skoń−
czeniu studiów na Politechnice War−
szawskiej (wydział sanitarny). 

– Wszyscy wtedy wyjeżdżali do USA,
Kanady, a ja chciałem do Francji – tu
były moje korzenie – mówi dziś i doda−
je. – Nie szukałem jednak ich od razu.
Trzeba było się utrzymać. Choć słabo
znał francuski udało mu się znaleźć
pracę w zawodzie. Po dwóch miesią−
cach pojechał na południe Francji pro−
jektować instalacje wentylacyjne
w Centrali Atomowej. Potem projek−
tował sieci grzewcze i klimatyzacyjne,
a przez ostatnie 25 lat przygotowywał
ekspertyzy energetyczne. Do Towa−
rzystwa Miłośników Radziwia dotarł
poprzez internet. 

– Z nazwiskiem Lajourdie stykałem
się od dziecka, kiedy musiałem poda−
wać nazwisko panieńskie matki – tłu−
maczy. Na pytanie dlaczego dopiero
teraz sięgnął do korzeni odpowiada:
Teraz mam czas. Od stycznia 2005 ro−
ku jestem na emeryturze.

Przyjaźń i przypadek

Budowniczy pierwszego mostu łą−
czącego Płock z Radziwiem poznał
Adama Idźkowskiego – twórcę Ogro−
du Saskiego zapewne niedługo po
przybyciu do Warszawy (w 1827 ro−
ku). Razem pracowali przy budowie
nabrzeża na warszawskim Solcu. Obaj
humaniści o otwartych umysłach, ak−
tywni i niezwykle ciekawi świata, mu−
sieli sobie przypaść do gustu. Ich zna−
jomość mogła się rozwijać podczas
kolejnej, wspólnej pracy przy budowie
Kanału Augustowskiego (l. 40 XIX
w.). Byli kolegami, może nawet przy−
jaciółmi. Idźkowski mógł przyjeżdżać
do Radziwia, w czasach kiedy miesz−
kał tu Marek. Być może to właśnie
Adam zaprojektował piękny ogród an−
gielski, który był ozdobą posiadłości
Lajourdie w Radziwiu. 

Marek miał dwójkę dzieci – syna
Rajmunda i córkę Anielę, którzy ra−
czej nie utrzymywali kontaktów z ro−
dziną Idźkowskich. Wiadomo, że syn
niezbyt dobrze się prowadził i trwonił
majątek ojca. Córka zaś wyszła za mąż
za Ludwika Staszewskiego. Ich syn
Kazimierz – był płockim geometrą,
autorem „Planów i pomiarów miasta
Płocka” (1938 r.), który słynął z tego,
że kopiował oryginalne (ale bardzo
zniszczone) stare mapy, np. w 1912
roku przekazał do muzeum TNP Plany
Płocka z 1803 r. 

Losy dwóch rodów ponownie i na
zawsze połączyło małżeństwo praw−
nuczki Marka i prawnuka Adama. –
Choć tak naprawdę spotkanie ojca
i matki było przypadkowe, u wspól−
nych znajomych – dodaje Idźkowski. 

Żywe drzewo 

Do Płocka przyjechał po raz pier−
wszy po 16 latach, w 1982 roku, od−
wiedzić rodziców. Potem przyjeżdżał
częściej, pomagał i opiekował się ni−
mi. Wtedy jeszcze nie szukał. Mówi,
że to przyszło z wiekiem. – Pomyśla−
łem, że warto to zrobić dla moich dzie−
ci – dodaje. Poszukiwania w dobie
wszechobecnego internetu rozpoczął
właśnie w sieci. Na stronie Towarzy−
stwa Miłosników Radziwia przeczytał
informacje o swoim prapradziadku,

o nazwaniu ronda jego imieniem. To
był pierwszy impuls. Potem szukał ży−
jących krewnych we Francji. Nie zna−
lazł żadnego. Ostatnia dziewczynka
z tym nazwiskiem urodziła się tam
w 1910 roku. Okazało się, że właściwy
trop to Polska. – Moi kuzyni osiedlili
się wzdłuż Wisły – tłumaczy i wymie−
nia miasta: Warszawa, Gdańsk, Toruń,
Bydgoszcz. Poza tym znaleźć ich moż−
na w Kanadzie, Stanach Zjednoczo−
nych czy Hiszpanii. 

Idźkowski przejechał też ponad 850
km, aby odwiedzić rodzinne miasto
Marka – Narbonne. Chcąc przejrzeć
stare księgi parafialne musiał zapisał
się do tamtejszego Towarzystwa Ge−
nealogicznego. Ale udało się – w do−
kumentach narbońskiej parafii St. Paul
znalazł 67 Lajourdie, licząc od 1634

roku. Powoli powstawało drzewo ge−
nealogiczne. Udało się też ustalić skąd
pochodzi nazwisko Lajourdie. To ma−
ła wioska w Okcytanii niedaleko Tulu−
zy (kanton Lautrec). Podobnie jak
wieś Idźki, od której pochodzi jego
własne nazwisko. 

Rodzina w komplecie

Teraz należało znaleźć żyjących.
Efektem kilkunastomiesięcznych po−
szukiwań jest lista 48 żyjących krew−
nych z adresami, telefonami, e−maila−
mi i zdjęciami w laptopie Adama Idź−
kowskiego. – Najmłodsze z rodu przy−
szło na świat w ubiegłym roku. Ja na−
leżę do trójki seniorów – tłumaczy
i pokazuje kopie starych dokumentów,
fotografii, szczegółowe opisy przod−
ków i żyjących krewnych, tablice me−
tryczne, wykresy. To naprawdę impo−
nujący zbiór. Są już rezerwacje hotelo−
we i ramowy plan pierwszego rodzin−
nego zjazdu. Przyjazd potwierdziły 32
osoby. W sobotę, 27 sierpnia, zaplano−
wano podróż statkiem po Wiśle przy
lampce francuskiego wina, potem ko−
lacja w Koszelówce i nocleg. W nie−
dzielę msza i wizyta na radziwskim
cmentarzu. Na pytanie po co organizu−
je ten zjazd odpowiada: Chcę, żeby
poznali się przede wszystkim młodzi,
a nuż zaiskrzy. A dalej... zobaczymy. 

Radosław Łabarzewski

To będzie niezwykłe spotkanie. Potomkowie Marka Róży Lajourdie  inżyniera i budowniczego
mostu łyżwowego na Wiśle  spotkają się w sierpniu tego roku w Płocku. 

Pierwszy zjazd rodzinny

Adam Idźkowski ze swoim potężnym archiwum, które mieści się w małym laptopie

Adam Idźkowski – wielki polski architekt
i teoretyk architektury

Marek Róża Lajourdie

początku XIII wieku w kalendarzu
płockim, opartym na praktyce litur−
gicznej, jest dzień św. Zygmunta.
Oznacza to, że św. Zygmunt był już
od dawna patronem kościoła w Płoc−
ku i relikwie jego w nim się znajdo−
wały.

Blasku i świetności szczątkom św.
Zygmunta dodał król Kazimierz
Wielki, fundując przecudny relik−
wiarz w kształcie popiersia. Decyzję
tę podjął król prawdopodobnie
w 1367 roku przebywając w Płocku
podczas świąt Bożego Narodzenia. 

Do rozszerzenia czci św. Zygmun−
ta przyczynił się również biskup
Erazm Ciołek herbu Sulina, sekre−
tarz królewski, polityk i dyplomata,
który 25 kwietnia 1508 roku za zgo−
dą kapituły postanowił, że święto te−
go męczennika ma być obchodzone
jak najuroczyściej przez cały Płock
oraz jego przedmieścia wraz z kle−
rem i ludem na wzór święta narodze−
nia N.M.P.

W 1615 roku, 9 września, biskup
Marcin Szyszkowski, herbu Ostoja,
postanowił rozszerzyć uroczystości
św. Zygmunta  patrona katedry
i miasta na całą diecezję. W maju
1623 roku przybył do Płocka król
Zygmunt z żoną Konstancją, która
złożyła w katedrze (ku czci Zygmun−
ta) obraz srebrny w hebanowej opra−
wie, przedstawiający modlitwę Zba−
wiciela w Ogrójcu, umywanie nóg
apostołom i ostatnią wieczerzę.

Dzień 2 maja od czasów sięgają−
cych poza wiek XIV był uroczystym
dniem dla miasta; procesje z kościo−
łów podążały do katedry na nabo−
żeństwo, odprawiane ku czci św.
Zygmunta. W XIX wieku okazało
się, że w archiwum katedralnym nie
ma odpowiedniego dokumentu,
stwierdzającego patronat św. Zyg−
munta nad Płockiem, dlatego też
przedstawiciele duchowieństwa
w 1905 roku napisali prośbę do Sto−
licy Apostolskiej o uregulowanie tej
sprawy, aby miasto mogło prawnie
uważać św. Zygmunta za swego pa−
trona.

Odpowiedzią był reskrypt Kongre−
gacji Obrzędów z 8 maja 1907 roku,
w którym papież Pius X na mocy
swej władzy apostolskiej uznał i og−
łosił św. Zygmunta króla, męczenni−
ka, głównym patronem miasta Płoc−
ka oraz nadał mu wszystkie uroczy−
stości, przywileje i zaszczyty, jakie
należą się głównym patronom miej−
scowym.

Herma św. Zygmunta zawierająca
czaszkę świętego, która znajduje się
w skarbcu katedralnym jest piękną
i bezcenną nie tylko przez wartość
historyczną, ale i pamiątką po Kazi−
mierzu Wielkim. Król ofiarował św.
Zygmuntowi również swoją pamiąt−
kę rodową, koronę piastowską
w którą jest przybrana relikwia, zdo−
biona kamieniami i perłami.

Rajmund Klaus
Arianizm – doktryna teologiczna

Ariusza, negująca współistność i rów−
ność osób Trójcy Świętej.

Ariusz – kapłan twórca arianizmu
w Aleksandrii ur. ok. 256 roku, zmarł
w 336 r.
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Nasze zmysły potrzebują treningu.
Brak ruchu, bardzo statyczna postawa
przed monitorem nie tylko nie daje im
szans na rozwój, ale może być jedną
z wielu przyczyn powstawania zabu−
rzeń w integracji sensorycznej, która
najczęściej bywa przyczyną różnych
trudności w nauce, np. dysleksji. – Co
gorsza zaburzenia te powielane są
w następnych pokoleniach – tłumaczy
Małgorzata Sadowska – pedagog spe−
cjalny i certyfikowany terapeuta SI
drugiego stopnia. – Można je jednak
skorygować. 

Świat na nowo

Nowatorstwo Metody SI polega na
tym, że w skuteczny sposób pozwala
zapobiegać takim zaburzeniom roz−
wojowym (leczyć przyczyny a nie
skutki) oraz zwalczać je, jeśli już wy−
stąpiły. Pomaga również zintensyfi−
kować proces nauczania. – Żeby to
zobrazować posłużę się przykładem.
Jeśli dziecko ma kłopoty z czytaniem,
bo słabo widzi, można je mobilizo−
wać, żeby starało się bardziej. Można
też dać mu okulary, żeby lepiej wi−
działo. My to właśnie robimy. – mó−
wi Wiesława Rutkowska – również
pedagog specjalny w SOSW nr 1
i certyfikowany terapeuta SI, z wielo−
letnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, która elementy meto−
dy SI wprowadziła już do zajęć rewa−
lidacyjnych. Zarówno Rutkowska jak
i Sadowska będą współpracowały
z CeJoT−em. Do projektu zaangażo−
wana została również Agnieszka
Dłużniewska – surdologopeda, afa−
zjolog i neurologopeda. – My wszy−
scy mamy dość duże doświadczenie
zawodowe, ale wejście w arkana tej
metody to jakby zobaczenia świata na
nowo – dodaje Małgorzata Sadow−
ska.

