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Prezydent Mirosław Milewski przedstawił radnym
główne cele, na jakie planowaliśmy w 2007 roku wydać
pieniądze i efekty, jakie osiągnęliśmy. Przypomniał, że
w ubiegłym roku dysponowaliśmy kwotą około 596 mln
245 tys. złotych, z której (łącznie z funduszami) przezna−
czyliśmy 151 mln złotych na inwestycje. Plan wydatków
został zrealizowany na poziomie 97,04 proc. tj. w kwocie
578 mln 612 tys. 391 złotych. Po raz trzeci z rzędu podnie−
siony został poziom wiarygodności finansowej miasta,
tym razem z A+pol z perspektywą stabilną na A+pol z per−
spektywą pozytywną.

– Tradycyjnie ogromną część wydatków miasto poniosło
na oświatę – łącznie przeznaczono na nią ponad 188 mln
złotych – mówił Prezydent. Te kwoty to wynagrodzenia
i utrzymanie placówek, ale w dużej części także inwestycje
oświatowe m.in. sala gimnastyczna z zapleczem przy Spe−
cjalnym Ośrodku Szkolno−Wychowawczym przy Lasockie−
go, remonty w innych 19 placówkach, nowe boiska przy
Szkole Podstawowej nr 6 i L.O. im. Wł. Jagiełły, gdzie trwa
budowa nowego pawilonu dydaktycznego. Dodatek moty−
wacyjny dla nauczycieli wynosił w 2007 roku już 7 proc. 

Dobrymi wynikami możemy się szczycić w budownic−
twie mieszkaniowym; w roku 2007 oddano 267 nowych
mieszkań, zbudowanych w różnych formułach. Wyremon−
towano wiele budynków z zasobów komunalnych, trwała
odnowa starej części miasta. Opracowano plan dalszej re−
witalizacji Starówki, obejmujący 17 zadań inwestycyjnych.
Przyznano kolejnych 13 dotacji na remonty kamienic za−
bytkowych dla ich właścicieli.

Ubiegły rok był wyjątkowy dla nas wszystkich, ponie−
waż zostały zakończone potężne inwestycje, które były
przyczyną głównych problemów komunikacyjnych w mie−
ście. Mam na myśli oczywiście budowę mostu z częścią

dróg dojazdowych oraz ulicy Tumskiej. Przebudowano
wiele mniejszych uliczek osiedlowych – wydaliśmy na to
14 mln złotych. (...) Tyle samo przeznaczyliśmy na ochro−
nę zdrowia płocczan. Kontynuowana była modernizacja
Szpitala św. Trójcy, trwała przebudowa przychodni reha−
bilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia. Bardzo wysoko standard
usług szpitala miejskiego ocenił w swoim rankingu tygod−
nik Wprost. Również około 14 milionów wydaliśmy na po−
prawę bezpieczeństwa; mamy nowy komisariat policji na
osiedlu Podolszyce Północ, uzyskaliśmy środki zewnętrz−
ne na budowę monitoringu czterech szkół. Urząd Miasta
sfinansował w ubiegłym roku 863 dodatkowe patrole po−
licyjne i etaty trzech dzielnicowych. Zwiększyliśmy liczbę
etatów w Straży Miejskiej o 19. 

Na sport i rekreację wydano w roku 2007 ponad 19 mln
złotych. Płocczanie od ubiegłego roku mogą korzystać już
z trzech lodowisk. 

Płock 2007 to czas wyjątkowych wydarzeń kulturalnych,
że przypomnę tylko premierowy i jedyny w Polsce koncert
Zbigniewa Preisnera oraz światowej sławy wokalistki Te−
resy Sagiliero. Zaszczycił nas także Krzysztof Penderecki,
który wystąpił w bazylice katedralnej. W czerwcu sześć−
dziesięciolecie swojej pracy twórczej obchodził w naszym
mieście Gustaw Holoubek. W ubiegłorocznym kalendarzu
znalazły się dwie zupełnie nowe imprezy: „Płocka Noc Ka−
baretowa” oraz Summer Rythm Festiwal, bezpośrednio
transmitowany w telewizji POLSAT. 

Jak zapewne Państwo wiecie, złożyliśmy aplikację
o środki unijne na realizację projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, którego
sam pierwszy etap kosztować będzie ok. 150 milionów
złotych.

dokończenie na str. 5

Głównym punktem obrad XXIII sesji Rady Miasta było sprawozdanie z realizacji bu−
dżetu w 2007 roku i – przy pozytywnym zaopiniowaniu – udzielenie absolutorium Pre−
zydentowi Miasta

Ubiegły rok zaliczony

Pierwszy sztandar z 1980 roku zaprojektował Józef
Gutowski. Napis „Solidarność” umieszczony jest
w wieńcu laurowym – symbolu zwycięstwa i siły. Na
drugiej stronie są symbole, związane z narodzinami ru−
chu: orzeł, krzyż, kotwica i słowa psalmu (w tłumacze−
niu Czesława Miłosza), umieszczone również na murze
Stoczni Gdańskiej – Pan da siłę swojemu ludowi, Pan
da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. U dołu
dwa herby: Gdańska – kolebki Solidarności i Płocka.

– Sztandar służył nam przez 27 lat – mówi przewodni−
czący zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność
Wojciech Kępczyński. Jest już dosyć zniszczony i czas,
by zajął należne mu miejsce w izbie historii. Dlatego zde−
cydowaliśmy się na wykonanie jego repliki. Bo sprawy
o które wówczas walczyliśmy, zasady którym w 1981 ro−
ku ślubowaliśmy wierność, nie straciły na znaczeniu.
A dzisiejsza uroczystość nieprzypadkowo odbywa się
w parafii świętego Józefa Rzemieślnika i dniu tego patro−
na, który dla ludzi pracy jest wzorem do naśladowania.

Na uroczystość przybyli ludzie Solidarności z poczta−
mi sztandarowymi, parafianie i goście m.in. poseł Woj−
ciech Jasiński, starosta Michał Boszko, przedstawiciele
władz miasta z przewodniczącym Rady Miasta Toma−
szem Korgą i prezydentem Mirosławem Milewskim.

Biskup Piotr Libera poświęcił swą homilię pracy
ludzkiej i godności człowieka, której dość często nie
szanuje się, poprzez nieproporcjonalny, niesprawiedli−
wy podział dóbr. Priorytetem zawsze powinna być oso−
ba – by ludzie nie byli narzędziami lecz uczestnikami
budowy nowej rzeczywistości. Niech ten sztandar was
jednoczy i mobilizuje do działania.

Oprawę wokalną uroczystości przygotował chór
NSZZ Solidarność Oświaty. (j)

1 maja w parafii św. Józefa bp Piotr Libe−
ra poświęcił replikę sztandaru Regionu
Płockiego NSZZ Solidarność 

Święto 
Solidarności
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Z dorobkiem 26 medali, w tym 14
złotych, płoccy pływacy zakończyli
XXIX Puchar Miast Partnerskich we
włoskim Forli.

Płocka ekipa pod wodzą trenera Jurija
Szyczkowa zdeklasowała rywali. W kla−
syfikacji płocczanie zdobyli 14 złotych,
7 srebrnych i 5 brązowych medali. Dru−
ga w kolejności drużyna Faenza zdoby−
ła zaledwie 8 złotych krążków. Gwia−
zdami zawodów byli: Wojciech Bziuk
(rocznik 87), który zdobył trzy złote me−
dale na 50 metrów i 100 metrów stylem
dowolnym oraz na 100 metrów stylem
motylkowym, Piotr Przyborowski (rocz−
nik 93 (zdobył dwa złote medale na 100

metrów stylem dowolnym i motyl−
kowym. Wśród dziewcząt klasą sa−
mą dla siebie były: Hanna Jakób−
czyk (rocznik 93) oraz Agata Olej−
niczak (rocznik 92). Dziewczęta za−
jęły dwa pierwsze miejsca na 50
i 100 metrów stylem dowolnym.
Ponadto Jakóbczyk zwyciężyła 100
metrów stylem motylkowym. War−
to podkreślić, że z 17 zawodników
startujących w Forli aż 14 może
pochwalić się zdobyczami medalo−
wymi. Wyniki osiągnięte przez
płockich pływaków są optymistycz−
nym prognostykiem przed zbliżają−
cym się sezonem. (s.d.)

Skuteczni jak Otylia

Wojciech Bziuk z trenerem Jurijem
Szyczkowem
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* 22 maja jest dniem ustawowo wol−
nym – nieczynne będą sklepy, w tym
Auchan.

* Do końca maja z powodu remontu
zamknięta będzie ul. Kwiatowa (łącz−
nik między Dobrzyńską a Kazimierza
Wielkiego).

* Rynex ma nowego prezesa – Mar−
ka Kijka zmienił Zbigniew Leszczyński
(dotychczas kierownik w Orlen Petro−
centrum).

* W Wydziale Zdrowia UM (pok. 250)
można zaopatrzyć się w „oświadczenie
woli” – zgodę na pobranie (w razie nag−
łej śmierci) tkanek i narządów do przesz−
czepu.

* Zarząd województwa mazowieckie−
go otrzymał absolutorium za ubiegły rok.

* Nowym prezesem PKN Orlem zo−
stał Wojciech Heydel (w Orlenie od
2004 roku).

* Główne uroczystości związane ze
św. Zygmuntem – patronem miasta od−
były się w tym roku w parafii Matki
Bożej Fatimskiej na Międzytorzu; prze−
wodniczył bp Piotr Libera.

* 1 maja OPZZ, SLD i inne organiza−
cje lewicowe zorganizowały około 200−
osobowy tradycyjny pochód – od Stare−
go Rynku pod pomnik Broniewskiego.

* Cztery drużyny z płockiej SALOS
reprezentowały Polskę na XIX Świato−
wych Igrzyskach Młodzieży Salezjań−
skiej w Lublanie (Słowenia) – przywie−
źli 3 medale (koszykówka i siatkówka).

* Po przegranej ze Śląskiem Wro−
cław (4:0) zarząd Wisły odwołał trene−
ra Leszka Ojrzyńskiego i przyjął dymi−
sję Adama Majewskiego.

* Komunikacja Miejska uruchomi
niebawem nową linię autobusową do
Bielska. „9” będzie kursować z byłego
dworca przy al. Jachowicza przez Go−
ślice i Ciachcin 4 razy dziennie.

* Tablice z informacjami dla tury−
stów (po polsku i angielsku) zawisną
w maju na kolejnych 11 płockich za−
bytkach.

* Płockie juwenalia stoją pod zna−
kiem zapytania; studenci narzekają na
brak sponsorów; sponsorzy mówią, że
organizatorzy zwrócili się do nich za
późno.

* Zespół „Impresja” z SWPW obro−
nił tytuł Mistrza Pomorza Cheerleaders
2008 w kategorii senior.

* ZOO wzbogaciło się o osiołka poi−
tou; na świecie żyje tylko 180 przedsta−
wicieli tego gatunku, w Polsce poitou
ma jeszcze ogród we Wrocławiu.

* Płocka drużyna futbolu amerykań−
skiego „Mustangi” wygrała swój pier−
wszy mecz (na stadionie Stoczniowca)
z ekipą Red Bulls Luboń 14:8.

* Rozpoczęła się rekrutacja do szkół
ponadgimnazjalnych – szkoły wybiera
ponad półtora tysiąca absolwentów
płockich gimnazjów.

* 10 maja w skansenie w Sierpcu
otwarto nową ekspozycję, budowaną
od 2006 roku, z dworem, stajnią, gale−
rią rzeźby. (j)

Wsparcie dla kultury

Podzielone zostały pieniądze bu−
dżetowe przeznaczone dla organi−
zacji pozarządowych na realizowa−
ne przez nie przedsięwzięcia z dzie−
dziny kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego. Łącznie 310 tys. 800
złotych rozdzielono na 26 zadań,
które zgłosiło16 organizacji: Hufiec
ZHP Płock, Fundacja Odnowy Za−
bytków Płocka, Civitas Christiana,
Książnica Płocka, Płockie Stowa−
rzyszenie Przyjaciół Książki i Bib−
liotek, Płockie Stowarzyszenie
Twórców Kultury, Płockie Towa−
rzystwo Fotograficzne, Płockie To−
warzystwo Muzyczne, Stowarzy−
szenie „Oto Ja”, Stowarzyszenie
„Rockowe ogródki”, Petroklezja,
Stowarzyszenie Przyjaciół Archi−
wum Państwowego, Stowarzysze−
nie Przyjaciół Pueri Cantores Plo−
censes, Stowarzyszenie Uniwersy−
tetu Trzeciego Wieku, Towarzy−
stwo Naukowe Płockie.

Wynajmowanie auli

Ustalono zasady korzystania z ra−
tuszowej auli i odpłatność za jej wy−
najęcie w wysokości 300 zł (+ VAT)
za godzinę. Aula może być udostęp−
niana instytucjom, zakładom, funda−
cjom i stowarzyszeniom, związkom
zawodowym oraz innym jednost−
kom, posiadającym osobowość
prawną na ich pisemny wniosek.
Z opłat zwolnione są miejskie zakła−
dy i jednostki budżetowe.

Dotacje dla oświaty

Ustalono miesięczne dotacje dla
szkół i placówek niepublicznych,
prowadzonych przez inne niż miasto
osoby prawne lub fizyczne. Wyso−
kość miesięcznej dotacji kształtuje
się od 129.80 zł (w liceach dla doro−
słych) na jednego ucznia do 467,45
zł (w przedszkolach).

Pomoc rodzinom

Rozstrzygnięta została druga edy−
cja konkursu ofert na realizację za−
dań publicznych przez organizacje
pozarządowe w 2008 roku w zakre−
sie pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej. Kwotę
147 tysięcy złotych rozdzielono mię−
dzy 10 organizacji. (j)
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Minęło pół miesiącaPrezydent zarządził

Technicy kryminalistyczni mają naresz−
cie ambulans. Jest w nim wszystko, czego
potrzebują funkcjonariusze na miejscu zda−
rzenia. 

Samochód przekazał komendant woje−
wódzki. – Wyposażony jest w salkę opera−
cyjną z siedziskami, które kryją we wnętrzu
wiele schowków, w których można bezpiecz−
nie przewozić zabezpieczone materiały do−
wodowe – opowiada asp. sztab. Adam Łasz−
czewski, kierownik techniki kryminalistycz−
nej. – Są dwa stoliki do pracy, meblościanka
z szufladami, w których znajdują się środki
techniczne i chemiczne, służące do ujawnia−
nia wszelkich śladów kryminalistycznych:
daktyloskopijnych, biologicznych czy traseo−
logicznych (ślady butów, opon itp.).

Wnętrze auta jest klimatyzowane, a gdy−
by przyszło pracować w mroźną pogodę

można włączyć specjalny system ogrzewa−
nia – webasto. Samochód ma też zamonto−
wany zdalnie sterowany agregat prądo−
twórczy, który pozwala na oświetlenie tere−
nu. – Z tyłu pojazdu znajdują się taśmy
i statywy potrzebne do zabezpieczenia miej−
sca zdarzenia oraz reflektory elektryczne
(230 V) na pneumatycznym wysięgniku
– cieszy się Adam Łaszczewski. – Dodat−
kowo teren doświetlają wmontowane z każ−
dej strony auta lampy o napięciu 12 V.

W samochodzie jest też umywalka z lu−
sterkiem, aby po ciężkiej, czasami bardzo
brudnej pracy, funkcjonariusze mogli do−
prowadzić się do porządku. 

Z nowego samochodu korzystać też
będą policjanci z innych sekcji. Będą
mieli gdzie przesłuchać świadków i spi−
sać protokół. (m.d.)

Do zadań w terenie

Miejski Urząd Pracy wprowadził się do
stałej siedziby – na pierwsze piętro poma−
rańczowego budynku po Petrobudowie
przy ul. 3 Maja 16. W nowym miejscu
przyjmuje klientów od 5 maja. Godziny
pracy pozostały bez zmian (poniedziałek
– piątek od 8 do 15), tel. 024 367 18 56.

Miejski Urząd Pracy funkcjonuje od
początku roku. Dotąd mieścił się na par−
terze budynku Powiatowego Urzędu
Pracy przy ul. Kostrogaj 1. Utworzony
został na potrzeby mieszkańców Płocka.

Powiatowy Urząd Pracy obsługiwał bo−
wiem zarówno miasto, czyli powiat
grodzki, jak i powiat ziemski. 

Funkcjonowanie Miejskiego Urzędu
Pracy pozwoli dokładniej określić po−
trzeby i znaleźć sposoby rozwiązania
problemu bezrobocia w mieście. Płoc−
czanie będą mieli lepszy dostęp do pro−
jektów, pozwalających poszerzać kwali−
fikacje zawodowe, czy programów sta−
żowych. Funkcjonowanie Miejskiego
Urzędu Pracy ułatwi również pozyski−
wanie dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej. ag

MUP na 3 Maja 
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Szczepienia lisów 

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz We−
terynarii ogłasza, że na terenie woje−
wództwa mazowieckiego w dniach 6 –
20 maja jest przeprowadzana wiosenna
akcja szczepienia wolno żyjących lisów
przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie jest wykonywane przy
użyciu doustnej szczepionki, umieszczo−
nej we wnętrzu przynęty w kształcie
krążka o średnicy 30 mm i grubości 9
mm, koloru brunatno−zielonego o zapa−
chu rybnym.

Szczepionka jest zrzucana z samolo−
tów w ilości 20 dawek na 1 km2 po−
wierzchni. Zrzuty obejmują kompleksy

leśne, pola i łąki z pominięciem akwe−
nów, dróg i terenów zabudowanych. 

Uwaga! Szczepionki nie wolno doty−
kać. Lis podejmie tylko taką szczepion−
kę, która nie ma zapachu człowieka. 

Szczepionka wywołuje działanie
uodporniające tylko u lisów i nie jest
stosowana dla innych zwierząt dzikich,
domowych i gospodarskich. W przy−
padku zetknięcia się zwierzęcia ze
szczepionką, fakt ten należy zgłosić do
lekarza weterynarii w najbliższej lecz−
nicy dla zwierząt. Każdy kontakt czło−
wieka ze szczepionką należy niez−
włocznie zgłosić lekarzowi. 

Małgorzata Glinkowska
rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego

Dla Karoliny
1 czerwca w kościele św. Jakuba

w Imielnicy odbędzie się XII koncert
charytatywny z cyklu „Podaj dłoń”.
Tym razem „dla Karoliny” wystąpią:
chór kameralny Szkoły Wyższej im.
Pawła Włodkowica i grupa Victoria ze
Szkoły Podstawowej nr 20. Początek
koncertu o godz. 11. (j)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Miasto przygotowuje się do budowy
dróg wraz z brakującą infrastrukturą na
osiedlu Trzepowo. Jednak najpierw trzeba
opracować dokumentację projektowo−
kosztorysową dla tego zadania inwestycyj−
nego. Zajmie się tym specjalistyczna fir−
ma, która wygra przetarg. 

Inwestycja ma połączyć ul. Krzywą
z Sierpecką. Z uwagi na niewystarczającą
szerokość pasa drogowego, konieczne bę−
dzie wydzielenie terenu na całej długości ul.
Krzywej. Ponadto będą musiały zostać wy−
dzielone dwie działki, aby możliwe było po−
łączenie tych dwóch ulic. Dlatego projektant
będzie musiał wystąpić z wnioskiem o wy−
danie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi.

Rozwiązania projektowe muszą prze−
widywać poprawę warunków komunika−
cyjnych. Przebudowa ulicy ma spowodo−
wać zmniejszenie nakładów na utrzyma−
nie bieżące.

Dokumentacja projektowo−kosztoryso−
wa musi zawierać wykaz materiałów, któ−

re zostaną użyte do budowy. Powinny być
one pierwszej jakości, posiadać atesty
i certyfikaty. 

Konieczne będzie także zaprojektowa−
nie bezpiecznych skrzyżowań oraz zja−
zdów na posesje. 

Prace nad dokumentacją będą przebie−
gały etapowo. Do 30 listopada br. wy−
brana w przetargu firma wykona mapę
do celów projektowych, ekspertyzę geo−
techniczną gruntu i koncepcję wielo−
branżową. Ponadto przedstawi projekt
budowlany, raport oddziaływania na śro−
dowisko, wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji drogi wraz z poz−
woleniem na budowę. 

Natomiast do końca roku powstaną
projekty wykonawcze, specyfikacje tech−
niczne, kosztorysy inwestorskie, przed−
miary robót oraz pozostałe elementy do−
kumentacji projektowej konieczne do
wszczęcia procedury przetargowej na ro−
boty budowlane. (m.d.)

Ulice będą połączone
W pierwszych dniach maja rozpo−

częto w Płocku pomiary natężenia ru−
chu i badania ankietowe, dotyczące
m.in. warunków i celu podróżowania. 

Badania na zlecenie Urzędu Miasta
prowadzi Biuro Inżynierii Transportu
z Poznania. Zebrane wyniki posłużą
do opracowania „Studium transporto−
wego i bezpieczeństwa transportu
w mieście Płocku”. Pozwoli to ziden−
tyfikować problemy komunikacyjne,
z jakimi boryka się Płock oraz spraw−
dzić celowość planowanych inwesty−
cji drogowych. 

Badania rozpoczęły się pomiarami
natężeń ruchu pojazdów i napełnień
w autobusach komunikacji miejskiej.
6 maja na ulicach pojawili się młodzi
ludzie z kamerami, rejestrującymi
liczbę przejeżdżających pojazdów.
Przez kolejne dni wykonane zostaną
badania ankietowe ruchu na granicy
miasta. Wówczas niektóre pojazdy
wyjeżdżające z Płocka zostaną zatrzy−
mane, a ankieterzy zadadzą kilka py−
tań dotyczących m.in. celu podróży. 

Firma BIT uprzedza, iż w związku
z badaniami mogą wystąpić niewiel−

kie utrudnienia w ruchu. Dlatego
o pomoc w przeprowadzeniu pomia−
rów ankietowych zwróciła się do
płockiej policji. Punkty pomiarowe
są specjalnie oznakowane. BIT ape−
luje do kierowców, aby zastosowali
się do znaków drogowych rozstawio−
nych na punktach pomiarowych oraz
do poleceń policjantów kierujących
ruchem. 

W kolejnych dniach maja ankiete−
rzy zapukają do drzwi mieszkań. Py−
tać będą o odbyte dzień wcześniej po−
dróże, środki transportu i ogólne in−
formacje o gospodarstwie domowym.
Badania przeprowadzi firma PBS−
DGA z Sopotu. Ankieterzy będą wy−
posażeni w identyfikatory firmy. 

W maju możemy również spodzie−
wać się ankieterów na dworcu kolejo−
wym i autobusowym oraz na uczel−
niach. Pytać będą o sposoby i cele po−
dróżowania. 

Wszystkie ankiety są anonimowe.
Udostępnione zostaną jedynie zbior−
cze wyniki. Organizatorzy badań pro−
szą o życzliwy stosunek do osób prze−
prowadzających ankiety. mk

Studium transportowe 

Już niedługo mieszkańcy ul. Bukowej
i Synagogalnej będą mogli cieszyć się z no−
wego oświetlenia, które zostanie zamonto−
wane przy ich ulicach.