Metoda ta stosowana jest na świecie
z powodzeniem od ponad 40 lat,
w Polsce zaś znana od 10 lat. Okazała
się bardzo pomocna w leczeniu dzieci
chorych z autyzmem, ADHD, ADD
i porażeniem mózgowym. Zapobiega
również wystąpieniu zaburzeń rozwo−
jowych u małych dzieci, pozwala na
przezwyciężanie trudności szkolnych
jak: dysleksja, dysgrafia czy dyskalku−
lia (kłopoty z liczeniem). Agnieszka
Dłużniewska zapewnia też, że metoda
przynosi dobre wyniki zarówno w te−
rapii dzieci z uszkodzeniami słuchu
jak i w rehabilitacji osób dorosłych
z afazją.

Własny biznes

CeJoT to prywatna inicjatywa absol−
wenta filologii angielskiej płockiej
PWSZ – Pawła Nowickiego – syna
Wiesławy Rutkowskiej, który zamiast
szukać pracy, sam zorganizował ją so−
bie i innym. Skorzystał przy tym z do−
finansowania Europejskiego Funduszu
Społecznego (15 tys. zł). Pomysł zro−
dził się w czasie rozmów ze znajomy−
mi matki. On sam zainteresował się tą

metodą, ponieważ wprowadzajac jej
elementy do nauki języka angielskie−
go, można proces samej nauki znacz−
nie ułatwić.

– W chwili obecnej Metoda SI nie
jest dostępna w żadnej z placówek
oświatowych w Płocku (najbliższe oś−
rodki działają we Włocławku i War−
szawie) – tłumaczy. Porady są na razie
odpłatne. Diagnoza kosztować będzie
180 zł, godzina terapii indywidualnej –
50 zł. – Dla porównania w Warszawie
zapłacimy ok. 230 zł i 70 zł – mówi p.
Rutkowska. – Cały czas szukamy in−
nych źródeł finansowania, aby osobom
ubogim pomóc nieodpłatnie, chociaż−
by zdiagnozować problem – dodaje
Paweł Nowicki. 

Diagnoza i terapia

Zasadniczą część terapii, czyli opra−
cowany indywidualnie dla każdego
dziecka zestaw ćwiczeń, prowadzony
w pracowni, poprzedza zawsze wnikli−
wa diagnoza.

– W jej skład wchodzi rozbudowany
wywiad z rodzicami, obserwacja kli−
niczna i szereg szczegółowych testów –
tłumaczy Wiesława Rutkowska. – Do−
piero wówczas tak zebrany materiał
jest podstawą do opracowania progra−
mu, pod kątem konkretnych, rozpozna−
nych zaburzeń integracji.

Ćwiczenia prowadzone są przez te−
rapeutę tylko z jednym dzieckiem.
Bardziej przypominają zabawę niż
uczenie się i leczenie. Dzieci kołyszą
się na ruchomej platformie, huśtają na
huśtawce, wąchają różne zapachy,
wodzą oczami za ruchomym przed−
miotem, uczą się liczyć podczas zabaw
ruchowych (co twórcy Metody nazwa−
li „naukową zabawą”) – Główna myśl,
to bombardowanie układu nerwowego
bodźcami, których jest za mało,
a ograniczanie tych których jest za du−
żo – dodaje Małgorzata Sadowska.
– Pracujemy z dziećmi w każdym wie−
ku, jednak najlepsze wyniki dają zaję−
cia z dziećmi do 11 roku życia. 

Centrum CeJoT działa od marca na
ul. Jesiennej 6 (tel. 262 35 26, kom.
603 328 412). (rł)

Powstało Centrum Terapeutyczno – Językowe (CeJoT), jedyna
tego typu placówka w powiecie płockim, prowadząca terapię
w oparciu tzw. Metodę Integracji Sensorycznej.

Przyjazne zmysły
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Obecni uczniowie popisywali się
swoimi umiejętnościami, a przyszli
– mogli popatrzeć, podziwiać i zde−
cydować czy właśnie w tej szkole
chcą się w przyszłości kształcić.
A patrzeć było na co! Na stołach za−
dziwiały przepiękne kompozycje
z owoców i warzyw, przyszli kucha−
rze wyczarowywali wyśmienite gof−
ry i hot−dogi, piekarze i cukiernicy
– ciasta, rogaliki, czekoladowe gwia−
zdeczki i warkocze z ciasta. Można
było również zobaczyć, jak na różne
sposoby ułożyć serwetki lub jak na−
kryć do stołu. Nie zabrakło popisów,
m.in. szkolnego koła strzeleckiego,
a szkolne koło PCK uczyło udziela−
nia pierwszej pomocy zaprezentowa−
nej przez członków. Przyszłe kraw−
cowe prezentowały osobiście uszyte
stroje, a te, które uczą się fryzjerstwa
– najmodniejsze fryzury. Oprócz te−
go można się było dowiedzieć, jak
szukać pracy w zawodzie sprzedaw−
ca, a nawet jak zostać prezesem fir−
my. Przyszli uczniowie mieli szansę
zapoznać się z ofertą szkoły na rok
2006/2007 oraz warunkami i zasada−
mi rekrutacji. A oferta jest bogata;
w czteroletnim technikum dla absol−
wentów gimnazjum szkoła proponu−
je trzy kierunki: technik żywienia

i gospodarstwa domowego, technik
technologii odzieży oraz technik
usług fryzjerskich. W dwuletniej
szkole zawodowej można nauczyć
się zawodu kucharza lub sprzedaw−
cy, a w trzyletniej kształcą się osoby,
które chcą zostać fryzjerem, kraw−
cem, rzeźnikiem−wędliniarzem, cu−
kiernikiem lub piekarzem. Do wybo−
ru są także takie profesje jak: stolarz,
operator maszyn w przemyśle włó−
kienniczym, mechanik i elektrome−
chanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik, zegarmistrz, kuś−
nierz i złotnik jubiler. Tu trzeba bę−
dzie walczyć o miejsce, gdyż miejsc
w klasach, przygotowujących do
tych zawodów jest niewiele (od 1 do
9). Dla absolwentów szkół zawodo−
wych ZSZ nr 6 przygotował kształ−
cenie w trzyletnim technikum uzu−
pełniającym w zawodach: technik
żywienia i gospodarstwa domowego
oraz technik usług fryzjerskich.
Można również skorzystać z oferty
uzupełniającego liceum ogólnoksz−
tałcącego, a na absolwentów szkoły
średniej czeka szkoła dwuletnia
szkoła policealna (technik obsługi
turystycznej).

ZSZ nr 6 uczestniczy w projekcie
„Szkoła marzeń”. M.D.

Co można wyczarować z owoców i warzyw, jak prawidłowo nakryć do
stołu, jakie fryzury są teraz najmodniejsze lub jak zostać prezesem fir−
my – tego wszystkiego można było się dowiedzieć podczas „Kramo−
wiska 2006”. Festiwal Twórczości Szkolnej odbył się 22 kwietnia
w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Padlewskiego. 

Barwnie i naukowo

Pierwsza pacjentka
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W tym roku mija dziesięć lat od powstania
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecz−
nego w Płocku. Jak Pan ocenia ten okres?

– To 10 bardzo udanych lat dla spółki, która pow−
stała tak naprawdę z niczego. W lutym 1996 roku
Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę na utworzenie
spółki pod nazwą Miejskie Towarzystwo Budownic−
twa Społecznego. W lipcu wszystkie dokumenty zo−
stały złożone w ministerstwie, a 29 lipca płocki
MTBS został zarejestrowany w sądzie. Był to szósty
TBS w Polsce. 

Pierwsza siedziba spółki...
– Chciałem, aby mieściła się poza Urzędem Mia−

sta i udało się: od dziesięciu lat mieści się w tym sa−
mym miejscu, przy ul. Kwiatka 5. Ale nie od razu
było tu tak jak dziś. Kamienica była zdewastowana.
Na początku dostaliśmy trzy niewielkie pokoje na

parterze. Na wyższych kondygnacjach były mieszka−
nia. Wejście do naszej spółki było od strony podwór−
ka. Do dziś pamiętam, jak razem z ówczesnym wice−
prezydentem Krzysztofem Kamińskim przyszliśmy
tu pierwszy raz. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem
zduna rozbierającego piec. Prezydent otrzepał się
z kurzu, powiedział: „Gratuluję Panie Prezesie, tu
jest Pana siedziba”, uścisnął mi rękę i szybko opuścił
to miejsce.

I....
– Rozpocząłem budowanie firmy. Na początku

byłem jedynym etatowym pracownikiem. Zajmo−
wałem się wszystkim: odśnieżaniem terenu, wy−
stawianiem faktur i zdobywaniem pieniędzy. Mu−
siałem też urządzić siedzibę i skompletować zało−
gę. Korzystałem ze środków przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych oraz funduszy Urzędu
Pracy. Dzięki temu udało nam się kupić między
innymi pierwsze komputery i rozpocząć budowę
systemu informatycznego. Dziś zajmujemy prawie
całą kamienicę – oprócz parteru – i zatrudniamy
50 osób.

Początkowo kapitał zakładowy wynosił 10 ty−
sięcy złotych, a koszt budowy 1 metra kwadra−
towego wynosił wówczas 1310 złotych. Za takie
pieniądze MTBS mógł zbudować mieszkanie

o powierzchni 8 metrów kwadratowych. Jak
więc udało się postawić pierwszy blok?

– Zaraz po rejestracji spółki w sądzie, dostaliś−
my od miasta w administrowanie dwa budynki
przy ul. Kolegialnej 26 b i c. Mieściły się tam lo−
kale użytkowe, z których przychody miały stano−
wić pierwsze źródło zasilania finansowego spółki.
Nie były to jednak wielkie pieniądze, nadal brako−
wało środków praktycznie na wszystko. Ale już
w październiku 1996 roku zrobiliśmy zapisy na
mieszkania. Okazało się – wbrew obawom – że za−
interesowanie jest bardzo duże. Na pierwszej li−
ście znalazło się ponad 1200 osób. 

Ale pieniędzy na wybudowanie pierwszych
mieszkań nie mieliście...

– Ale wierzyliśmy, że je zdobędziemy. I udało się.
Połowę na ten cel uzyskaliśmy z budżetu miasta,

a drugą połowę dostaliśmy jako kredyt z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego. W listopadzie 1997 ro−
ku, czyli praktycznie rok od powstania spółki odda−
liśmy blok przy ulicy Jana Pawła II 49, gdzie znajdo−
wało się 69 mieszkań. 