Montażem zajmą się firmy, które wygra−
ją przetarg. Na ul. Bukowej (os. Wyszo−
grodzka) trzeba będzie najpierw zdemonto−
wać istniejące latarnie, a następnie ułożyć
680 metrów nowego kabla zasilającego. Po
zakończeniu prac, czyli najpóźniej do 31
lipca, ulicę rozświetli 16 nowych latarni.
Trzy z nich będą miały słupy aluminiowe,
a pozostałe – betonowe. Zamontowane

w nich zostaną oprawy oświetleniowe so−
dowe o mocy 100W każda.

Podobne prace przeprowadzi firma, któ−
ra zajmie się budową oświetlenia przy ul.
Synagogalnej na Starym Mieście. Tu trzeba
będzie zdemontować sześć starych latarni,
ułożyć 290 metrów kabla zasilającego i po−
stawić osiem nowych, parkowych, stylizo−
wanych, stalowo−aluminiowych słupów. 

W obu przypadkach o wyborze wyko−
nawców zdecyduje cena. Firmy zobowią−
zane są udzielić 36 miesięcy na wykonane
prace. (m.d.)

Będzie widniej i bezpieczniej

W regionie północno−wschodnim bank
planuje otwarcie 11 oddziałów: w Białym−
stoku, Ciechanowie, Łomży, Ostrołęce,
Płocku, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim
i Suwałkach.

Centrala Alior Banku będzie w Warsza−
wie. Zaplecze techniczne i operacyjne no−
wej instytucji zostanie zlokalizowane
w Krakowie.

Prace projektowe związane z uruchomie−
niem banku rozpoczęły się we wrześniu
2007 r. Prowadził je stale powiększający
się zespół doświadczonych bankowców, li−
czący obecnie ponad 270 osób. Kadra me−
nedżerska została już praktycznie skomple−
towana. Aktualnie trwa rekrutacja dorad−
ców bankowych, pracowników działu IT
oraz tzw. back office’u. 

– W momencie otwarcia pierwszych
placówek bank będzie zatrudniał 800
osób, na koniec 2008 roku 1000, a docelo−
wo – w perspektywie 3 lat – aż 3500 pra−
cowników – mówi Helene Zaleski, prezes
Carlo Tassara International.

Po uzyskaniu zezwolenia na utworzenie
banku, rozpoczną się prace nad przygoto−
waniem dla KNF dokumentacji wymaganej

do uzyskania licencji operacyjnej. Jej otrzy−
manie warunkuje rozpoczęcie przez Alior
Bank działalności bankowej – planowany
termin to druga połowa tego roku. W pier−
wszym etapie otwartych zostanie 80 placó−
wek bankowych, skupionych w 10 regio−
nach, w 50 największych miastach oraz 8
centrów biznesowych. 

W perspektywie 3 lat Alior Bank zamie−
rza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w ryn−
ku oraz zdobyć zaufanie około miliona
klientów. Docelowo bank planuje otwarcie
200 oddziałów oraz ponad 400 agencji. Bę−
dzie to bank uniwersalny, obsługujący
wszystkie segmenty rynku w ramach
dwóch pionów biznesowych: detalicznego
i korporacyjnego. Kapitał własny banku
wynosi 1,5 miliarda PLN. 

Alior Bank ma już swój logotyp, którego
motywem przewodnim jest stylizowany
Anioł, symbolizujący ochronę i bezpie−
czeństwo. Kolorystyka logo oparta jest na
dwóch kolorach: złoto−żółtym oraz burgun−
dzie. Logo Alior Banku zostało zaprojekto−
wane przez White Cat Studio, firmę specja−
lizującą się w projektowaniu systemów
identyfikacji wizualnej firm i marek. (j)

Grupa Carlo Tassara otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
utworzenie banku w Polsce. Nazwa nowego banku to „Alior Bank”.

Nowy bank

5 maja w ratuszu została podpisana
umowa na budowę kolejnych dróg doja−
zdowych do nowego mostu. W ramach
zadania wybudowanych zostanie 190 me−
trów ul. Browarnej, która będzie biec od
drogi dojazdowej do mostu w kierunku
ul. Piwnej. Odcinek od Tokar do Ciecho−
mic będzie miał długość 4,5 km i będzie
dwupasmówką, która przetnie ul. Cie−
chomicką, przechodząc pod niedużym
wiaduktem. 

Pracę poprowadzi konsorcjum 5 firm:
warszawskiego Polimexu−Mostostal, Do−
prastavu ze słowackiej Bratysławy, płockie−
go Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
i Przedsiębiorstwa Instalacyjno−Usługowe−
go „Wereszczyński” oraz gostynińskiego
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo−Budo−
wlanych. Konsorcjum zwyciężyło w dru−
gim etapie przetargu, w którym decydowa−
ła cena. Zaproponowało, że wykona inwe−
stycję za niecałe 60 mln zł. Druga firma,
która złożyła ofertę – Budimex Dromex –
wyliczyła, że prace kosztować będą 22 mln
zł więcej. 

Dzięki powstaniu kolejnego odcinka
dróg dojazdowych część ruchu ciężarowe−
go kierować się będzie na nowy most. Za−
kończenie prac na całym odcinku powin−
no nastąpić w maju 2009 roku. (m.d./rł)

Dokończą drogę do mostu

Specjalistyczna firma zajmie się cało−
rocznym utrzymaniem sprawności tech−
nicznej fontanny Afrodyta i poidełka na
Starym Rynku oraz dwóch fontann
i wodotrysków przy ul. Tumskiej. 

Na ostatniej sesji radni zgodzili się,
aby na ten cel w 2008 roku przekazać
z budżetu miasta 90 tys. zł, a w przy−
szłym – 20 tys. zł. Umowa zostanie za−
warta na dwa lata ze względów tech−
nicznych. Po zakończeniu eksploatacji

konieczny będzie demontaż urządzeń,
wykonanie przeglądu i badań, konser−
wacja oraz przechowywanie elemen−
tów przez zimę. Niezbędne będzie
również okresowe doglądanie i regula−
cja grzejników elektrycznych w komo−
rach fontann przy ul. Tumskiej 5 i 9. 

Umowa obejmuje również montaż
i uruchomienie w roku następnym zde−
montowanych i zakonserwowanych
w poprzednim roku urządzeń. (m.d.)

Zadbają o fontanny

Umowę podpisywali m.in. prezes Polimexu −
−Mostostal Konrad Jaskóła (z lewej)
i prezydent Mirosław Milewski
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1. UCHWAŁA NR 324/XXIII/08 w spra−
wie udzielenia absolutorium Prezy−
dentowi Miasta Płocka za 2007 rok,

2. UCHWAŁA NR 325/XXIII/08
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2008 rok,

3. UCHWAŁA NR 326/XXIII/08
w sprawie wyrażenia zgody na za−
warcie umów na okres przekraczają−
cy rok budżetowy, 

4. UCHWAŁA NR 327/XXIII/08
w sprawie wyrażenia zgody na za−
warcie umowy na całoroczne utrzy−
manie w sprawności technicznej fon−
tanny ”Afrodyta” i poidełka na Sta−
rym Rynku oraz 2 fontann i wodotry−
sków przy ul. Tumskiej w Płocku
w latach 2008 i 2009 w trybie prze−
targu nieograniczonego,

5. UCHWAŁA NR 328/XXIII/08
w sprawie wydzierżawienia nieru−
chomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Płock przy ul. Mio−
dowej w Płocku, 

6. UCHWAŁA NR 329/XXIII/08
w sprawie zawarcia z Powiatem
Płockim porozumienia w sprawie do−
finansowania kosztów uczestnictwa
osób niepełnosprawnych, będących
mieszkańcami Powiatu Płockiego,
w warsztatach terapii zajęciowej fun−
kcjonujących na terenie Płocka,

7. UCHWAŁA NR 330/XXIII/08
w sprawie przyjęcia pomocy finanso−

wej od Miasta Sierpca na poczet po−
krycia kosztów pobytu w Izbie Wy−
trzeźwień w Płocku w roku 2008
mieszkańców Miasta Sierpca,

8. UCHWAŁA NR 331/XXIII/08
w sprawie przyjęcia pomocy finanso−
wej od Gminy Gozdowo na poczet
pokrycia kosztów pobytu w Izbie
Wytrzeźwień w Płocku w roku 2008
mieszkańców Gminy Gozdowo,

9. UCHWAŁA NR 332/XXIII/08
w sprawie przyznania dotacji celo−
wych na prace konserwatorskie, re−
stauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku nieruchomym, wpisa−
nym do rejestru zabytków, znajdują−
cym się na terenie miasta Płocka,

10. UCHWAŁA NR 333/XXIII/08
w sprawie przyjęcia zadania z zakre−
su administracji rządowej i zawarcia
porozumienia z Ministrem Edukacji
Narodowej,

11. UCHWAŁA NR 334/XXIII/08
w sprawie uchwalenia Ordynacji wy−
borczej do jednostek pomocniczych
miasta Płocka – Rad Mieszkańców
Osiedli,

12. UCHWAŁA NR 335/XXIII/08
w sprawie powołania Miejskiego
Rzecznika Konsumentów,

13. UCHWAŁA NR 336/XXIII/08
w sprawie wyrażenia zgody na wy−
korzystanie Wielkiego Reprezenta−
cyjnego Herbu Miasta Płocka,

14. UCHWAŁA NR 337/XXIII/08
w sprawie wskazania Wiceprzewod−
niczącego Rady Miasta Płocka do
podpisywania poleceń wyjazdu służ−
bowego dla Przewodniczącego Rady
Miasta Płocka.

Barbara Smardzewska Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy miasto Płock zamierza przystą−
pić do ogólnopolskiej akcji wspierają−
cej rodzinne przeszczepy organów
oraz promującej pozyskiwanie ich od
dawców zmarłych? 2/ Proszę o moder−
nizację (wymianę) chodników w ul.
Kwiatowej i Jasnej oraz informację
o terminie modernizacji ulicy Polnej.
3/ Proszę o dokonanie przez Powiato−
wego Inspektora Nadzoru Budowlane−
go kontroli stanu technicznego budyn−
ków mieszkalnych usytuowanych przy
ul. Parowa nr 3 i 5.

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zainteresowanie się i prze−
analizowanie zasad bezpieczeństwa
na przystanku linii „19” przy szpitalu
wojewódzkim. 2/ Jakie działania wła−
dze miasta podjęły w związku z prob−
lemem lokalowym Polskiego Związ−
ku Głuchych – koła terenowego
w Płocku?

Andrzej Burnat

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Ze względu na bezpieczeństwo pie−
szych i poprawienie estetyki, proszę
o położenie chodnika przy ul. Armii
Krajowej 70 – 74.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy ewentualnej zamiany
działki na skarpie.

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy w ostatnim roku udało się mia−
stu pozyskać poważniejszych inwe−
storów zewnętrznych? Na jakim eta−
pie jest tworzenie na obszarze PPP−T
podstrefy Specjalnej Strefy Ekono−
micznej? 2/ Na jakim etapie są przy−
gotowania do oddania w użytkowanie
amfiteatru? Na jakim etapie jest spór
z projektantem (wykonawcą?), doty−
czący nieprawidłowości przy realiza−
cji tejże inwestycji? 3/ Proszę
o zbiorczą informację nt. liczby dzia−
łek budowlanych sprzedanych
w ostatnich latach przez Gminę przy
ul. Mazowieckiej. Ile jeszcze działek
zostanie wystawionych na sprzedaż
przy tej ulicy? 4/ Dotyczy wymiany
kadr, zasiadających w radach nadzor−
czych spółek komunalnych Płocka
i Radomia.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dlaczego osoby sprzątające wzdłuż
ul. Chopina nie usuwają butelek i in−
nych śmieci z żywopłotu? 2/ Proszę
o zabezpieczenie śmietniczek wzdłuż
ul. Chopina, szczególnie przy przy−

stankach autobusowych. 3/ Kiedy roz−
pocznie się inwestycja przy ul. Kole−
gialnej 28? Proszę o podanie harmo−
nogramu prac. 4/ W trakcie wichury
(około 2,5 miesiąca temu) została
zniszczona altana śmietnikowa na ro−
gu ul. Dojazd i Kilińskiego. Mimo
zgłoszenia problemu prezesowi
MZGM do dziś nie została naprawio−
na. 5/ Proszę o remont drogi lokalnej
na tyłach budynków przy ul. Sienkie−
wicza 12−20, zgodnie z wnioskiem
mieszkańców.

Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Pracownicy PKN Orlen proszą
o przesunięcie godziny odjazdu auto−
busu nr 35 z przystanku Jana Pawła
II/Mazura z godz. 17.12 w dni robo−
cze i 17.10 w soboty i niedziele na
godz. 17, gdyż obecnie spóźniają się
do pracy na godz. 18. 2/ Na prośbę
mieszkańców ul. Tysiąclecia proszę
rozważyć możliwość utworzenia do−
datkowych miejsc parkingowych
wzdłuż ulicy. 3/ Mieszkańcy kamieni−
cy przy ul. Kwiatka skarżą się na czę−
ste zakłócanie ciszy nocnej od strony
Placu 13 Straconych. 4/ Na jakim eta−
pie znajduje się inwestycja dotycząca
budowy stoku narciarskiego? 5/
Mieszkańcy ul. Kochanowskiego pro−
szą o drewniane ławki i śmietniczki
wzdłuż ul. Kochanowskiego. 6/
Mieszkańcy ul. Kochanowskiego
i Traugutta proszą o poszerzenie ulicy
przy bloku nr 24. 7/ Czy istnieje moż−
liwość modernizacji lub wybudowa−
nia nowego, bezpiecznego placu za−
baw pomiędzy blokami przy ul. Ko−
chanowskiego 24−26 a Północną 19?
8/ Proszę o wycięcie łamiącej się
wierzby przy ul. Tysiąclecia przy za−
toczce parkingowej przy bloku Miesz−
ka I 2.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o podjęcie stosownych dzia−
łań w celu usunięcia pojemników na
śmieci, stojących przy grobie Antolka
Gradowskiego. 2/ Kiedy rozpocznie
się I etap remontu SP nr 23 (drenaż
zewnętrzny)? 3/ Kiedy mieszkańcy
osiedla Radziwie będą mieli pojemni−
ki do segregacji odpadów? 4/ Czy dom
– ruina przy Alei Kilińskiego 10c to
własność miasta czy prywatna (jest
tam melina, nocują bezdomni)?

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ponownie proszę o przeprowadze−
nie remontu śmietnika przy ośrodku
zdrowia w Górach. 2/ Proszę o wy−
równanie zadoleń chodnika na ul. Cie−
chomickiej i naprzeciwko ośrodka
zdrowia w Górach. 3/ Proszę o usta−
wienie widocznego znaku nad ul. Wy−
szogrodzką – RONDO. 4/ Proszę
o przeprowadzenie pielęgnacji drzew
przy ul. Krakówka i zamontowanie na
niej progów zwalniających. 5/ Proszę
o wyrównanie płyt w zatoczce autobu−
sowej w Radziwiu (przy wiadukcie).

opr. (j)

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXIII 
sesji w dniu 29 kwietnia 2008 roku:

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami 
w kwietniu 2008 roku i podczas
XXIII sesji Rady Miasta Płocka:

Dwudziestu właścicieli nieruchomości
dotrzyma dofinansowanie na przeprowa−
dzenie prac konserwatorskich, restaura−
torskich lub robót budowlanych w kamie−
nicach, wpisanych do rejestru zabytków. 

Do końca lutego wpłynęło do ratusza
26 wniosków o przyznanie dotacji. Dwa
wnioski zostały rozpatrzone negatywnie,
jeden został wycofany, a dwa z najniższą
liczbą punktów nie uzyskały dotacji
z uwagi na brak środków finansowych.
Właściciele kamienic w sumie otrzymają
z budżetu miasta 992 tys. 666 zł.

Najwięcej, bo ponad 120 tys. zł otrzy−
mają na remont elewacji frontowej (w tym
remont przejścia bramowego, dachu i wy−
miana stolarki okiennej i drzwiowej) wła−
ściciele kamienicy przy ul. Grodzkiej 15.
Ponad 97 tys. zł z budżetu miasta dostanie
Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomie−

ja na remont elewacji. Około 70 tys. zł do−
tacji miejskiej pójdzie na wymianę stolar−
ki okiennej w kamienicy przy Obrońców
Warszawy 2 oraz tyle samo właściciele
budynku przy ul. Grodzkiej 2 otrzymają
na remont dachu. Od 10 do 66 tys. złotych
dofinansowania dostaną prywatni właści−
ciele kamienic na: remont elewacji fronto−
wej przy Nowym Rynku 16, Kolegialnej
1, Kościuszki 2, Obrońców Warszawy 1,
Grodzkiej 5 (wraz z wymianą rynien i rur)
i Grodzkiej 12 (wraz z wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej), remont dachu
w budynkach przy ul. Bielskiej 7, Kwiat−
ka 26, Starym Rynku 4, Jerozolimskiej 3
i 6/8/10, Kościuszki 9 i Sienkiewicza 43.
Wymiana okien i drzwi będzie miała
miejsce w kamienicach przy ul. Kolegial−
nej 5 i 8, Obrońców Warszawy 2 i No−
wym Rynku 4. (m.d.)

Zabytki do remontu

Na ostatniej sesji radni dokonali
przegrupowania w swoich szeregach.
Dotychczasowy klub Lewica i Demo−
kraci zmienił nazwę na klub Sojuszu
Lewicy Demokratycznej. Odszedł
z niego Tomasz Maliszewski, który
postanowił być radnym niezrzeszo−
nym. Natomiast radni: Jacek Jasion

(przewodniczący), Lech Latarski
i Wiesław Kossakowski utworzyli
klub Radnych Niezależnych. Trzyoso−
bowy klub Polskiego Stronnictwa Lu−
dowego tworzą: Piotr Szpakowicz
(przewodniczący), Beata Szczytniew−
ska i Stanisław Kwiatkowski. W klu−
bie PiS bez zmian. (j)

Radni w nowych klubach
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Od 1 maja Agnieszka Kluczyńska jest
Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.
Zastąpiła na tym stanowisku Elizę
Błaszkiewicz, która zrezygnowała z pra−
cy w Urzędzie Miasta. 

Kluczyńska wygrała konkurs na to
stanowisko już w marcu, ale aby mogła
rozpocząć pracę potrzebna była zgoda
radnych. Na ostatniej sesji nikt z rajców
miejskich nie wyraził sprzeciwu. Rzecz−
nika powołuje się spośród osób z wyż−
szym wykształceniem – prawniczym
lub ekonomicznym – i z co najmniej
pięcioletnią praktyką zawodową.

Agnieszka Kluczyńska ma 30 lat.
Ukończyła Wydział Prawa i Administra−
cji na Uniwersytecie im. Mikołaja Ko−
pernika w Toruniu. Odbyła kursy i szko−
lenia z zakresu prawa pracy, obowiąz−
ków pracodawcy wobec ZUS, noweliza−
cji kodeksu pracy. Jest członkiem Stowa−
rzyszenia Polskiego Centrum Mediacji.
Pracę zawodową rozpoczynała w 2000
roku w Orlen Ochronie jako referent
w Biurze Zarządu. W Przedsiębiorstwie
Gazyfikacji Bezprzewodowej była za−
trudniona na stanowisku specjalisty ds.
organizacji i kadr. Od marca 2006 roku
pracuje w Biurze Miejskiego Rzecznika
Konsumentów.

Przypominamy, że rzecznik konsu−
mentów zajmuje się m.in. prowadzeniem
bezpłatnego poradnictwa i informacji
prawnej dla konsumentów w zakresie
ochrony ich interesów, wytaczaniem po−
wództw na rzecz konsumentów oraz

składaniem wniosków do Prezesa Urzę−
du Ochrony Konkurencji i Konsumen−
tów z żądaniem wszczęcia postępowania
antymonopolowego. Rzecznik współ−
działa również z delegaturami UOKiK,
Inspekcją Handlową oraz organizacjami,
do których zadań statutowych należy
ochrona interesów konsumenta. 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsu−
mentów znajduje się w Urzędzie Miasta
(wejście od ul. Zduńskiej 3), pokój nr 13
(C), tel. 367 15 81. Czynne jest w ponie−
działki, wtorki, czwartki i piątki w godz.
7.30−15.30, a w środy od godz. 9.30 do
17.30. (m.d., m.k.)

W interesie płocczan
Najwięcej emocji wzbudziło ustalenie

progu wyborczego. Według projektu
uchwały, wybory miałyby być ważne
pod warunkiem, że w głosowaniu
w poszczególnych osiedlach, stanowią−
cych okręgi wyborcze, wzięłoby udział
co najmniej 8 proc. osób uprawnionych
do głosowania. 

Przypomnijmy, że po lutowej burzli−
wej dyskusji na sesji, Tomasz Korga
– przewodniczący Rady Miasta wycofał
z porządku obrad projekt uchwały
w sprawie ordynacji wyborczej do
RMO. Tłumaczył, że powinny być prze−
prowadzone dodatkowe konsultacje
z radami osiedli i Prezydentem Płocka.

Na kwietniowej sesji radny Artur Ja−
roszewski dopytywał się, co w tym cza−
sie zostało zrobione i dlaczego zapropo−
nowano próg ośmioprocentowy. – Spot−
kałem się z przedstawicielami Rad
Mieszkańców Osiedli – wyjaśniał To−
masz Korga. – Nie chcieli rozmawiać,
a jedynie żądali, aby nie było żadnego
progu wyborczego. 

– Osiem procent wynika z pewnego
kompromisu – mówił prezydent Mirosław
Milewski. – Chcielibyśmy, aby jak naj−
więcej mieszkańców poszło do wyborów
i wybrało przedstawicieli swoich osiedli. 

Prezydent przypomniał, że nie zyskała
akceptacji propozycja stworzenia
w Płocku pięciu dzielnic, zamiast 21
RMO. W takim przypadku każde osiedle
miałoby zagwarantowany udział swoich
przedstawicieli w pracach dzielnicy. Naj−
mniejsze osiedla reprezentowałyby trzy
osoby, a największe – sześć. 

Za uchwaleniem progu ośmioprocen−
towego optowali radni z PiS. – Musimy

zachęcić mieszkańców, aby poszli na wy−
bory – mówiła Wioletta Kulpa. – Dlate−
go prosimy, aby nie zmniejszać liczby lo−
kali wyborczych w porównaniu z tymi,
które pracują podczas innych wyborów,
np. samorządowych. Chcemy, aby ludzie
wiedzieli, że mogą oddać swój głos w tym
samym budynku, co zawsze. Wtedy jest
szansa, że więcej osób zagłosuje. 

Elżbieta Gapińska z PO dopytywała,
co stanie się w sytuacji, gdy któreś
z osiedli nie przekroczy progu 8 proc.
– Taki próg wyborczy jest symboliczny
– twierdził Mirosław Milewski. – Jeśli
do wyborów na danym osiedlu pójdzie
bardzo mało osób, będzie to oznaczało,
że RMO nie jest im potrzebna, czyli nie
ma sensu jej tworzyć. 

Elżbieta Podwójci−Wiechecka z SLD
złożyła formalny wniosek, aby wybory
były ważne bez względu na liczbę osób,
która odda swój głos. Poparł ją Artur Ja−
roszewski. – Wybory powinny być waż−
ne, gdy do wyborów poszedł nawet 1
procent społeczeństwa – mówił. – Nie
możemy karać ludzi, którym chce się
pracować społecznie.