Dalej już było coraz lepiej.
– Przez dziesięć lat pięć tysięcy płocczan za−

mieszkało w 1300 mieszkaniach wybudowanych
przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spo−
łecznego. Jeszcze w tym roku do eksploatacji zo−
stanie przekazany 1500 lokal. Daje nam to piątą
pozycję wśród TBS−ów w Polsce. Poza własnym
zasobem administrujemy także innymi budynkami
komunalnymi oraz należącymi do wspólnot miesz−
kaniowych. W tym ostatnim przypadku jest to dla
nas duży sukces, gdyż administratora wybiera się
na zasadzie konkurencji. Osiągnęliśmy taką pozy−
cję, że w tej chwili możemy sobie wybierać wspól−
noty, oczywiście jeśli opłaca nam się to ekono−
micznie.

Na co najbardziej skarżą się lokatorzy MTBS?
– Kiedy oczekują na mieszkanie, na nic się nie

skarżą. W momencie, gdy stają się najemcami, to na
zbyt wysoką cenę czynszu. Wynosi ona 7,53 zł za
metr kwadratowy. Nie jest to mało, ale w ostatniej
kadencji stawka ta nie została podwyższona, a nawet
nieco obniżona. Skarżą się także na brak możliwości
wykupu lokalu na własność. Ale nie zależy to od
nas. Mam nadzieję, że zmieni się ustawa, która da
taką możliwość. 

Lokatorzy chwalą...
– Lokalizację mieszkań i ich standard. Do użytku

oddajemy lokale, które są całkowicie wykończone.
Lokatorzy od razu mogą się wprowadzać. To już na
rynku płockim praktycznie nie spotykane. Ponadto
cieszą się, że teren wokół bloków jest zagospodaro−
wany, są chodniki, parkingi, posadzone są drzewa,
a w pobliżu są sklepy.

Na listach jest ponad tysiąc osób chętnych na
mieszkanie w formule MTBS. Jakie są więc za−
mierzenia na następne dziesięć lat?

– Przede wszystkim w dalszym ciągu chcemy bu−
dować nowoczesne bloki. Ponadto chcemy bardziej
zaangażować się w program rewitalizacji Starego
Miasta. Kończy się właśnie remont pierzei przy uli−
cy Kwiatka 15−25. Oczekujemy, że mieszkania w tej
części zostaną oddane do użytku na początku wrześ−
nia. Następnym zadaniem, którego chcemy się pod−
jąć mimo pewnych trudności, jest zabudowa tzw.
Złotego Rogu. Mimo, że jeszcze projekt nie jest roz−
poczęty, już mamy sygnały że są chętni na mieszka−
nia w tym miejscu.

Czego można życzyć na najbliższą dekadę?
– Spokoju, wytrwałości, konsekwencji i zrozumie−

nia wielu osób i instytucji.
Dziękuję za rozmowę.

Trzy pokoje i co dalej?
(Z Mirosławem Kłobukowskim – prezesem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

rozmawia Małgorzata Domańska)

Ruszyła ogólnopolska kampania profilaktyczna
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której organizatorem
jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych oraz Fundacja „Trzeźwy Umysł”.
W tym roku akcja rozszerza się o przeciwdziałanie
narkomanii i przemocy. Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta włączył się w nią już po
raz czwarty; zakupiono materiały edukacyjne (pla−
katy, ulotki, broszury dla nauczycieli itp.), które
przekazano do szkół podstawowych i gimnazjów. 

Integralną częścią akcji jest program, na który
składają się konkursy dla dzieci i młodzieży szkol−
nej, poprzez które realizowane będą trzy główne ce−
le kampanii: promowanie zachowań prospołecznych
i prozdrowotnych (Nie jestem sam. Dobrze wybie−
ram), przeciwdziałanie negatywnym skutkom uży−
wania alkoholu, narkotyków oraz stosowania prze−
mocy (Więcej wiem. Dobrze wybieram) i promocja
sportu jako alternatywy wobec patologii (Słucham
mistrzów. Dobrze wybieram).

Ten ostatni realizowany będzie w konkursie dla
gimnazjalistów zatytułowanym „Napisz do mistrza”.
Aby wziąć w nim udział należy napisać list do mi−
strza, w którym trzeba uzasadnić w jaki sposób sty−
pendium mogłoby pomóc w realizacji marzeń zwią−
zanych z nauką, sportem i zainteresowaniami (do
wygrania jest 5 stypendiów po 1000 zł). Honorowy
patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodo−
wej i Sportu. Więcej informacji na temat kampanii
pod nr tel.: 367 17 04, 367 17 20 i stronie interneto−
wej www.trzezwyumysl.pl (rł)

Indeks w nagrodę
Sebastian Malinowski

– uczeń klasy trzeciej (matural−
nej) Technikum Zawodowego
w Zespole Szkół Zawodowych
Nr 6 w Płocku uczestniczył w X
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy o Żywieniu. W elimi−
nacjach centralnych, które od−
były się w Poznaniu, rywalizo−
wało 59 uczniów liceów i tech−

ników z całej Polski. Zostali oni wyłonieni w elimi−
nacjach okręgowych w styczniu. Okręg Mazowiecki
reprezentowali uczestnicy z Warszawy i Płocka.

Etap ogólnopolski składał się z trzech części: testu
(50 zadań sprawdzających wiedzę z zakresu techno−
logii gastronomicznej z towaroznawstwem oraz
z zakresu biologii i chemii), wypracowania na jeden
z pięciu tematów (90% uczestników wybrało temat:
”Czy mięso w diecie wegetariańskiej można zastąpić
suchymi nasionami strączkowymi i produktami zbo−
żowymi”) i quizu.

Nasz reprezentant wygrał indeks na Wydział
Żywności i Żywienia Człowieka na uczelniach rolni−
czych, może podjąć studia np. na Akademii Rolni−
czej w Poznaniu lub w Olsztynie. Sebastian jeszcze
nie podjął decyzji, którą uczelnię wybierze. Teraz
przygotowuje się do matury. Dzięki uczestnictwu
w finale olimpiady jest zwolniony z egzaminu
z przygotowania zawodowego i będzie miał z tego
przedmiotu ocenę celującą. Do sukcesu Sebastiana
przyczyniła się Wiesława Staroń − nauczycielka ZSZ
nr 6, która przygotowywała go do udziału w tej
olimpiadzie i towarzyszyła mu podczas zmagań
w eliminacjach okręgowych (w Warszawie) i ogól−
nopolskich (w Poznaniu). E. G.
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dokończenie ze str. 1
Niedzielę Miłosierdzia ustanowił

Jan Paweł II 30 czerwca 2000 r.
w dniu kanonizacji siostry Faustyny
w Rzymie, mówiąc wówczas: Opatrz−
ność Boża związała życie świętej sio−
stry Faustyny z Warszawą, Płockiem,
Wilnem i Krakowem. Wspominam dziś
te miasta, którym nowa święta patro−
nuje, zawierzając ich mieszkańcom
szczególną troskę o apostolstwo Boże−
go Miłosierdzia. Biskup Marcinkow−
ski przypomniał, że to właśnie w ko−
ściele farnym pod koniec XVI w. była
Kaplica Miłosierdzia Bożego, którą
opiekowała się konfraternia rybaków. 

– Myślę, że zawierał się w tym jakiś
znak bożej opatrzności, bo oto w nie−
dalekim sąsiedztwie Fary, po wielu la−
tach, tajemnica Bożego Miłosierdzia
ukazała się w całym swym blasku
w objawieniach siostry Faustyny – do−
dał.

Mówiąc o długiej historii kościoła
i parafii ks. biskup podkreślił, że spo−
łeczność parafialna dzieliła losy mia−
sta, a te były różne; świetlane i tra−
giczne. – Gdy miasto od XIV do XVI
wieku przeżywało swój złoty okres od−
czuwał to także kościół św. Bartło−
mieja, który korzystał z różnych fun−
dacji i zapisów. Ale gdy przychodził
czas wojen, najazdów i zarazy nastę−
powała degradacja, zniszczenia i za−
nik wielu pożytecznych struktur. Ks.
bp Marcinkowski prosił o pamięć
i wdzięczność dla biskupów płockich;
bp Klemensa – założyciela kościoła

oraz zamordowanych przez hitlerow−
ców bł. abp Antoniego J. Nowowiej−
skiego i bł. bp Leona Wetmańskiego.
Wspomniał też wszystkich królów
polskich, książąt mazowieckich, bur−
mistrzów, radnych, fundatorów, do−
brodziejów fary oraz parafian. – Każ−
demu z nas jest bliski jakiś kościół;
miejsce chrztu, małżeństwa, dzieciń−
stwa, studiów czy szczególnego na−
wrócenia. Dla mnie i moich kolegów
z roku, wśród których jest biskup to−
ruński Andrzej Suski, pochodzący
z parafii św. Bartłomieja, kościół
Farny był miejscem naszych święceń
kapłańskich – dodał. 

Główne uroczystości rozpoczęły się
już w sobotę. W tym samym miejscu,
na scenie przed ratuszem, występowa−
ły przedszkolaki, grupa „Genezaret”
pokazała swoją najnowszą premierę –
Antygonę. Na stoiskach przed sceną
można było kupić pamiątki związane
z Farą, wyroby plastyczne harcerzy
i młodzieży niepełnosprawnej. A póź−
nym, sobotnim wieczorem wszyscy,
którym udzielono sakramentów w naj−
starszym płockim kościele parafial−
nym, mogli je odnowić. Niedzielne
obchody zakończyło widowisko mu−
zyczno−historyczne „Dzieci Płocka”
i spektakl krakowskiego teatru „Ha−
giograf”. (rł)

Uwaga! Zmieniła się data planowa−
nej sesji naukowej dotyczącej historii
kościoła i parafii św. Bartłomieja.
Rozpocznie się ona 12 maja o godz. 10
w auli płockiego ratusza. 

Podwójny jubileusz
W inscenizacji „Antygony” grupy Genezaret brali udział pracownicy Orlen Ochrony
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Widowisko przygotowane przez „Dzieci Płocka”
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S t o w a r z y s z e n i e
Gmin Turystycznych
Pojezierza Gostyniń−
skiego powstało
w 1996 roku. Posiada
osobowość prawną
oraz status organiza−
cji pożytku publicznego. 

Członkami Stowarzyszenia są: Po−
wiat Płocki, Płock, Gostynin, Gąbin
oraz gminy: Łąck, Gostynin, Nowy
Duninów, Iłów, Słubice, Baruchowo,
Sanniki, Szczawin Kościelny, Kowal
i Włocławek.

Stowarzyszenie działa na obszarze
o wyjątkowych walorach przyrodni−
czych, położonym na pograniczu
Mazowsza i Kujaw, charakteryzują−
cym się występowaniem licznych je−
zior, sąsiedztwem Wisły oraz
ogromnym i różnorodnym dziedzic−
twem kulturowym i historycznym.
Celem działalności Stowarzyszenia
jest propagowanie i rozwój turystyki
oraz agroturystyki, koordynowanie
działań z zakresu ochrony środowi−
ska, organizacja przedsięwzięć kul−
turalnych, sportowych, społecznych
oraz współdziałanie z organizacjami
i stowarzyszeniami, zajmującymi się
podobną tematyką.