Większość radnych (czternastu) była
przeciwna zniesieniu progu wyborcze−
go, a jedenastu zagłosowało za zero−
wym progiem. Oznacza to, że najbliższe
wybory (które mają się odbyć jesienią)
będą ważne pod warunkiem, że w głoso−
waniu w poszczególnych osiedlach, sta−
nowiących okręgi wyborcze, weźmie
udział co najmniej 8 proc. osób upraw−
nionych do głosowania. 

Pełen tekst ordynacji wyborczej do
Rad Mieszkańców Osiedli zamieszcza−
my na stronach 7 i 8. M.D.

Radni po długiej i burzliwej dyskusji uchwalili ordynację wyborczą do jednostek
pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli

Osiem procent i nie mniej

Miasto Sierpc i gmina Gozdowo za−
deklarowali pomoc finansową na pokry−
cie kosztów pobytu w płockiej Izbie
Wytrzeźwień swoich mieszkańców. 

Przypomnijmy, że w 2006 roku na
styczniowej sesji radni zdecydowali, że
płocka Izba nie będzie przyjmowała
osób spoza miasta. Aby osoby z innych
miejscowości, będące pod wpływem al−
koholu były przyjęte do placówki, wła−
dze Płocka wystąpiły do burmistrzów
i wójtów gmin o partycypację w kosz−
tach funkcjonowania Izby.

Na ostatniej, kwietniowej sesji radni
podjęli uchwałę, która umożliwia przy−
jęcie pieniędzy na ten cel. Sierpc
w 2008 roku przekaże 2 tys. zł, a gmina
Gozdowo 1,4 tys. zł. 

Z analizy funkcjonowania Izby wyni−
ka, że 30 proc. jej pacjentów to miesz−
kańcy okolicznych gmin, którzy z róż−
nych przyczyn nie płacą za pobyt w pla−
cówce. Dobowy koszt utrzymania jed−
nego pacjenta wynosi ponad 280 zł.
Sam pacjent za nocleg spędzony w Izbie
musi zapłacić 175 zł. (m.d.)

Kasa na Izbę
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Powiat płocki dofinansuje 10 proc.
kosztów uczestnictwa ośmiu osób ze
swojego regionu w zajęcia prowadzonych
przez warsztaty terapii zajęciowej (wtz). 

Do końca 2006 roku koszty działalno−
ści wtz w całości pokrywane były ze
środków otrzymywanych przez Płock
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. W 2008 roku
maksymalne dofinansowanie z tego źró−
dła wynosi 90 proc. kosztów działalno−

ści. Zgodnie z ustawą, powiat, którego
mieszkańcy są uczestnikami rehabilita−
cji w warsztacie działającym na terenie
innego powiatu, jest zobowiązany do
pokrywania kosztów w części nie obję−
tej dofinansowaniem ze środków
PFRON. 

W Płocku funkcjonuje sześć warszta−
tów terapii zajęciowej. Korzysta z nich
125 osób niepełnosprawnych, w tym
osiem z terenu powiatu płockiego. To
właśnie za te osoby powiat pokryje 10
proc. kosztów. (m.d.)

Zapłata za zajęcia

dokończenie ze str. 5
Z satysfakcją mogę poinformować

wszystkich płocczan, że projekt nasz utrzy−
mał się na liście projektów kluczowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, choć – po powtórnej weryfi−
kacji – usunięto z niej 141 projektów.

Przed sesją sprawozdanie pozytywnie
zaopiniowały stałe komisje Rady Miasta
i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Dyskusja

Po przedstawieniu przez Prezydenta
sprawozdania z realizacji budżetu, swoje
stanowiska zaprezentowali przewodni−
czący klubów. 

– Dostrzegamy pozytywne zmiany
i efekty długoletniej pracy – mówiła Wio−
letta Kulpa. – Obecne władze Płocka roz−
wiązują problemy uciążliwe dla miesz−
kańców. Dlatego jesteśmy za udzieleniem
absolutorium Prezydentowi.

Z opinią klubu PiS zgodziło się PSL.
– Poprzeczka była postawiona bardzo
wysoko. To mobilizuje, ale nie zawsze da
się ją przeskoczyć – mówił Piotr Szpako−
wicz. – Wina za niedokończenie wielu in−
westycji nie leży tylko po stronie Prezy−
denta. Ponoszą ją także niektórzy płoccy
parlamentarzyści, którzy zbyt słabo lob−
bowali między innymi za budową obwod−
nicy północnej miasta. 

Jacek Jasion z nowo powstałego klubu
radnych niezależnych wyraził aprobatę

dla absolutorium. – Jako nowy klub musi−
my przyjrzeć się działalności Prezydenta
– mówił. 

Od głosowania wstrzymał się radny nie−
zależny Tomasz Maliszewski.. – Choć bi−
lans zysków i strat nie jest może zbyt ko−
rzystny, to jednak chcę dać kredyt zaufania
Prezydentowi i dopiero w przyszłym roku
ocenić wykonanie budżetu – oświadczył.

Przeciw udzieleniu absolutorium Miro−
sławowi Milewskiemu byli radni z PO
i SLD. Piotr Nowicki miał dużo zastrzeżeń
do działalności spółek miejskich, m.in.:
Rynex−u, Płockiego Zakładu Opieki Zdro−
wotnej i Zakładu Utylizacji odpadów Ko−
munalnych w Kobiernikach. – MZGM
prowadzi nadal nieudaną budowę domów
przy ulicy Srebrnej, a dopłaty z budżetu
miasta do Komunikacji Miejskiej są coraz
większe, co nie oznacza, że płocczanie jeż−
dżą coraz nowszymi autobusami – mówił. 

Elżbieta Gapińska, reprezentująca PO
powiedziała, że jej klub nie może się zgo−
dzić, aby główne dochody miasta pocho−
dziły głównie z podatków. Zarzucała tak−
że Prezydentowi wiele niedokończonych
inwestycji, m.in. budowę amfiteatru i ha−
li widowiskowo−sportowej. 

Po trzygodzinnej dyskusji, za udziele−
niem absolutorium Prezydentowi Miro−
sławowi Milewskiemu (w głosowaniu
imiennym) było 14 radnych, 10 radnych
było przeciw, a jeden – wstrzymał się od
głosu. (j, m.d.)

Ubiegły rok zaliczony
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Przeprowadzka Oddziału Ewidencji
Działalności Gospodarczej do głównego
budynku ratusza znacznie usprawniła
jego pracę, co klienci odczuwają każde−
go dnia. Obieg dokumentów skrócił się
z około 3 dni do jednego, a nawet pół
godziny, jeśli komuś bardzo zależy na
czasie.

– Z Biura Obsługi Klienta, gdzie skła−
dane są wnioski, jest teraz do nas zaled−
wie kilkanaście kroków – mówi kierow−
nik oddziału Andrzej Szczęsny. Doku−
menty niemal natychmiast trafiają na
biurko właściwego urzędnika i wpis do
rejestru załatwiamy w pół godziny, zgło−
szenie rezygnacji z działalności gospo−
darczej trwa około 15 minut. Najwięcej
pracy jest z wprowadzaniem zmian do
ewidencji, dlatego te czynności trwają
najdłużej – około godziny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniem
klientów, Oddział Ewidencji Działalno−
ści Gospodarczej przyjął na siebie jesz−
cze jeden obowiązek z którego muszą
wywiązać się nowi biznesmeni – może

załatwić za nich zgłoszenie do Urzędu
Statystycznego i otrzymanie numeru
REGON. Wystarczy tylko w Oddziale
wypełnić odpowiedni wniosek i w ciągu
maksymalnie trzech dni numer staty−
styczny jest. Na miejscu dostępne są
także druki zgłoszenia działalności
w Urzędzie Skarbowym.

Pracownicy Oddziału przypominają
również wszystkim osobom prowa−
dzącym działalność gospodarczą, że
obowiązuje już nowa klasyfikacja
działalności (PKD 2007) i wszyscy
muszą ją zmienić, najpóźniej do końca
2009 roku. Mając jednak w pamięci
kolejki i problemy, jakie pod koniec
ubiegłego roku mieli ci, którzy z wy−
mianą dowodów osobistych czekali do
ostatniej chwili, lepiej zrobić to jak
najszybciej. Urzędnicy pomogą w wy−
pełnieniu odpowiedniego wniosku,
wszystko wytłumaczą. Nowi przedsię−
biorcy od razu otrzymują aktualną kla−
syfikację, nadal zwolnieni są także od
wszelkich opłat. (j)

Wpis w pół godziny
21 kwietnia w Płocku odbyło się spotka−

nie dla przedsiębiorców i samorządowców
z regionu płockiego, zorganizowane w ra−
mach Programu Promocji Rozwoju Przed−
siębiorczości. Spotkanie prowadzili: staro−
sta płocki – Michał Boszko, Antoni Rutka
– członek Komitetu Monitorującego RPO
WM, Karol Ciborowski z Departamentu
Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzę−
dzie Marszałkowskim, Marta Kapuśniak
z oddziału zamiejscowego MJWPU w Płoc−
ku oraz prezes Mazowieckiego Serwisu
Gospodarczego – Grzegorz Pietrzak.

Rozmawiano o Programie, jako narzę−
dziu, które umożliwia rozwój przedsię−
biorstw, ich promocję w Polsce i Unii Euro−
pejskiej oraz dostęp do najpotrzebniejszych
informacji. Narzędziu, które pozwoli zna−
leźć partnera biznesowego do współpracy
albo inwestora. K. Ciborowski przybliżył
zgromadzonym Regionalny Program Ope−
racyjny WM, szczególną uwagę poświęca−
jąc priorytetowi I (działanie 1.5 Rozwój
przedsiębiorczości) i II – w działaniu 2.3.
Rutka zwrócił m.in. uwagę na dwie najistot−

niejsze cechy, jakimi winien odznaczać się
wniosek: konkurencyjność i innowacyj−
ność, jako słowa klucze dla działania 1.5
oraz omówił najczęściej popełniane błędy
przy wypełnianiu wniosków o dotacje UE.

Konferencja w Płocku zakończyła cykl
pięciu konferencji regionalnych, informują−
cych o źródłach finansowania przedsię−
wzięć, związanych z prowadzeniem dzia−
łalności gospodarczej. (j)

Konferencja regionalna

ORLEN Deutschland, wychodząc na−
przeciw potrzebom kierowców, wprowa−
dził na swoich stacjach paliwo Premium
star98. „Oferujemy naszym klientom pa−
liwo 98−oktanowe Super Plus – star98,
dedykowane wszystkim silnikom benzy−
nowym” – powiedział Josef Busch, pre−
zes zarządu ORLEN Deutschland. 

Star98 zaspokaja potrzeby klientów, dla
których ważna jest najwyższa jakość ofero−
wanych paliw przy jednoczesnym zacho−
waniu niskich cen. Paliwo Super Plus mo−
że być stosowane we wszystkich markach
i modelach samochodów, począwszy od
oldtimerów, po najnowsze modele aut, ta−
kich jak V8 Hightech ze stajni BMW o po−
jemności 4,4 litra, czy też modele Porsche.

Spółka akcyjna ORLEN Deutschland
wkroczyła na rynek północnych Niemiec
w 2003 roku i zarządza siecią 517 stacji,
co daje jej siedmioprocentowy udział
w rynku. Pod hasłem „Szybko, prosto
i tanio” marka Star stała się w ostatnich
pięciu latach dla kierowców synonimem
wysokiej jakości paliw, oferowanych
w korzystnych cenach. 

Josef Busch (46) piastuje stanowisko
Prezesa Zarządu ORLEN Deutschland
od września 2007. Wcześniej przez
wiele lat związany był z koncernem pa−
liwowym Shell, w którym pełnił fun−
kcje kierownicze tak na terenie Nie−
miec, jak i na arenie międzynarodowej.

Ch. W.

Nowe paliwo w dystrybutorze

CIFAL Płock (Międzynarodowe
Centrum Szkoleniowe dla Władz Lo−
kalnych z Europy Środkowej i Wschod−
niej) wraz z Urzędem Miasta od wrześ−
nia 2006 roku uczestniczy w programie
edukacyjnym Komisji Europejskiej Le−
onardo da Vinci. Dotyczy on opracowa−
nia i wdrażania rozwiązań innowacyj−
nych i doskonalących kształcenie osób
pracujących. Jednym z elementów pro−
gramu jest dwuletni projekt PASDEL
(Praktykowanie Zrównoważonego Roz−
woju poprzez E−Learning), mający na
celu rozszerzenie i ulepszenie oferty
szkoleniowej z zakresu zrównoważone−
go rozwoju miasta, organizacji, przed−
siębiorstw. Oferta skierowana jest do
władz lokalnych, kadry kierowniczej
przedsiębiorstw i instytucji, a także osób
indywidualnych, chcących podnosić
swe kwalifikacje.

W każdym z 5 krajów UE: Polsce,
Rumunii, Czechach, Belgii i Francji

do końca 2008 roku dostępne będą
szkolenia w wersji internetowej
o różnej tematyce. CIFAL Płock wraz
ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włod−
kowica tworzą 3 moduły szkolenio−
we: zrównoważony rozwój dla przed−
siębiorstw, transport i gospodarka od−
padami. Obecnie dostępny jest już
pierwszy z nich (zrównoważony roz−
wój) na stronie www.pasdel.eu (cour−
ses, można wybrać wersję w j. pol−
skim). Pozostałe dwa są testowane
i będą na stronie przed końcem
września br.

Elektroniczna platforma szkolenio−
wa online, zawierająca moduły e−lear−
ningowe dostępna będzie dla użyt−
kowników w 4 językach. (j)

Więcej wiedzieć – lepiej działać

Zbliża się ostatni moment na rozli−
czenie przychodów przez osoby
uprawnione do świadczeń lub zasił−
ków przedemerytalnych w roku rozli−
czeniowym 2007/2008. 

Do 31 maja 2008 r. osoby uprawnione
do świadczeń lub zasiłków przedemery−
talnych oraz pracodawcy lub inni płatni−
cy składek, zobowiązani są powiadomić
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
o przychodach z tytułu pracy zarobko−
wej, podlegającej obowiązkowi ubezpie−
czeń społecznych (np. umowa o pracę,
zlecenia czy pozarolnicza działalność
gospodarcza), osiągniętych w roku rozli−
czeniowym 2007/2008, trwającym od 1
marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. 

Na podstawie przesłanej informacji
o przychodach ZUS sprawdzi, czy przy−
chód uzyskany w roku rozliczeniowym
2007/2008 skutkuje zmniejszeniem wy−
sokości świadczenia, zawieszeniem pra−
wa do świadczenia, czy też uprawnione−
mu należy się zwrot części świadczenia.
O skutkach rocznego rozliczenia decydu−
je bowiem nie tylko wysokość uzyskane−
go przychodu, ale także wysokość świad−
czenia oraz to, w jakiej wysokości było
ono wypłacane w rozliczanym okresie. 

Świadczenia i zasiłki przedemerytal−
ne przysługują w pełnej wysokości, gdy
łączna kwota przychodu i świadczenia
– w rozliczanym roku – nie przekroczy−
ła dopuszczalnej kwoty przychodu, tj.
14.282,40 zł. 

W przypadku gdy łączna kwota świad−
czenia (zasiłku) przedemerytalnego
i przychodu przekroczyła roczną dopusz−
czalną kwotę przychodu (14.282,40 zł),
a łączna kwota przychodu nie była wyższa
niż roczna graniczna kwota przychodu,
wynosząca 19.994.40 zł – świadczenie
(zasiłek) w całym rozliczanym roku po−
dlega zmniejszeniu. 

Jeżeli przychód uzyskany w roku rozli−
czeniowym 2007/2008 przekracza roczną
graniczną kwotę przychodu – w całym
tym roku świadczenie (zasiłek) podlega
zawieszeniu. 

Natomiast rozliczeniu rocznemu nie
podlega świadczenie przysługujące
w kwocie przekraczającej dopuszczalną
kwotę przychodu (1.190,20 zł). Świad−
czenie to – niezależnie od wysokości
uzyskiwanego przychodu – podlega za−
wieszeniu w każdym miesiącu, w którym
osiągany jest ten przychód. 

Więcej o świadczeniach przedemerytal−
nych: http://www.zus.pl/default.asp?−
p=4&id=410

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

ZUS informuje

Rozlicz przychody

Już po raz siódmy z rzędu czytelnicy mie−
sięcznika Reader’s Digest uhonorowali sta−
cje ORLEN tytułem Marki Godnej Zaufa−
nia w prestiżowych badaniach konsumen−
ckich. Złotą Statuetkę Marki Godnej Zaufa−
nia 2008 wręczono podczas uroczystej gali
w Centrum Olimpijskim w Warszawie. 

Konsumenci docenili stacje ORLE−
NU za wysoki standard usług, konku−
rencyjną i bogatą ofertą produktową

oraz szeroką gamę towarów pozapali−
wowych.

Otrzymanie złotej statuetki Trusted
Brand oznacza uzyskanie największej
liczby spontanicznie oddanych głosów.
W tegorocznym badaniu marka ORLEN
zdobyła 47 % poparcia, poprawiając tym
samym swój ubiegłoroczny wynik wyno−
szący 45,7% poparcia. Tym samym mar−
ka ORLEN po raz kolejny wyprzedziła
marki zachodnich koncernów paliwo−
wych. Biuro Prasowe PKN ORLEN

Marka Godna Zaufania
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ROZDZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

§ 1
Uchwała określa zasady i tryb wyboru członków rad miesz−

kańców osiedli – jednostek pomocniczych Rady Miasta Płoc−
ka – zwanych dalej radami osiedli.

§ 2
1. Wybory są powszechne – prawo wybierania ma każdy

obywatel polski, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat.
Prawo wybierania ma również obywatel Unii Europejskiej nie−
będący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wybo−
rów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie danej rady
osiedla.

2. Prawo wybierania do danej rady osiedla przysługuje
osobom, które stale zamieszkują na obszarze działania rady.

3. Wybranym może być każdy, komu przysługuje czynne
prawo wyborcze do danej rady osiedla, z wyjątkiem członków
komisji wyborczych w danym osiedlu.

§ 3
1. Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na

równych zasadach.
2. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

§ 4
1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają członków

rady osiedla bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych
w okręgach wyborczych.

2. Głosować można tylko osobiście.
§ 5
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. W lokalu wy−

borczym muszą znajdować się stanowiska zapewniające taj−
ność głosowania. 

ROZDZIAŁ II
ZARZĄDZENIE WYBORÓW

§ 6
Wybory do rad osiedli zarządza Rada Miasta Płocka w dro−

dze uchwały wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo
wolny od pracy. 

§ 7
Najpóźniej na 45 dni przed dniem wyborów Miejska Ko−

misja Wyborcza ustala nazwę rady osiedla i jego granice,
ustala dla każdego osiedla liczbę wybieranych członków
rad osiedla.

§ 8
Osiedle tworzy jeden okręg wyborczy z ilością mandatów

określoną w ustawie o samorządzie gminnym, tj. 15 we
wszystkich osiedlach.

§ 9
Uchwałę Miejskiej Komisji Wyborczej ustalającą okręgi wy−

borcze i ilość mandatów w poszczególnych okręgach podaje
się do wiadomości wyborców poprzez rozplakatowanie ob−
wieszczeń najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. W ob−
wieszczeniu tym wymienia się również siedzibę Miejskiej Ko−
misji Wyborczej.

§ 10
1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody

głosowania.
2. Dla wyboru rady osiedla obwodem głosowania jest

okręg wyborczy.
3. W uzasadnionych wypadkach w jednym okręgu wybor−

czym można tworzyć większą liczbę obwodów. 
§ 11

Miejska Komisja Wyborcza tworzy obwody głosowania,
ustalając ich granice i numery oraz wyznacza siedziby obwo−
dowych komisji wyborczych.

§ 12
Uchwałę Miejskiej Komisji Wyborczej o utworzeniu obwo−

dów głosowania podaje się do wiadomości wyborców po−
przez rozplakatowanie obwieszczeń najpóźniej w 25 dniu
przed dniem wyborów.

ROZDZIAŁ III
KOMISJE WYBORCZE

§ 13
Do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osie−

dli powołuje się:

1. Miejską Komisję Wyborczą na okres kadencji Rady Mia−
sta Płocka,

2. Obwodowe Komisje Wyborcze.
§ 14

1. W dniu zarządzenia wyborów Rada Miasta Płocka powo−
łuje Miejską Komisję Wyboczą złożoną z radnych w składzie
od 4 do 8 członków.

2. Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej orga−
nizuje Przewodniczący Rady Miasta Płocka.

3. Miejska Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu
wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

4. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wia−
domości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywiesze−
nie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie inter−
netowej Urzędu Miasta Płocka (UMP).

§ 15
1. Obwodowe Komisje Wyborcze (OKW) powołuje Miejska

Komisja Wyborcza najpóźniej na 15 dni przed dniem wybo−
rów spośród mieszkańców miasta Płocka ustalając jedno−
cześnie rezerwę na uzupełnienie składów Obwodowych Ko−
misji Wyborczych.

2. Kandydaci na członków OKW dokonują swojego zgło−
szenia na druku – zgłoszenie kandydata na członka OKW,
w którym podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
ewidencyjny PESEL, numery telefonów kontaktowych oraz
wskazują nr OKW do której kandydują.

3. W skład OKW wchodzą 4 osoby, w tym z urzędu, jako czło−
nek, osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Płocka spośród
pracowników samorządowych gminy lub osoba wskazana
przez gospodarza obiektu, w którym będzie siedziba OKW.

4. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do
składu komisji wyborczej przekracza dopuszczalny skład ko−
misji, wówczas skład OKW ustalany jest w drodze publiczne−
go losowania.

5. Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania Miej−
ska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń Urzę−
du Miasta oraz na stronie internetowej UMP, co najmniej na
dwa dni przed losowaniem.

6. Przy losowaniu składów OKW musi być obecnych co
najmniej 3 członków Miejskiej Komisji Wyborczej, w tym jej
przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

7. Losowanie kandydatów dokonuje się odrębnie do każdej
komisji, w ten sposób, iż karty zgłoszeń kandydatów na
członków OKW umieszcza się w urnie, z której po wymiesza−
niu losuje się tyle zgłoszeń, ile osób należy wylosować do
składu komisji oraz dodatkowo dwie osoby, stanowiące re−
zerwę na uzupełnienie składu komisji.

8. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół,
w którym wymienia się datę i godzinę losowania, imiona
i nazwiska osób przeprowadzających losowanie oraz odręb−
nie dla każdej komisji imiona i nazwiska wylosowanych kan−
dydatów do składu komisji, jak również imiona i nazwiska
dwóch osób stanowiących rezerwę na uzupełnienie danego
składu komisji.

9. Pierwsze posiedzenie OKW zwołuje Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej.

10. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swoje−
go składu przewodniczącego i jego zastępcę. Ustala także
harmonogram prac do dnia wyborów i na dzień głosowania.

11. Zmiany i uzupełnienia w składzie Komisji następują
w trybie przepisów o jej powołaniu. 

12. Składy komisji podaje się do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie interneto−
wej UMP.

§ 16
Członkom OKW przysługują zryczałtowane diety za czas

związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem
wyników głosowania na zasadach i w wysokości określonych
uchwałą Rady Miasta Płocka.