Od sierpnia 2005 roku Stowarzy−
szenie realizuje projekt pn. „Koniec
z biernością – wykorzystanie walo−
rów Pojezierza Gostynińskiego szan−
są rozwoju lokalnego” w ramach
Schematu I „Pilotażowego Programu
Leader+” z dotacji pozyskanej ze
środków Unii Europejskiej. LEA−
DER+ ma na celu aktywizację śro−
dowisk lokalnych oraz ich zaanga−
żowanie w tworzenie i realizację
lokalnej strategii rozwoju obsza−
rów wiejskich.

Pilotażowy Program LEADER+
wspiera określone inicjatywy służą−
ce rozwojowi wsi. Są to projekty
o charakterze wielosektorowym, uw−

zględniającym m.in. roz−
wój turystyki, ochronę
i promocję środowiska na−
turalnego, krajobrazu i za−
sobów historyczno−kultu−
rowych, popularyzację
i rozwój produkcji wyro−

bów regionalnych a także niezbędne
do rozwoju działania szkoleniowe. 

W wyniku realizacji projektu osią−
gnięte zostały zakładane cele w po−
staci:

– stworzenia (w oparciu o pomysły
społeczności lokalnych) spójnej stra−
tegii rozwoju obszarów wiejskich
tzw. Zintegrowanej Strategii Roz−
woju Obszarów Wiejskich
(ZSROW),

– utworzenia Fundacji AKTYWNI
RAZEM – Lokalnej Grupy Działania
(LGD) składającej się z przedstawicie−
li trzech sektorów: publicznego, gos−
podarczego i pozarządowego.

W Strategii zawarte zostały pro−
jekty zaplanowane do realizacji
w ramach II Schematu Pilotażowego
Programu LEADER+ w latach 2006−
2008. Fundacja AKTYWNI RAZEM
będzie mogła ubiegać się o finanso−
wanie projektów zapisanych w Stra−
tegii uwzględniających: rozwój tury−
styki, ochronę i promocję środowi−
ska naturalnego, krajobrazu, zaso−
bów historyczno−kulturowych, popu−
laryzację i rozwój produkcji wyro−
bów regionalnych. 

Stowarzyszenie jest organizatorem
i współorganizatorem wielu waż−
nych lokalnych imprez o charakterze
kulturalnym, turystycznym i sporto−
wym m.in. „Międzynarodowego In−
tegracyjnego Pleneru Artystycznego,
„Regat Żeglarskich w Nowym Duni−
nowie”, „Biegów Przełajowych
w Łącku, „Kolonii dla ubogich dzie−
ci wiejskich”. 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych

Pojezierza Gostynińskiego

L E A D E R + 
NA POJEZIERZU 
GOSTYNIŃSKIM

Jak widzą najstarszy płocki ko−
ściół parafialny najmłodsi można się
przekonać w Domu Darmstadt, gdzie
do 3 maja czynna jest wystawa po−
konkursowa „Płocka Fara w służbie
miastu. Jubileusz 1356 – 2006”.
Wpłynęło na niego aż 267 prac z kil−
kudziesięciu placówek oświatowych,
nie tylko z Płocka. Pierwszą nagrodę
w kategorii przedszkola zdobyła Ka−
rolina Barucha (MP nr 23), w kate−
gorii szkoły podstawowe – Aleksan−
dra i Iza Bembenista (SP nr 1), w ka−
tegorii gimnazja – Justyna Jabłoń−
ska (G nr 12), w kategorii szkoły po−
nadgimnazjalne – Adam Szuniewicz
(MDK). Poza tym przyznano osiem II
nagród, dziewięć – III i osiem wyróż−
nień. (rł)

Plastyczna Fara
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W ciągu ostatnich trzech lat kwartet
Tomasza Stańki – mistrz z dodatkiem
coraz dzielniej poczynającego sobie na
własny rachunek Simple Acoustic
Trio, czyli Marcina Wasilewskiego
(fortepian), Sławomira Kurkiewicza
(kontrabas) i Michała Miśkiewicza
(perkusja) – odwiedzał zwykle „ka−
wiarnię jazzową” Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki w styczniu. W roku
bieżącym przyjechał w rozkwicie
wiosny (20 kwietnia).

Można tu dopatrywać się pewnej
symboliki, zgodnej z tradycyjnym rozu−
mieniem wiosny jako pory odradzania
się przyrody i regeneracji sił witalnych
człowieka. Jakkolwiek bowiem czoło−
wy trębacz Europy znajduje się już ewi−
dentnie w jesieni życia, jego aktywność
artystyczna wciąż odznacza się iście
wiosenną energią – w czym na pewno
ma udział towarzysząca mu trójka mło−
dych talentów jazzowych. Zważmy tyl−
ko na zdumiewająco płodną działalność
nagraniową pod szyldem niemieckiej
ECM Records oraz regularne trasy kon−
certowe, promujące owoce tej działal−
ności w wymiarze
ogólnoświatowym
(omawiana wizyta
w płockiej „ka−
wiarni jazzowej”
była inauguracją
kolejnego tour−
née po Polsce).

N i e k t ó r z y
w i e l b i c i e l e
Stańki z cza−
sów młodzień−
czej „burzy
i naporu”, kie−
dy to jako
członek zespo−
łu Krzysztofa Komedy, a potem lider
własnego, legendarnego już kwintetu,
wytyczał nowe perspektywy rozwoju
europejskiego jazzu, w jego obecnych
poczynaniach dopatrują się oznak ar−
tystycznego impasu. Istotnie, systema−
tyczne nagrywanie – zbliżonych
w sensie stylu i klimatu – płyt w ra−
mach lukratywnego kontraktu z presti−
żową wytwórnią, często kryje w sobie
niebezpieczeństwo odcinania kupo−
nów od wcześniejszych osiągnięć –
czy jednak nie jest też tak, że po okre−
sie burzliwego fermentu twórczego
nadchodzi okres uspokojenia i dojrza−
łej syntezy? Po „czasie siania czas
zbierania” – jak ujął to kiedyś Teodor
Parnicki. I może Tomasz Stańko od
ostatnich kilku lat znajduje się właśnie
na etapie zbierania, tradycyjnie koja−
rzonego z jesienną dojrzałością?

Tak więc na kolejnym płockim kon−
cercie towarzyszyły nam dobrze znane
wątki muzyczne: dyskretne wibracje la−
tynoskie, kontrolowane „odjazdy” im−
prowizacyjne, świadczące o dawnych
free jazzowych inklinacjach mistrza,
czy wreszcie momenty lirycznej, kon−

templacyjnej zadumy, w duchu nieza−
pomnianej Litanii sprzed prawie deka−
dy. Album ten artysta poświęcił pamię−
ci i muzyce Krzysztofa Komedy, do
którego zresztą powraca do dziś: na fi−
nał omawianego koncertu wybrał słyn−
ny temat Kattorna, w którego premie−
rowej rejestracji – 41 lat temu! – osobi−
ście uczestniczył. W obecnej aranżacji
zabrakło wprawdzie saksofonu Namy−
słowskiego, a w miejsce ś. p. kompozy−
tora przy fortepianie i niemiecko−
szwedzkiej sekcji Gunther Lenz (kon−
trabas) – Rune Carlson (perkusja) wy−
stąpiły wspomniane już „młode lwy”
polskiego jazzu, nie spowodowało to
jednak zasadniczych uchybień w sto−
sunku do znakomitego oryginału (ele−
mentem nowym a interesującym była
pianistyka Wasilewskiego, któremu
bliższe wydają się masywne spiętrzenia
akordowe a la McCoy Tyner niż stosun−
kowo pastelowe faktury Komedy).

Skąd ten Komeda na koniec? Wszak
na poprzednich trzech koncertach
w tej sali graliście wyłącznie Pańskie
kompozycje – pytam mistrza po wy−

stępie.
– Kattorna w nowej wersji
znajdzie się na naszej najno−

wszej płycie, którą przy−
gotowujemy na

w r z e s i e ń
bieżące−
go roku,
oczywi−
ście dla
ECM Re−

c o r d s ,
a teraz wstępnie

„ogrywamy”. Będzie zatytu−
łowana Lontano.

Skąd ten tytuł, dla polskiego jaz−
zfana trochę egzotyczny?

– „Lontano” to włoskie określenie
wykonawcze, które znaczy „odlegle,
daleko”, ma też jednak pozamuzyczne,
polskie odniesienia. Używał go na
przykład we włoskojęzycznych wypo−
wiedziach Jan Paweł II mówiąc, że
w Watykanie znajduje się „daleko” od
ojczyzny; warto tu też przypomnieć ty−
tuł poświęconego Mu filmu Krzysztofa
Zanussiego Z dalekiego kraju.

Jeśli chodzi o Komedę, tytuł „Lonta−
no” wydaje się dobrany wręcz idealnie –
bo istotnie wielki nasz jazzman nowej
wersji swojej kompozycji może słuchać
już tylko z zaświatowej oddali. Co się
zaś tyczy odniesień papiesko−religij−
nych, na symboliczny zbieg okoliczno−
ści zakrawa fakt, że muzyczna przygoda
Tomasza Stańki z Płockiem tak napraw−
dę zaczęła się od, niezwykłego pod każ−
dym względem, jego występu z wokal−
nym zespołem Bornus Consort podczas
siódmej edycji Festiwalu Muzyki Jed−
nogłosowej w naszej katedrze w marcu
2001 roku. Pozostańmy więc w nadziei,
że potrwa przynajmniej przez następne
pięć lat. A. Dorobek
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Hartmut Lueker prezes firmy Basell
Orlen Polyolefins, która sfinansowała
renowację i konserwację rzeźb przeka−
zał je oficjalnie 24 kwietnia. – To dla
nas zaszczyt, że przyczyniamy się do za−
chowania zabytkowych rzeźb dla po−
tomnych – powiedział. Kiedyś stanowi−
ły najprawdopodobniej element wystro−
ju płockiej katedry. Po jej przebudowie
w latach 1901 – 1903 nie znalazły już
miejsca we wnętrzu świątyni. Przez
około 100 lat stały w niszach zachodniej
ściany Muzeum Diecezjalnego.

– Były dwie główne przyczyny nisz−
czenia tych obiektów – mówiła prof.
Jadwiga Łukaszewicz (na zdj.), dzie−
kan Wydziału Akademii Sztuk Pięk−
nych UMK w Toruniu, odpowiedzial−
na za renowację aniołów. – Pierwsza
to oczywiście ich ekspozycja w warun−
kach zewnętrznych. 

Materiał, z którego są wykonane do
tego ich nie predysponuje. Niestety,
oprócz tego, przyczyną ich złego stanu
był również fakt, że rzeźby te uległy
zniszczeniom mechanicznym; brako−
wało dłoni, skrzydeł. 

Szczególnie jedna z nich – anioł ze
złożonymi na piersiach dłońmi – mu−
siała w przeszłości być rozbita i skle−

jona – niestety, nie najlepszymi mate−
riałami. Teraz rzeźba musiała zostać
rozklejona i rozłożona na około 80 ka−
wałków. – Był to jeden z największym
problemów przy tej pracy, aby później
je jak najdokładniej dopasować, tak
żeby powstały jak najwęższe spoiny –
tłumaczyła prof. Łukaszewicz. Ubytki
zostały uzupełnione współczesnymi
materiałami imitującymi oryginał,
a powierzchnia zabezpieczona wo−
skiem. Rzeźby pozostaną w murach
muzeum, a w zewnętrznych niszach,
w których dotąd były eksponowane,
stanęły ich kopie. 