§ 17
Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
1. tworzenie okręgów głosowania,
2. tworzenie obwodów głosowania,
3. powoływanie Obwodowych Komisji Wyborczych,
4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów

prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze
i udzielanie im w miarę potrzeby wytycznych i wyjaśnień,

5. rozpatrywanie skarg na działalność Obwodowych Komi−
sji Wyborczych,

6. rejestrowanie kandydatów na członków rady osiedla,
7. zarządzenie druku obwieszczeń oraz dostarczenie tych

obwieszczeń Obwodowym Komisjom Wyborczym,
8. wydawanie zaświadczeń pełnomocnikom zgłoszeń kan−

dydatów oraz mężom zaufania,
9. ustalenie wyników wyborów do rady osiedla i zarządze−

nie ich ogłoszenia w trybie określonym niniejszą uchwałą,
10. wydawanie zaświadczeń o wyborze członka rady

osiedla,
11. wykonywanie innych czynności wynikających z przepi−

sów niniejszej ordynacji wyborczej,
12. podanie do publicznej wiadomości wyborców informa−

cji o listach kandydatów i danych o kandydatach poprzez roz−
plakatowanie obwieszczeń na obszarze obwodu głosowania,

13. rozpatrywanie protestów wyborczych.
§ 18

Do zadań Obwodowej Komisji Wyborczej należy:
1. przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
2. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepi−

sów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
3. ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich

do wiadomości publicznej oraz dostarczenie protokołów gło−
sowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 19
Prezydent Miasta Płocka zapewnia obsługę i środki tech−

niczno – materialne, niezbędne dla prawidłowej pracy Miej−
skiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 20
Nadzór nad pracą Miejskiej Komisji Wyborczej sprawuje

Przewodniczący Rady Miasta Płocka.

ROZDZIAŁ IV
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

§ 21
1. Kandydatów na członków rad osiedli, odrębnie dla każ−

dego okręgu wyborczego, zgłasza się do Miejskiej Komisji
Wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

2. Zgłaszając kandydata należy podać jego nazwisko, imię
(imiona), wiek, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zamiesz−
kania, wskazując jednocześnie okręg wyborczy, do którego
następuje zgłoszenie kandydata.

3. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pi−
semne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandy−
dowanie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwa−
rzanie danych osobowych zamieszczonych w karcie zgłosze−
nia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury
wyboru członka rady osiedla.

4. Kandydować można tylko w okręgu, w którym kandydat
zamieszkuje.

§ 22
1. Zgłoszenie kandydata na członka rady osiedla winno być

poparte podpisami przez co najmniej 15 wyborców zamiesz−
kałych w danym osiedlu.

2. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na członka
rady osiedla podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, adres za−
mieszkania i numer ewidencyjny PESEL oraz składa własno−
ręczny podpis.

3. Uprawnionymi do składania zgłoszeń, o których mowa
w ust. 1, są pierwsi trzej wyborcy którzy podpisali zgłoszenie
kandydata na członka rady osiedla, zwani dalej pełnomocni−
kami zgłoszeń kandydata.

§ 23
1. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje we

wskazanym okręgu wyborczym kandydaturę na członka rady
osiedla zgodnie z przepisami niniejszej ordynacji, sporządza−
jąc protokół rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym zgłasza−
jących.

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wskazuje wady, które nie
dadzą się usunąć, Komisja stwierdza nieważność zgłoszenia,
powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.

3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wskazuje inne wady, Komi−
sja wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w cią−
gu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usu−
nięte, Komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.

4. Uchwałę stwierdzającą nieważność zgłoszenia kandyda−
ta zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 2 dni do Miejskiej Ko−

Ordynacja wyborcza 
do jednostek pomocniczych miasta Płocka 

– Rad Mieszkańców Osiedli
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misji Wyborczej. Uchwała podjęta w wyniku rozpatrzenia
skargi jest ostateczna.

§ 24
Miejska Komisja Wyborcza zamyka listy kandydatów na

członków rady osiedla na 30 dni przed wyborami.
§ 25

Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandydatów
ich liczba nie jest większa chociaż o jeden od ilości mandatów
w danym okręgu, Miejska Komisja Wyborcza wzywa wybor−
ców, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń, do zgłoszenia do−
datkowych kandydatur. W takim przypadku termin zgłoszenia
i rejestrowania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni.

§ 26
1. Po zarejestrowaniu kandydatur Miejska Komisja Wybor−

cza ustala w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów dla
każdego okręgu wyborczego.

2. Po ustaleniu rejestru kandydatów Miejska Komisja Wy−
borcza zarządza wydrukowanie obwieszczeń zawierających
dane o kandydatach.

3. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 2 powinny być
rozplakatowane w danym okręgu wyborczym najpóźniej w 15
dniu przed dniem wyborów.

§ 27
1. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko

kandydata na członka rady osiedla, który zmarł, utracił prawo
wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie.

2. O skreśleniu nazwiska kandydata Komisja niezwłocznie
zawiadamia wyborców i pełnomocnika zgłoszenia kandydata.

§ 28
1. Kandydat na członka rady osiedla może wyznaczyć swo−

jego męża zaufania uprawnionego do reprezentowania go
wobec Komisji Wyborczych.

2. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w szcze−
gólności w czasie głosowania, przy obliczaniu głosów przy
ustalaniu wyników wyborów przez OKW i Miejską Komisję
Wyborczą.

3. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wydaje
mężowi zaufania oraz pełnomocnikom zgłoszeń kandydatów
zaświadczenie uprawniające do obecności w lokalu Obwodo−
wej Komisji Wyborczej, w czasie wykonywania przez nią
czynności oraz w lokalu Miejskiej Komisji Wyborczej przy
ustalaniu wyników wyborów do rad osiedli.

§ 29
Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu głosowania jest

zabronione.

ROZDZIAŁ V
PROCEDURA WYBORCZA

§ 30
1. Głosowanie odbywa się w lokalu OKW w dniu ustawo−

wo wolnym od pracy bez przerwy od godz. 8.00 do 20.00.
2. Przed rozpoczęciem głosowania Obwodowa Komisja

Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu są
druki spisu wyborców oraz potrzebna ilość kart do głosowa−
nia, jak również czy w lokalu wyborczym znajdują się w do−
statecznej ilości stanowiska zapewniające tajność głosowa−
nia, po czym Komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pie−
częcią Komisji.

3. Od chwili zapieczętowania, aż do zakończenia głosowa−
nia urny otwierać nie wolno.

§ 31
1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili zakończenia

w lokalu wyborczym winno być obecnych co najmniej trzech
członków Obwodowej Komisji Wyborczej w tym przewodni−
czący komisji lub jego zastępca.

2. Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia
wyników głosowania w lokalu wyborczym mogą być obecni
mężowie zaufania i pełnomocnicy zgłoszeń kandydatów.

§ 32
1. Przewodniczący OKW czuwa nad utrzymaniem porząd−

ku w czasie głosowania oraz nad zapewnieniem tajności gło−
sowania i może w tym celu wydawać odpowiednie zarządze−
nia porządkowe.

2. W razie konieczności Przewodniczący OKW po porozu−
mieniu się z Miejską Komisją Wyborczą, może zażądać od
odpowiednich organów przydzielenia ochrony.

§ 33
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje

OKW dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający
stwierdzenie jego tożsamości i adres zamieszkania. Następnie
członek komisji wpisuje dane wyborcy (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL) na listę głosujących
i wręcza mu kartę do głosowania. Dane wpisane na listę gło−
sujących wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. Spis wyborców – listę głosujących sporządza się w jed−
nym egzemplarzu.

3. Po zakończeniu głosowania – po zamknięciu lokalu wy−
borczego spis wyborców podpisują członkowie obwodowej
komisji wyborczej i opieczętowują pieczęcią komisji. 

§ 34
1. Miejska Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie,

odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, kart do głosowa−
nia i zapewnia ich przekazanie OKW. Karty są drukowane na
15% uprawnionych do głosowania. Karty do głosowania są
koloru białego.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku
alfabetycznym nazwisko i imię (imiona) kandydatów na
członków rady osiedla zarejestrowanych w danym okręgu.

3. Jeżeli po wydrukowaniu kart do głosowania Miejska
Komisja Wyborcza skreśli z listy kandydatów nazwisko kan−
dydata z przyczyn, o których mowa w § 27 ust. 1, nazwisko
kandydata pozostawia się na wydrukowanych kartach do
głosowania. Informacje o skreśleniu oraz warunkach decy−
dujących o ważności głosu oddanego na takiej karcie Miej−
ska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości
w formie obwieszczenia i zapewnia jego rozplakatowanie
w lokalach wyborczych w dniu wyborów.

4. Karta do głosowania powinna zawierać zwięzłą informa−
cję o sposobie głosowania i skutkach wadliwego wypełnienia
karty.

5. Karta do głosowania winna być opatrzona odciskiem
pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej i OKW. 

§ 35
1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się

do stanowiska zapewniającego tajność głosowania, znajdują−
cego się w lokalu wyborczym.

2. Wyborca stawia znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwisk kandydatów, na których głosuje.

3. Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieści zna−
ku „x” przy żadnym nazwisku, jego głos uważa się za ważny
bez dokonania wyboru.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głoso−
wania umieszczono znak „x” przy większej ilości nazwisk
kandydatów niż w danym osiedlu stanowiącym okręg wybor−
czy jest mandatów.

5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo

ustalone.
7. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowa−

niu z pomocy innych osób, z wyłączeniem członków komisji,
pełnomocników zgłoszeń kandydatów i mężów zaufania.

§ 36
Głosowania przerwać nie wolno. Gdyby w skutek nadzwy−

czajnych wydarzeń czynności wyborcze były na czas przej−
ściowy uniemożliwione, OKW dalszy tok postępowania wy−
borczego ustala z Miejską Komisją Wyborczą – w tym ewen−
tualne przedłużenie czasu głosowania.

§ 37
O godz. 20.00 przewodniczący zarządza zamknięcie lokalu

wyborczego. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy,
którzy przybyli do lokalu przed godziną 20.00. Pozostać mo−
gą w lokalu także mężowie zaufania oraz pełnomocnicy zgło−
szeń kandydatów.

§ 38
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczą−

cy w obecności członków Komisji otwiera urnę wyborczą,
po czym Komisja przystępuje do liczenia kart do głosowa−
nia, ustalenia głosów ważnych i nieważnych i obliczenia
głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Komi−
sja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania,
a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanej paczce
i opisuje.

§ 39
1. Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza w dwóch eg−

zemplarzach protokół z głosowania.
2. W protokóle należy wymienić liczbę:
a) osób wpisanych na spis wyborców,
b) oddanych głosów, w tym ważnych i nieważnych,
c) głosów ważnych bez dokonania wyboru,
d) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandy−

datów.
3. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie

lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy oblicze−
niach.

4. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest
mniejsza lub większa od liczbywydanych kart, komisja poda−
je w protokole, w punkcie „Uwagi” przypuszczalną przyczynę
tej niezgodności.

5. Protokoły podpisują wszyscy członkowie OKW obecni
przy jego sporządzaniu.

6. Egzemplarz nr 1 protokołu OKW przekazuje niezwłocz−
nie po jego sporządzeniu do Miejskiej Komisji Wyborczej.

7. Egzemplarz nr 2 OKW podane do publicznej wiadomo−
ści przez wywieszenie w miejscu widocznym w siedzibie Ko−
misji.

8. OKW otrzymują od Miejskiej Komisji Wyborczej po 4
egz. druków protokołów. Niewykorzystane egzemplarze pro−
tokołów lub wykorzystane jako brudnopisy OKW umieszcza−
ją w zapieczętowanych kopertach i je opisują.

§ 40
Wybory są ważne pod warunkiem, że w głosowaniu

w poszczególnych osiedlach stanowiących okręgi wyborcze
wzięło udział co najmniej 8% osób uprawnionych do głoso−
wania. 