– Ponad 100 lat temu w mury muze−
um wmurowano ponad 30 fragmentów
rzeźb, nagrobków i epitafiów dawnego
wyposażenia płockiej katedry. Wszyst−
kie wymagają pilnej konserwacji.
Dwie dzięki spółce Basell Orlen takim
zabiegom zostały poddane. Kilka na−
stępnych obiektów, przy wsparciu fi−
nansowym z Urzędu Marszałkowskie−
go, PIU Wereszczyński oraz Kurii Die−
cezjalnej Płockiej, takim zabiegom zo−
stanie poddanych w najbliższym czasie
– powiedział ks. kanonik Bronisław
Gwiazda, dyr. Muzeum Diecezjalnego
w Płocku. (rł)

Dwie barokowe rzeźby przedstawiające anioły – jedna z dłoń−
mi złożonymi do modlitwy, druga z dłońmi skrzyżowanymi na
piersiach – powróciły do Muzeum Diecezjalnego. 

Anielski Basell

Dwunasta randka z Era−
to, czyli „Proszę cię życie,
zaczekaj” to tomik wier−
szy dziecięcych wydany
przez Młodzieżowy Dom
Kultury. Znalazły się
w nim utwory nagrodzo−
nych i wyróżnionych
w XII Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim im.
Janusza Korczaka ucz−
niów szkół podstawo−
wych (od klas IV) oraz
gimnazjów. 

– Wiele wierszy, zamieszczonych
w tym zbiorku, mówi o wielkiej samot−

ności małych ludzi, zwłasz−
cza w sytuacji, gdy nawet
od najbliższych nie mogą
się doczekać wsparcia – pi−
sze we wstępie Waldemar
Smaszcz, krytyk literacki
i członek jury. I to właśnie
te podyktowane smutkiem,
samotnością czy obojętno−
ścią bliskich, są najbardziej
przejmujące. Mówią, nie

tyle o bolesnym doświadcza−
niu dzieciństwa, ile o nas,
dorosłych. 

W sumie na konkurs wpłynęło 137
zestawów wierszy. (rł)

Chcę się ulotnić na chwilę

Praca z tomiku autor−
stwa Dominiki Łęp−
kowskiej, 9 lat 
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W Szkole Podstawowej nr 5, 11
kwietnia, odbył się finał międzyszkol−
nego konkursu “Mnie ta ziemia od in−
nych droższa”, propagującego twór−
czość Władysława Broniewskiego.

W konkursie wzięli udział uczniowie
ośmiu płockich szkół podstawowych,
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Sta−
roźrebach oraz zaprzyjaźnione z “piąt−
ką”: Szkoła Podstawowa im. Władysła−
wa Broniewskiego w Bielsku oraz Szko−
ła Podstawowa nr 5 im. Władysława
Broniewskiego w Ciechanowie.

Konkurs składał się z trzech części:
wiedzy o życiu i twórczości poety dla
uczniów klas 4 – 6, recytatorskiej pt.:
“Wiara, nadzieja i miłość w twórczo−
ści Broniewskiego” (kl. 1 – 3 oraz 4 –
6) oraz plastycznej “Władysław Bro−
niewski w moich oczach”. (kl. 1 – 6).

W sumie w konkursie uczestniczyło
110 uczniów. Najszerszą wiedzą o życiu
i twórczości Broniewskiego wykazała

się Nina Stryjewska z SP nr 5 w Ciecha−
nowie, drugie miejsce jury przyznało
Joannie Sumarze z SP nr 1, trzecie – Pa−
uli Pietruszewskiej z SP nr 22.

W kategorii kl. I – III konkursu re−
cytatorskiego najlepsza okazała się
Martyna Kisio z SP nr 23, drugie miej−
sce zajęła Aleksandra Bartczak z SP nr
5 w Ciechanowie, trzecie zaś Karolina
Brzezińska z SP nr 21. W drugiej kate−
gorii (kl. 4−6) pierwszą nagrodę otrzy−
mała Patrycja Kobuszewska z SP nr
18, drugą – Patrycja Wiśniewska z SP
nr 22. Dwa trzecie miejsca przyznano
Dorocie Kobylańskiej i Bogumile
Szkodzie z SP nr 21.

Wśród laureatów konkursu plastycz−
nego nagrody otrzymali: Ewelina Kli−
mek – pierwsze miejsce (SP w Bielsku),
Agnieszka Kaliszewska – drugie (SP nr
20), trzecie – Damian Sadowski (SP
w Bielsku). Zwycięzcy z klas IV – VI to:
Adam Walczak (SP nr 5 w Ciechano−
wie) – pierwsze miejsce, Elżbieta Bar−
tczak – drugie, zaś trzecie Noemi Ben−
benkowska (SP nr 5 w Ciechanowie).

Rozdanie nagród zostało poprzedzo−
ne montażem słowno – muzycznym,
na który złożyły się wiersze i piosenki
poświęcone Mazowszu. Utwory za−
prezentował chór i zespół recytatorski
Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

Impreza zorganizowana przez
“piątkę” w założeniu ma charakter
cykliczny. Następna edycja konkursu
planowana jest na kwiecień przyszłe−
go roku. E.U.

Konkurs o Broniewskim
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Szkoła Wyższa im. Pawła Włodko−
wica zaprasza młodzież z terenu Płoc−
ka do udziału w konkursie plastycz−
nym pt.: „Wakacje Pyzy”.

Uczestnicy mają możliwość zapre−
zentowania własnej koncepcji tematu,
którego odbiorcą mają być ich młodsi
koledzy. Celem konkursu jest zilustro−
wanie, za pomocą wybranej techniki
plastycznej, wakacji Pyzy, dostrzeganie
piękna tradycji i folkloru polskiego,
propagowanie kultury narodowej, krze−
wienie uniwersalnych postaw moral−
nych, tolerancji, akceptacji, przyjaźni
oraz rozwijanie twórczości plastycznej.

Uczestnikami konkursu jest mło−
dzież w dwóch grupach wiekowych:
13 – 15 lat oraz 16 – 19 lat. Prace wy−
konane mają być max. w formacie A2,
techniką dowolną. Każdy uczestnik

może zgłosić nieograniczoną liczbę
prac. Wszystkie muszą być szczegóło−
wo opisane na odwrocie tj. imię i naz−
wisko, wiek, nazwa i adres szkoły,
nazwisko opiekuna, klasa, adres do−
mowy oraz telefon kontaktowy.

Prace należy składać w bibliotece
uczelnianej Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica (Al. Kilińskiego 12) do 19
maja. Zostaną one ocenione przez komi−
sję konkursową, która przyzna 3 nagrody
główne w każdej kategorii wiekowej
i jedną nagrodę specjalną, ufundowaną
przez bibliotekę uczelnianą SWPW.

Oficjalne ogłoszenie wyników kon−
kursu nastąpi podczas spotkania
z uczestnikami i laureatami 1 czerwca
w Szkole Wyższej im. Pawła Włodko−
wica. Plon konkursu zostanie zapre−
zentowany na wystawie. E.U.

Wakacje z Pyzą

W kawiarni muzyczno – artystycznej
„Czarny Kot” przy Starym Rynku, 20
kwietnia, miało miejsce spotkanie poe−
tyckie z Witoldem Janem Mierzyńskim.
Znany płocki aktor recytował wiersze,
które powstały w różnych okoliczno−
ściach i są odzwierciedleniem jego życia
m.in. „Moje świece”, „Połów”, „Harpun
ludzkich dusz”, „Czemu Stachura ruszył
ku śmierci”, „W szpitalu”, „Cmentarny

łoskot kamienia”(o zmarłej żonie akto−
ra), „Wielkanoc”, „Dziecko wojny”,
„Stara kobieta” oraz „Czemu ruszyłeś ku
śmierci?” (o Piotrze Bytnerze). Wiersze
podzielone były na bloki: muzyka, ref−
leksja, patriotyzm. Autor przygotowuje
się także do wydania tomiku fraszek.

Poecie towarzyszył na pianinie Sta−
nisław Psarski – wykładowca Państwo−
wej Szkoły Muzycznej w Płocku. E.U. 

Na okoliczność

Pierwszy maja – niegdyś święto
przymusowych pochodów, partyjnych
wieców, parówek, rajstop i papiero−
wych goździków od kilku lat zmienia
swój ideologiczny wymiar. Zamiast
szturmówek – grill, zamiast kiełbasy
dla mas – kaszanka, narodowy rarytas
i demokratyczny symbol przemian
społeczno – gospodarczych w naszym
społeczeństwie. Organizatorzy nie kry−
ją komercyjnego charakteru święta.
– Pierwszego maja rozpoczyna się se−
zon grillowy w Polsce. Spędzanie wol−
nego czasu przy ruszcie stało się waż−
nym elementem życia społeczno−kultu−
ralnego – mówi Artur Wielichowski
z firmy Peklimar, pomysłodawca Mię−
dzynarodowego Dnia Kaszanki. Dla−
czego Kaszanka?

– Każdy ją pamięta – dodaje. – Son−
daż wśród znajomych wykazał, że na
pytanie, co jadasz na imprezach plene−
rowych odpowiadano: kaszankę (jed−
na jedyna), kiełbaski (tyle gatunków,
nikt nie rozróżnia), karkówkę, drób.
Poza tym to produkt w stu procentach
polski, który jest naszym wkładem
w kulturę europejską. 

Biesiada przy stołach, konkursy
i śpiew przyciągnęły w ubiegłym roku
na rynek Starego Miasta około 15.000
płocczan. 

W tym roku impreza rozpoczyna
się o godzinie 16 i potrwa do 22. Ca−
łość została podzielona na 3 koncerty:
ognistą salsę wykona zespół La Co−
sta, a standardy muzyki rock’n’roll
zespół Przyjaciele. Gwiazdą wieczoru
będzie Krzysztof Tyniec z zespołem.
Całość  poprowadzi Tadeusz Drozda. 

Największą gwiazdą wieczoru bę−
dzie jednak kaszanka. – Będzie można
ją kupić w symbolicznej cenie 1,5 zł za
porcję – mówi Wielichowski. – Po−
dobnie jak przed rokiem przygotujemy
około 100 stołów, przy których jedno−
cześnie będzie mogło biesiadować 800
osób. Nie zabraknie również atrakcji
dla najmłodszych. Będą dmuchane
zjeżdżalnie, wata cukrowa, lody i oczy−
wiście baloniki.

Tradycyjnie zorganizowany zostanie
konkurs „Ile kasy jest w kaszance?”
– polegający na określeniu wartości
groszowych monet zatopionych w żela−
tynie. W tym roku nagrodą jest talon na
wyroby Peklimaru o wartości 500 zł.

Więcej o święcie znaleźć można na
stronie www.1maja.com (rł)

Nowa polska tradycja

To zupełnie inna wystawa, nie tylko
ze względu na temat, ale sposób ek−
spozycji. Fotografie prezentowane są
na podświetlanych ekranach. Światło
tworzy dodatkową głębię obrazu. 

Wystawa to pokłosie konkursu zor−
ganizowanego w ramach Dni Kultury
Europejskiego Banku Centralnego,
które w 2004 roku poświęcone były
Polsce. Partnerem w ich organizacji

był Narodowy Bank Polski. Zdjęcia na
konkurs przysłało 40 fotografów poni−
żej 40 roku życia, którzy pokazali
współczesną (po 2001 r.) Polskę –
miasto, wieś, pejzaż i ludzi. Wystawa
w Książnicy Płockiej (czynna do 13
maja) przedstawia prace 13 uczestni−
ków, którzy przeszli do drugiego etapu
i spośród których wybrano trzech zwy−
cięzców. (rł)

Wystawa NBP w Książnicy Płockiej

Polska – mój kraj
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Zaczęło się nieźle. Na stadionie przy
ul. Łukasiewicza zawiedli się wszyscy
malkontenci. Wisła pokonała drużynę
ze stolicy Wielkopolski aż 5:1 (2:0) po
niezłej grze całego zespołu i fanta−
stycznej postawie, wszechobecnego
w każdej części boiska, Ireneusza Jele−
nia. Już w 23. minucie rajd prawą stro−
ną boiska płockiego napastnika przy−
niósł prowadzenie wiślakom, ponie−
waż dośrodkowanie wykończył strza−
łem głową Wahan Geworgian. Po up−
ływie 3 minut do siatki Lecha trafił
„czeski nabytek” nafciarzy Josef Obaj−
din, który wykorzystał niezdecydowa−
nie lechitów pod własną bramką. Dwie
bramki stracone w tak krótkim czasie
podcięły skrzydła poznańskim zawod−
nikom, ponieważ nie potrafili wypro−
wadzić skutecznie piłki poza własną
połowę. Duża także w tym zasługa
płockiej defensywy, która dość szyb−
ko, tuż przy linii środkowej, podejmo−
wała napastników Lecha. 

Po przerwie obraz gry nie uległ
zmianie. Wisła atakowała i – co naj−
ważniejsze – skutecznie. W 48. minu−
cie zasłużonego gola zdobył Jeleń,
który tak doskonałego występu nie od−
notował już dawno. Swoje pierwsze
wiosenne celne trafienia zaliczyli też:
Patryk Rachwał (71. min. z karnego)
i Lumir Sedlaczek (76. min.). Do
bramki Jakuba Wierzchowskiego (już
w doliczonym czasie gry) trafił Scher−
fchen po dośrodkowaniu z rzutu wol−
nego, tuż sprzed linii pola karnego, po
faulu Żarko Belady. 

Po tak efektownym zwycięstwie, ki−
bice którzy przybyli na kolejny pojedy−
nek z Górnikiem Zabrze spodziewali
się znakomitej gry i gradu bramek. Nie−
stety, w tym spotkaniu mimo, że rywal
był mało wymagający, na stadion im.
Kazimierza Górskiego znów powróciła
ligowa nuda. Był to mecz z serii takich,
o których się mówi, że się odbył. Do−
piero okrzyki niezadowolenia z trybun
zmusiły płockich zawodników do wy−
tężonego wysiłku i od 80. minuty za−
częli atakować bramkę Górnika. Przy−
niosło to efekt w 91. minucie spotkania.

Bohaterem meczu został Irek Jeleń,
który dosłownie wepchnął piłkę do za−
brzańskiej bramki, ku rozpaczy całej
drużny ze Śląska. 

Mało kto się wtedy spodziewał, że
na kolejnego gola w wydaniu swoich
pupili kibice w Płocku będą musieli
poczekać aż cztery ligowe kolejki. Se−
ria porażek, jaka dotknęła płocczan
stawia pod znakiem zapytania dalszą
współpracę trenera Csaplara w Płocku,
ponieważ nie ma takiego prezesa, któ−
ry po czterech przegranych meczach
nie zastanawia się nad zmianą szkole−
niowca. Po żenującej porażce z Wisłą
Kraków 0:4 (0:1), tłumaczono wszyst−
kim, że to chwilowa niedyspozycja,
która zdarza się każdemu zespołowi
w trakcie rozgrywek. Jednak zaraz po−
tem Wisła przegrała na własnym sta−
dionie z warszawską Legią 0:1 (0:1)
i zaległy mecz z Zagłębiem Lubin 0:2
(0:0). Daje to wiele do myślenia i wyt−
łumaczeniem nie może być niedyspo−
zycja Ireneusza Jelenia, ponieważ
reszta zespołu powinna radzić sobie
w takich sytuacjach. Trener Josef Csa−
plar, do tej pory nie zachwycił nikogo
w Płocku niczym szczególnym, za to
zaskoczył wszystkich zdumiewającą
myślą szkoleniową, posyłając do gry
w meczu z Legią powracającego po
kontuzji Mitara Pekovica. I nie byłoby
w tym nic dziwnego, bo to jeden z lep−
szych obrońców Wisły, ale w tym me−
czu zagrał z Josefem Obajdinem
w ataku. Efekt był do przewidzenia już
przed meczem. Niestety, nie był to ko−
niec porażek. 23 kwietnia nafciarze
pojechali do Łęcznej rozegrać mecz
z broniącym się przed spadkiem Gór−
nikiem. To kolejna porażka 1:2 (0:1)
po mizernej grze. Ponadto, gdyby lep−
szą skutecznością cechował się napast−
nik gospodarzy Andrzej Kubica, który
zmarnował kilka wybornych okazji, to
wynik mógł być zdecydowanie wyż−
szy. Do zakończenia rozgrywek pozo−
stały cztery kolejki i Wisła musi zdo−
być kilka punktów, aby myśleć o spo−
kojnej końcówce rozgrywek i pozosta−
niu w ekstraklasie. P.N.

Piłkarze nożni płockiej Wisły nie rozpieszczają tej wiosny swo−
ich kibiców ani dobrą grą, ani gradem bramek w meczach za−
równo ligowych, jak i pucharowych. 

Ligowe zmagania 
66 zawodników, w tym trzy kobiety,

wzięło udział w XVII Międzynarodo−
wym Festiwalu Szachowym „Tumska
Wieża”. Impreza trwała dwa dni: 22−
23 kwietnia na terenie Gimnazjum nr
8. Na starcie stanęli szachiści z Polski,
Ukrainy i Niemiec.

Po dziewięciu rundach eliminacyj−
nych, pierwszych ośmiu zawodników
awansowało do turnieju finałowego. Po
zaciętej walce pierwsze miejsce zdobył
Bartłomiej Herbela z klubu Hetman
Szopienice. II miejsce przypadło Pawło−
wi Jaraczowi z AZS UMCS Lublin,
a trzecie – Piotrowi Staniszewskiemu
z OTSz Ostrów Wlkp. Na zwycięzców
czekały nagrody pieniężne oraz pucha−

ry. Zwycięzca otrzymał 3 tys. zł, za−
wodnik nr 2 – 2 tys. zł, a zdobywca trze−
ciego miejsca – 1,5 tys. zł. Nagrodzeni
zostali także zawodnicy, którzy zajęli
miejsca od IV do VIII. Na nich czekały
nagrody od 1,1 tys. zł do 600 zł. 

Dla pokonanych, którzy nie zakwa−
lifikowali się do turnieju finałowego
zaplanowano dodatkowe rozgrywki.
Mogli oni wziąć udział w Turnieju
Szwajcarskim. Tu nagrodami były
także pieniądze (od 600 zł za I miej−
sce do 200 zł za VI). Nagrodzona zo−
stała także najlepsza kobieta, biorąca
udział w zawodach. Anna Gasik z Po−
lonia Trade Trans Warszawa otrzy−
mała 400 zł. (m.d.) 

Szachowa rywalizacja

Przez kilka miesięcy Ultras
N@fciarze oraz Stowarzyszenie
Sympatyków Klubu Wisła Płock
zbierali fundusze na nową flagę, tzw.
”sektorówkę”, którą z dumą można
prezentować na meczach w Płocku
i nie tylko. 

Sprawa okazała się niełatwa i do−
piero na początku marca br. udało się
nam zorganizować odpowiednie
środki na wykonanie projektu. Inwe−
stycja byłaby nie do zrealizowania,
gdyby nie pomoc Urzędu Miasta
Płocka i firmy Sita PGK. Za wsparcie
i życzliwość jaką UM i Panowie Pre−

zydenci okazują naszej kochanej Wi−
śle i jej najwierniejszym kibicom
– serdecznie dziękujemy. 

Flaga zadebiutowała na meczu Wi−
sła – Lech (4 kwietnia), rozłożona
była również na trybunie ”słonecz−
nej” na spotkaniu z Górnikiem Za−
brze. Nie jest wykluczone, że sekto−
rówkę będziemy zabierali na ”wię−
ksze” wyjazdy poza Płock. 

Sektorówka ”Mój Płock Moja Wi−
sła” ma wymiary 20 m x 15 m, kosz−
towała 6.000 zł, a wykonana została
przez PPHU Jaro we Wrześni.

Jacek Kruszewski 

Flaga kibiców
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Na II Ogólnopolski Rajd do Miejsc
Pamięci Narodowej Płock 2006, które−
go organizatorem był Klub Turystyki
Motorowej „Motomedyk” i Oddział
Miejski PTTK, stawili się turyści zmo−
toryzowani z różnych stron Polski. Ce−
lem rajdu, którego było zapoznanie się
z historią ludzi i wydarzeniami zwią−
zanymi z walką płocczan o wolność.

Uroczyste otwarcie rajdu (z orkie−
strą dętą „Siedemdziesiątki”) miało
miejsce na Placu 13 Straconych, gdzie
zespół „Dzieci Płocka” zaprezentował
patriotyczny program artystyczny
a kierownik zespołu Andrzej Milke
poinformował o historii tego miejsca
i zawieszenia w nim Dzwonu Pokoju.
Dźwięk dzwonu wydobyli: Zbigniew

Abramek z Zarządu Głównego PTTK,
Alina Radecka z Piaseczna, Witold
Kliza z Chełma i najmłodsi uczestnicy
rajdu: 4−letni Bartosz i 6−letnia Wero−
nika.

Po płockich miejscach pamięci na−
rodowej uczestników rajdu oprowa−
dzali: Andrzej Milke i Józef Wrzesz−
czyński. Pierwszym etapem wędrówki
była Małachowianka, potem pod pom−
nikiem Jana Pawła II przedstawiciele
klubów turystów zmotoryzowanych
z Lipna (Adam Szyda), Warszawy
(Marzena Matyka) i Piaseczna (Barba−

ra Strzyszewska) złożyli kwiaty i za−
palili znicze. Następnie zwiedzili kate−
drę i zapoznali się z jej historią. W sie−
dzibie „Dzieci Płocka” obejrzeli insce−
nizację walk wyzwoleńczych płocczan
w minionym wieku, przygotowaną
przez harcerzy z Zespołu Pieśni i Tań−
ca, prowadzona przez dh Wacława
Milke.

W Towarzystwie Naukowym Płoc−
kim, jego wiceprezes Marian Chu−
dzyński zapoznał przybyłych z historią
tej placówki, jej obecną działalnością
i zbiorami. Następnym etapem wę−

drówki był Odwach i złożenie kwia−
tów oraz zapalenie zniczów na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza.

W drugim dniu zwiedzali Kosze−
lówkę (miejsce zakwaterowania) oraz
rozgrywali konkurencje rekreacyjne.
Potem komisja sędziowska podsumo−
wała wyniki dwudniowej imprezy
i przedstawiła zwycięzców. Puchar
Prezydenta Płocka za I miejsce zdobył
KTM „Rywal” z Lipna, II miejsce za−
jęli turyści z KTM „Sokół” w Pabiani−
cach a III drużyna z WKM „Wicher”
z Chełma. W klasyfikacji indywidual−
nej pierwsze dwa miejsca również
zdobyli goście z Lipna a na trzecim
uplasowała się załoga (kierowca + pi−
lot) z Warszawy. (j)

Turyści zmotoryzowani

W miejscach pamięci



12 kwietnia dzieci ze Świetlicy
Miejskiej nr 2 wspólnie przeżywały
świętowanie Wielkiej Nocy wraz z za−
proszonymi gośćmi: prezydentem Mi−
rosławem Milewskim, Urszulą Malesą
i Grzegorzem Bieńkiem z Rady
Mieszkańców Osiedla „Radziwie”,
Mariolą Leśniewską z MOPS−u, rad−
nym Zbigniewem Nowakiem. Obo−
wiązki gospodarza pełnił ks. pro−
boszcz Krzysztof Jaroszewski.

Wprowadzeni życzeniami w świą−
teczny klimat, goście obejrzeli
świetlicowe, autorskie „Bajdy profi−
laktyczne” oraz rozstrzygnęli kon−
kurs na najpiękniejszą pracę wielka−

nocną. Ponieważ pięknych prac było
więcej niż jedna, przyznano więcej
nagród, które obiecali ufundować
obecni na spotkaniu nieoczekiwani
sponsorzy.

Wielkanocne spotkanie było także
okazją do prezentacji przez Grzegorza
Bieńka amatorskiej osiedlowej telewi−
zji. Może w naszej świetlicy powstanie
osiedlowe studio telewizyjne?

Uroczystość zakończyło dzielenie
się jajkiem i przyznanie gościom sym−
bolicznych odznaczeń „Przyjaciel
świetlicy”.

Maria Klaś
(Świetlica Miejska nr 2)

Kronika osiedli

Wielkanoc w świetlicy
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Krzyżówka z nr 7/145
Nieraz stanowisko odbiera ludziom

rozum to prawidłowe hasło z krzyżów−
ki zamieszczonej w nr 7/145 Sygnałów
Płockich. Spośród dostarczonych kar−
tek z takim właśnie hasłem książkę pt.
„Przepisy gwiazd” wylosowaliśmy dla
Marianny Chrzanowskiej z ul. Gał−
czyńskiego. Natomiast zestawy upo−
minków (kubek, długopis, smycz do
kluczy, podkładka pod mysz, płyta
„Multimedialna historia Płocka”) trafią
do: Sławomira Mikołajewskiego z ul.
Królowej Jadwigi i Jana Ziółkowskie−
go z Radzanowa.

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

... Anglia, ojczyzna piłki noż−
nej, nie należała początkowo do
FIFA?

Federation Internationale de Fo−
otball Association (FIFA) powsta−
ła w maju 1904 roku w Paryżu.
Członkami założycielami były na−
rodowe stowarzyszenia piłkarskie
Belgii, Danii, Francji, Holandii,
Szwecji, Szwajcarii i Hiszpanii.
Kraje brytyjskie skupione były od
1863 roku w Football Associacion
(FA) i ze sceptycyzmem podcho−
dziły do propozycji krajów konty−
nentu, obawiając się zmiany obo−
wiązujących reguł gry. Wielka
Brytania przystąpiła do FIFA
w 1905 roku. opr. (m.d.)
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Cytat
numeru
Życie człowieka jest jak
pudełko zapałek. Brać je
zbyt poważnie byłoby
głupotą, ale znowu
zlekceważyć
niebezpiecznie.

Akutagawa Ryunosuke 
(pisarz japoński 1892−1927)

Dziękujemy...
Czytelnikom, instytucjom i wszystkim osobom życzliwym, które obdarowały nas pięk−

nymi życzeniami świątecznymi. Kartki z ciepłymi słowami wsparcia otrzymaliśmy od:
senatora Rzeczypospolitej Polskiej Janiny Fetlińskiej, Piotra Zgorzelskiego – dyrekto−

ra Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, prezy−
denta Mirosława Milewskiego, Tomasza Kolczyńskiego – zastępcy prezydenta, przewod−
niczącej klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość – Violetty Kulpy, Marzenny Kalaszczyń−
skiej – rzecznika osób niepełnosprawnych, Barbary Smardzewskiej – Czmiel – rzecznika
prasowego O/ZUS, Zbigniewa Kruszewskiego – kanclerza Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica, Marka Krysztofiaka – przewodniczącego MKOiW NSZZ Solidarność, prze−
wodniczącego obwodu płockiego ZHR – Dariusza Małeckiego, pracowników Domu
Darmstadt, Muzeum Mazowieckiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej, zarządu 
P.P.P−T.S.A., zarządu i pracowników Wodociągów Płockich, zarządu i pracowników ARS
Sp z o.o., Zbigniewa Tarki – komendanta Straży Miejskiej, Krzysztofa Dmoszyńskiego –
prezesa Wisły Płock SSA, Piotra Ostrowickiego – dyrektora DPS „Przyjaznych serc”, Ma−
riusza Krzyżaniaka – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Katolickiego
Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta, Renaty Kutyło – Utzig – dyrektora LO im.
Stanisława Małachowskiego, Roberta Majewskiego, Mariana Wilka, Rady Mieszkańców
Osiedla „Stare Miasto” oraz Rady Mieszkańców Osiedla „Wyszogrodzka”.

Dziękujemy również za wszystkie życzenia złożone nam osobiście i telefonicznie. 

Redakcja Sygnałów Płockich

Zamieszanie z pociągami regionalny−
mi, w tym na trasie Płock – Kutno,
trwało dość długo. W marcu spółka
PKP Przewozy Regionalne podjęła de−
cyzję o likwidacji tych połączeń, bo nie
dostała dofinansowania od samorzą−
dów wojewódzkich – łódzkiego i ma−
zowieckiego. W Warszawie mówili, że
kolej się o dofinansowanie nie zwraca−
ła, a w Łodzi – jeszcze w ostatnich
dniach marca – że negocjacje trwają.
Jako jedyne połączenie Płocka z Kut−
nem miał pozostać poznański Kozio−
łek. Na szczęście wszystko dobrze się
skończyło; dofinansowanie wynegocjo−
wano, pociągi kursują tak jak dotych−
czas – podobno do końca roku. (j)
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Mytiszczi 
Region Mytiszczi to jeden z większych regionów przemysłowych obwo-

du moskiewskiego, graniczący od strony północno-wschodniej ze stolicą
kraju. Zajmuje powierzchnię 50 tys. hektarów, przez którą przepływają dwie
piękne rzeki: Jauza i Ucza.

Region przecinają dwie drogi krajowe: Jarosławska i Dmitrowska oraz szlak kolejowy wiodą-
cy na północ i wschód. Na granicy powiatu zlokalizowane jest znane lotnisko Szeremietiewo. 

Stolicę regionu – miasto Mytiszczi otacza 8 miejscowości o charakterze rolniczym. Region za-
mieszkuje 185,5 tys. ludności (w tym 159,5 tys. w stolicy), co stawia ten obszar na 9 miejscu
w obwodzie moskiewskim, pod względem demograficznym. Władzę samorządową sprawuje Ad-
ministracja Regionu i Rada Delegatów. Szef Administracji (odpowiednik naszego prezydenta) wy-
bierany jest w wyborach powszechnych – od 1999 roku jest nim Aleksandr Efimowicz Muraszow.

historia 
Pierwsze wzmianki o Mytiszczi pochodzą z księgi wieczystej dóbr kościelnych z przełomu 1623

i 1624 roku. Znany historyk, znawca średniowiecza S.B. Wesołowski pisał o wodnym szlaku tar-
gowym wiodącym rzeką Jauzą, a w miejscowości Mytiszczi, od kupców płynących z towarami do
Moskwy, pobierane było myto. 

Przez wiele wieków centralną osadą tego rejonu była wieś Tajninskoje i dopiero w końcu XIX wie-
ku ustąpiła pierwszeństwa osadzie Mytiszczi. Mieszkańcy nieźle prosperowali, świadcząc różnego ro-
dzaju usługi pątnikom, zdążającym do położonego nieopodal klasztoru Trojcy Sergijewa. Sławy miej-
scowości przysparzały także zlokalizowane tam źródła, według podań mające moc uzdrawiającą.
Z Mytiszczi związani byli wielcy twórcy rosyjskiej nauki i kultury m.in. A. Suworow, M. Sałtykow-Szcze-
drin, I. Kryłow, N. Niekrasow, I. Turgieniew. Powiat zachwyca pomnikami architektury m.in. cerkwią
Zwiastowania we wsi Tajninskoje (1675-1677), Władymirskiej Ikony Matki Bożej (1713) z dzwonnicą
w stylu empire (1817-1819), rozebraną w 1941 roku i odbudowaną w roku 2000, dworcem kolejowym.

Mytiszczi to także ważny ośrodek rękodzieła ludowego, słynący przede wszystkim wyrobami z laki
(szkatułki, tace) ręcznie malowanymi i naturalnego jedwabiu.

W 1779 roku z rozkazu Katarzyny II rozpoczęła się budowa wodociągu, doprowadzającego wodę
z mytiszczeńskich źródeł do Moskwy. Było to prawdziwe arcydzieło rosyjskich inżynierów i uczonych,
które częściowo funkcjonuje do dziś.

i współczesność
W regionie prowadzi działalność 4500 zakła-

dów różnych branż, w tym ponad 30 dużych.
Trzecia ich część zajmuje się handlem, produk-
cją i dystrybucją żywności, 12% to firmy budo-
wlane, 17% przemysłowe, 6% oświatowe.
W Mytiszczi produkuje się m.in. wagony do
metra, sadzonki ziemniaków, przetwory mięsne
i mleczne.

Rozwija się budownictwo. W 2002 oddano
do użytku filię szpitala, przychodnię lekarza ro-
dzinnego. Niedawno otwarto dwie nowe szkoły
ogólnokształcące i szkołę artystyczną. Mło-
dzież – nie tylko z regionu – studiuje na zlokali-
zowanym tu Moskiewskim Uniwersytecie Leś-
nictwa, filialnych wydziałach Moskiewskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego, Moskiewskie-
go Uniwersytetu Budownictwa. Aktywnie pracuje Miejski Dom Kultury, który może pomieścić tysiąc wi-
dzów, dwa teatry: Dramatu i Komedii „Fest” i dziecięcy teatr lalek „Ogniwo”. W regionie Mytiszczi działają
122 organizacje sportowe, w budowie jest wielki kompleks sportowo-rekreacyjny „Spartak”. (j)

Szanowni Płocczanie,

Przed nami ósmy Piknik Europejski – czas koncertów i spotkań z przyjaciółmi.
Zachęcam Państwa do spacerów po Starówce, która 5 i 6 maja rozbrzmiewać będzie

muzyką w międzynarodowym wykonaniu. W tym roku do grona naszych miast partner−
skich dołączy podmoskiewskie Mytiszczi. Rosyjską kulturę zaprezentują trzy zespoły fol−
klorystyczne: „Ruś”, „Kaprys” i „Azowscy Kozacy”.

Życzę Państwu wspaniałej zabawy, dobrego wypoczynku, zacieśnienia starych i nawią−
zania nowych znajomości. Przyjdźcie w piątkowe i sobotnie popołudnie na Stary Rynek.
Piknikowi goście m.in. mistrz kuchni Karol Okrasa, Walentyna Jałocha i Witold Casetti
– znani z programu „Europa da się lubić”, gwiazda piosenki francuskiej In Grid, przyja−
dą do Płocka dla Was. 

Do zobaczenia na Starówce

PREZYDENT  PŁOCKA



In−Grid (Alberini) – jest Włoszką.
Imię odziedziczyła po słynnej gwieździe
filmowej Ingrid Bergman. Swoją karierę
wokalną rozpoczęła na lokalnych scenach
w północnej części Włoch. Bardzo szyb−
ko doceniono jej talent. Singel Tu est fou−
tu przebywał łącznie na wszystkich li−
stach przebojów ponad rok, podobnie by−
ło z kolejnymi hitami artystki – In−Tango,
I’m folle de Toi, które znalazły się na de−
biutanckim krążku Randez – vous (2003),
który swoją światową premierę miał
w naszym kraju, co zapewne miało
wpływ na to, że osiągnął w Polsce status
platynowej płyty. Sprzedaż przekroczyła
80 tys. egzemplarzy. W 2004 roku In−
Grid kilkakrotnie odwiedziła Polskę m.in.
w sierpniu dała koncert w Sopocie na fe−
stiwalu muzyki francuskiej (Viva la Fran−
ce!). W tym samym czasie wydała swoją
płytę La vie en rose, na której zmierzyła
się z największymi przebojami piosenki
francuskiej (Brel, Piaf, Dassin), w nowo−
czesnych aranżacjach. Zdaniem wielu
bardzo udaną. Wśród piosenek znalazły
się m.in: Milord, Ne me quitte pas, Non je
ne regrette rien i Les Champs Elysées. 

Pod koniec 2005 roku ukazała się jej
trzecia płyta Voila. Tym razem obok
francuskojęzycznych piosenek znalazły
się także nagrania anglojęzyczne jak:
Love Out Of Time, You Kissed Me, czy
Every Night. 

Ruś

Azowscy Kozacy 
Zespół Pieśni i Tańca Miasta Azov to jedna z najlepszych grup

folklorystycznych w Rosji. Istnieje od 1954 r. Podstawą jego dzia−
łalności artystycznej są oryginalne tradycyjne pieśni i tańce znad
Donu. W programie zespołu znajdują się: tańce w kole, a także
pieśni weselne, liryczne, historyczne oraz wojskowe. Zespół jest
wielokrotnym laureatem licznych ogólnorosyjskich oraz wspólno−
towych festiwali zespołów amatorskich, został nagrodzony Wiel−
kim Złotym Medalem Wspólnotowej Wystawy Osiągnięć Gospo−
darki Narodowej.

Zespół uczestniczył w realizacji filmu muzycznego „Pieśni Ro−
sji” oraz w Telewizyjnym Konkursie miast ZSRR. W latach 1971
– 1987 uczestniczył w festiwalach oraz trasach koncertowych
w krajach europejskich (Bułgaria, Węgry, Czechosłowacja,
Niemcy). 

W 1988 r. zespół wziął udział w Pierwszym Międzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym w Moskwie, w latach 1989 – 1997
uczestniczył w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych
w: Hiszpanii (dwukrotnie), Francji, Szwajcarii i Łotwie.

Najsławniejsi mistrzowie baletu Mikhail Godenko, Arcadiy Kon−
dakov, Gennady Desyatov brali udział w tworzeniu nowych tańców
dla zespołu. Podstawowy skład zespołu to 40 osób.

Jazz Band „Gerd Schumacher
Quintett” 
Muzycy kładą akcent na różnorodność melo−
dyczną i rytmiczną jazzowych kompozycji – od
walców, ballad, poprzez latin jazz do hard popu.
Wykonują przede wszystkim własne kompozy−
cje z rzadka sięgając po utwory innych kompo−
zytorów, głównie europejskich (tj. Janusz Ste−
fański czy Dusko Gojkowicz). Zespół zagra
w składzie: Andreas Küpper (bass), Peter Paasc−
he (drums), Eberhard Petri (guitar), Gerd Schu−
macher (trumpet), Harald Teichert (piano).

Karol Okrasa
Prowadzi program „Kuchnia z Okrasą”

w TVP1. W 2005 roku w plebiscycie
„Oskary Kulinarne” został okrzyknięty
Osobowością Kulinarną Roku, pokonując
m.in. Pascala Brodnickiego i Macieja Ku−
ronia. Ma 28 lat, jest absolwentem war−
szawskiej Szkoły Gastronomicznej oraz
Wydziału Dietetyki SGGW AR. Od kil−
ku lat pracuje w restauracji w historycz−
nym hotelu „Bristol” w Warszawie, jest
obecnie jednym z szefów kuchni. 

Witold Casetti
Syn Polki i Włocha dzieciństwo i młodość spędził wśród

florenckich wzgórz. Jedynie na letnie wakacje przyjeżdżał
do dziadków w Gdańsku. Do niedawna zajmował się wy−

łącznie pośrednictwem finansowym i ubezpieczenia−
mi. W 1999 roku został oddelegowany do założe−

nia polskiego oddziału Star Service Internatio−
nal (SSI). Krótko przed wyjazdem ożenił się.
Polsko−włoskie korzenie oraz kontakty zawo−

dowe sprawiły, że wkrótce zetknął się z me−
diami. Przed kamerą zadebiutował w pro−

gramie „Europa da się lubić”. W 2004
roku wziął udział – jak sam określa

– w wielkiej przygodzie, która była
emitowana przez TVN, czyli

„Wyprawie Robinson”. Kilka
miesięcy później w TVN Sie−
dem prowadził interaktywny te−

leturniej „Garito”, a następnie,
w 2005 roku, trafił do programu

„Dzień dobry TVN”. Oprócz tego pro−
wadzi cykliczne imprezy pod szyldem
„Serata Italiana”, zajmuje się konferan−
sjerką, a w klubach gra jako dee jay.

Walentyna Jałocha
Znana z programu „Europa da się lubić”

(TVP2). Po raz pierwszy przyjechała do Pol−
ski w 1980 roku w ramach wymiany studen−
tów. Wtedy właśnie poznała swego męża Dar−

ka. Pobrali się, a ona zamiesz−
kała u nas na stałe. Walen−

tyna Jałocha uważa, że
kawałek Rosji leży

w Europie, a przecież...
„Europa da się lubić”.

Rozśpiewana Europa
Program artystyczny stworzony w orygi−

nalnej konwencji podróży po Europie. Auto−
rem scenariusza jest Robert Górski (Kabaret
Moralnego Niepokoju). Złote przeboje pio−
senki francuskiej, włoskiej i czeskiej śpiewa−
ją laureaci programów SZANSA NA SUK−
CES i DROGI DO GWIAZD: Anna Pie−
churska, Ewelina Dudek, Joanna Wójcik, Pa−
weł Ekert, Tomek Stera. Usłyszymy utwory
takich gwiazd jak: Mireille Mathieu, Dalida,
Karel Gott, Helena Vondrackova, Bertold
Brecht, Al Bano, Toto Cottugno, Andrzej
Dąbrowski, Czerwone Gitary. 



Piątek, 5 maja, Stary Rynek

od godz. 17.00 Stoiska komercyjne na Starym Rynku: ZAKŁADY
MIĘSNE PŁOCK oraz stoiska z rękodziełem ludowym i żywnością
ekologiczną

17.30 Oficjalne otwarcie Pikniku Europejskiego – chór MINSTREL
z Małachowianki

18.00 – 22.00 WIECZÓR ROSYJSKI:
Pokaz kulinarny KAROLA OKRASY oraz prezentacja kuchni
rosyjskiej 

Wystąpią:
– Zespół dziecięcy pieśni i tańca
– Zespół muzyczny RUŚ oraz zespół taneczny KAPRYS

z Mytiszczi (Rosja)
– Zespół Pieśni i Tańca AZOWSCY KOZACY z Rosji

Prowadzący: 
WALENTYNA JAŁOCHA oraz WITOLD CASETTI 
– znani z programu ”Europa da się lubić”

Sobota, 6 maja, Stary Rynek

14.30 −17.00 Prezentacje artystyczne płockich szkół i przedszkoli na tematy
europejskie

od godz. 15.00 Stoiska prezentujące miasta i kraje z którymi współpracuje miasto
Płock, przygotowane przez szkoły

Stoiska komercyjne na Starym Rynku: ZAKŁADY MIĘSNE PŁOCK oraz stoiska
z rękodziełem ludowym i żywnością ekologiczną

17.00 – 22.00 Występy zespołów muzycznych z miast partnerskich Płocka: GERD
SCHUMACHER QUINTETT z Darmstadt (Niemcy) – jazz, NATURAL BISKERS

BAND z Forli (Włochy) – folk−rock
Muzyczne widowisko rozrywkowe „ROZŚPIEWANA EUROPA”

ok. 20.30 – Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o miastach partnerskich dla publiczności
NAGRODA! 
21.00 – GWIAZDA PIKNIKU – IN GRID
Prowadzący: WITOLD CASETTI

PONADTO W PROGRAMIE:
5 maja: 

16.00 – Otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Mytiszczi dzisiaj” (Dom Darmstadt)

6 maja:
18.00 – Otwarcie wystawy fotograficznej pt. ”Fort Wayne – widoki z miasta siostrzanego
(Biblioteka im. Zielińskich)
20.00 – MAJUNIA – koncert muzyki klubowej – wystąpi DJ i wokalista z Londynu – MARK

DE CLIVE−LOWE. Ponadto wystąpią DJ AkaOne, DJ Etiop i wizualista Mnk (ogródek
MZOS przy Pl. Dąbrowskiego 2a)

ATRAKCJA!!!
W trakcie całej imprezy Dealer HYUNDAI’a firma ZEP MOT umożliwi wzięcie

udziału w konkursie, w którym główną nagrodą jest samochód osobowy 
oraz 10 podwójnych biletów na mecz Mistrzostw Świata Polska – Niemcy

SPONSORZY: PKN ORLEN S.A., PERN ”Przyjaźń” S.A., Grupa ŻYWIEC S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., ORLEN GAZ Sp. z o.o., PZU Życie S.A., MTBS Sp. z o.o., CNH Polska
Sp. z o.o., Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział w Płocku, PIU ”Wereszczyński”, Grupa PSB TRUBUD, PETRO Remont Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., Dealer HYUNDAI’a firma
ZEP MOT, ZUOK Sp. z o.o., DOMINET, Bildau&Bussmann Polska Sp. z o.o., DLS, Społem PSS Zgoda, PANORAMA−TOUR, REMONDIS, SITA PGK Sp. z o.o., MUNISERWIS 
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