§ 41
Na podstawie protokołów otrzymanych z Obwodowych

Komisji Wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza ustala wy−
niki wyborów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.

§ 42
1. Za wybranych w danym okręgu wyborczym uznaje się

kandydatów, w liczbie odpowiadającej ilości mandatów, któ−
rzy otrzymali kolejno najwięcej głosów ważnych.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą
liczbę głosów uprawniających do przyznania mandatu,
o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej niez−
włocznie po zakończeniu wyborów. Losowanie przeprowadza
się w obecności członków Miejskiej Komisji Wyborczej i mę−
żów zaufania oraz pełnomocników zgłoszeń kandydatów
uprawnionych do reprezentowania kandydatów wobec Miej−
skiej Komisji Wyborczej, na podstawie wydanych zaświad−
czeń – o ile będą obecni. Udział mężów zaufania i pełnomoc−
ników zgłoszeń kandydatów w losowaniu jest dobrowolny,
bez konieczności powiadamiania ich o losowaniu. 

3. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyni−
ków wyborów.

§ 43
1. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach

wyborów ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Płocka oraz na stronie internetowej UMP.

2. W obwieszczeniu podaje się odrębnie dla każdego okrę−
gu wyborczego liczbę:

a) osób wpisanych na listę wyborczą,
b) oddanych głosów,
c) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandy−

datów,
d) nazwiska i imiona wybranych członków rad osiedli.

§ 44
1. W ciągu 7 dni od dnia zakończenia wyborów, wyborca

może wnieść na piśmie protest do Miejskiej Komisji Wybor−
czej przeciwko ważności wyborów. Uchwała Miejskiej Komi−
sji Wyborczej jest ostateczna.

2. Przedmiotem protestu może być wyłącznie naruszenie
przepisów niniejszej Ordynacji.

§ 45
1. Miejska Komisja Wyborcza stwierdza wygaśnięcie man−

datu członka rady osiedla wskutek:
a) jego śmierci,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) utraty prawa wybieralności,
d) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestęp−

stwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla Miej−

ska Komisja Wyborcza stwierdza wstąpienie na jego miejsce
kandydata, który w wyborach otrzymał największą liczbę gło−
sów. Przy równej liczbie głosów decyduje losowanie.

3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsa−
dzenie w trybie ust. 2 nie było możliwe i skład rady osiedla
zmniejszył się więcej niż o Ľ przeprowadza się wybory uzu−
pełniające do danej rady osiedla, chyba, że do zakończenia
kadencji zostało mniej niż 6 miesięcy.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46
1. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej

w uchwale przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym
dniu.

2. Jeżeli uchwała nie stanowi inaczej, czynności wyborcze
określone kalendarzem wyborczym, są dokonywane w godzi−
nach urzędowania Urzędu Miasta Płocka.

§ 47
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Miasta Płocka i Prezydentowi Miasta Płocka – każdemu we−
dług posiadanych kompetencji.

§ 48
Traci moc uchwała Nr 188/XII/03 Rady Miasta Płocka

z dnia 26 czerwca 2003 roku – Ordynacja wyborcza do rad
jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców
Osiedli.

§ 49
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.
§ 50

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opub−
likowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec−
kiego.
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22 kwietnia obchodziliśmy Światowy
Dzień Ziemi. Po raz pierwszy świętowa−
no go w 1970 r. w Stanach Zjednoczo−
nych, żeby zaprotestować przeciwko
dalszemu niszczeniu naszej planety.
Przypomniała o tym prowadząca uro−
czystość w sali gimastycznej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorow−
skich E. Chabowska. Podczas spotkania
uczniowie zastanawiali się, co można
zrobić w swoim najbliższym środowi−
sku, żeby pomóc Ziemi. Zorganizowano
też dwa konkursy plastyczno−technicz−
ne: „Świat za sto lat” – plakat i „Ekoz−
wierzę” – praca przestrzenna z materia−
łów odpadowych, wykonana pod kie−
runkiem M. Roszko.

Oprócz wykonania prac plastycznych,
uczniowie wzięli udział w konkursie
wiedzy ekologicznej, który poprowadzi−
ły: A. Kisielewska dla kl. I−III oraz B.
Dymek dla kl. IV−VI. Nagrody ufundo−

wał Urząd Miasta Płocka. Czas pomię−
dzy konkursami wypełniły występy
dzieci ze świetlicy szkolnej (pod kierun−
kiem M. Opas), uczennic klasy VI c
oraz chóru szkolnego prowadzonego
przez A. Czachorowską. MP

DZIEŃ ZIEMI

Klub Osiedla Dworcowa PSML−W
przy współpracy z Urzędem Miasta zor−
ganizował dla uczniów klas piątych SP
nr 21 turniej wiedzy pn. „Patron mojej
szkoły – mojej ulicy”. 

Scenariusz imprezy przewidywał na−
stępujące konkurencje: konkurs na
okrzyk i transparent, konkurs plastycz−
ny (karykatura Fryderyka Chopina, qu−
iz wiedzy o patronie, wiersz na wesoło,
konkurs teatralny (scenka z życia Cho−
pina) i zgadywanki – pytania cieka−
wostki.

Wiedzę oceniało jury w składzie:
Grażyna Michalska z Wydziału Kultury

i Sportu Urzędu Miasta, Jadwiga Kor−
neszczuk – kierownik działu społeczno−
kulturalnego PSML−W, Anna Liśkie−
wicz – gł. instruktor ds. plastyki w PO−
KiS i Iwona Lelińska – kierownik Klu−
bu Osiedla Kochanowskiego.

Na koniec turnieju podliczono punkty
i przyznano I miejsce i główną nagrodę
dla klasy Vs, której wychowawczynią
jest Iwona Krzemińska. Pozostałe klasy
za udział w turnieju również zostały na−
grodzone, a wszystkie dzieci biorące
udział w imprezie otrzymały słodycze,
długopisy i drobne upominki. W turnie−
ju wzięło udział 50 dzieci. (j)

Nasi patroni

28 kwietnia po raz czwarty w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorow−
skich otwarty został „Piosenkowy
kram”. Do konkursu przystąpiło 16
uczestników, będących uczniami klas
I−III. Przygotowane piosenki ucznio−
wie zaprezentowali przed rówieśnika−
mi oraz profesjonalnym jury w skła−
dzie: Małgorzata Szczepaniak z PSM,
Joanna Zaremba z I Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I st. oraz Krzysztof
Cecelski – dyrektor SP nr 1. Młodym
wykonawcom przyznano nagrody i wy−
różnienia:

I miejsce zajęła Julia Soplak z kl. II a,
II miejsce – Katarzyna Kolczyńska z kl.
III b oraz nagrodę za trzecie miejsce
odebrał zaskoczony Adrian Czachorow−
ski z kl. I a. Za wspaniałą zabawę i bar−
wne rekwizyty wyróżniono słodkimi
upominkami klasę I b z wychowawcą
Cecylią Wójcik. Nagrody ufundowane
zostały przez Urząd Miasta Płocka.
Gromkimi oklaskami podziękowano
zespołowi tanecznemu z kl. VI pod opie−
ką Tomasza Żórawskiego, który wystą−
pił w przerwie obrad jury, pokazując ta−
niec nowoczesny z akrobacjami. MP

Piosenkowy kram



10 Sygnały Płockie

*NA STARYM RYNKU*NA STARYM RYNKU*NA STARYM RYNKU*NA STARYM RYNKU*NA STARYM RYNKU*NA STARYM RYNKU*

Trzeciomajowe uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą święta w intencji
Ojczyzny, odprawioną w katedrze przez bpa Romana Marcinkowskiego. W wyg−
łoszonej homilii biskup przypomniał, że Konstytucję – owoc swej pracy – posło−
wie w 1791 roku zanieśli do katedry św. Jana, by prawo ludzkie odzwierciedlało
prawo boskie. – Konstytucja wyrosła z krytycznej analizy tego, co bolało: z pry−
waty, braku troski o dobro wspólne, z judaszowych skarbników wypełniających
kieszenie wielu. Czy była to sytuacja właściwa tylko końcowi XVIII wieku?

Do dobra wspólnego nawiązał również w swoim wystąpieniu przed składaniem
kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza prezydent Mirosław Milewski:
Wielu uważa, że współcześnie trzeba skupiać się tylko na własnych sprawach, a po−
jęcie dobra publicznego stało się fikcją. Ale tak nie da się budować – wierzę, że do−
bro wspólne nie jest płocczanom obojętne i jego cząstkę ma w sobie każdy z nas.

Kombatanci, parlamentarzyści, władze miasta, służby mundurowe, organi−
zacje społeczne i młodzież złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego
i przy Odwachu. A potem na Starówce miał miejsce piknik historyczny. (j)

Fot. Krzysztof Kaliński

217 lat po...

W nietypowy sposób uczcili
Święto Konstytucji 3 Maja

trzej zawodnicy Stowarzyszenia In−
tegracyjny Klub Tenisa w Płocku:
Jerzy Kulik, Bronisław Malinow−
ski, Stefan Dobaczewski i triathlo−
nista Waldemar Gieres – prezes
Płockiego Towarzystwa Triathlonu
DELTA. 

Postanowili przejechać trasę
Płock – Brodnica na rowerach. Po−
mysłodawcą rajdu rowerowego był
tenisista na wózkach, były miesz−
kaniec ziemi brodnickiej – Broni−
sław Malinowski. Trasę 105 km
trzech „wózkarzy” poruszających
się na rowerach trzykołowych tzw.
„handbaikach” i triathlonista na
swym wyczynowym rowerze, pilo−
towani przez dwa samochody, po−

konali w 5 godzin 25 minut. Start
odbył się na Starym Rynku w Płoc−
ku, metą zaś był Duży Rynek
w Brodnicy. Na uczestników rajdu
w Brodnicy czekali już przedstawi−
ciele władz miasta, którzy z zado−
woleniem przyjęli inicjatywę płoc−
czan w promocji obu miast. Płoc−
czanie zaproponowali swą pomoc
w upowszechnianiu sportu i akty−
wizacji społecznej wśród grona
osób niepełnosprawnych mieszkań−
ców Brodnicy i okolic oraz obieca−
li zorganizować rajd w przyszłym
roku. 

Rowerzyści serdecznie dziękują
burmistrzowi Brodnicy – Wacła−
wowi Derlickiemu i jego współpra−
cownikom za ciepłe przyjęcie. 

W. Ch.

Rowerem do Brodnicy 

Wreszcie można odpocząć (na mecie w Brodnicy)
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Tu, po wcześniejszym złożeniu kwia−
tów na Grobie Nieznanego Żołnierza
(Odwach) i defiladzie ulicą Grodzką,
odbyła się historyczna inscenizacja wy−
darzeń z 1808 roku. 

Był 20 lutego 1808 roku, godz. 10. Pułk
4 Piechoty zgromadził się na placu przed
domem rządowym i pod dowództwem
majora Wierzbińskiego ruszył w paradzie
do kościoła katedralnego. Mszę celebro−
wał biskup sufragan Liberadzki, a ks.
Szweykowski „znany z wymowy i nauki,
stosowne powiedział kazanie. Wrócił po−
tem regiment na wielki plac, uszykował się
w trójkąt i czekał na przybycie generała
brygady Woyczyńskiego, komenderujące−
go w Departamencie Płockim. Ten przy−
był z Jaśniewielmożnym Lasockim pre−
fektem i przytomnymi administracyi kon−
syliarzami i Jaśniewielmożnym Karnkow−
skim, prezesem Sądu Apelacyjnego, kon−
syliarzami, z członkami magistratu etc.
Wystąpili żołnierze mianowani do Krzyża
Wojskowego, czterech sierżantów przy−
niosło na tacy krzyże między sztandarami,
a generał Woyczyński mówił do ozdobio−
nych: Oficerowie, podoficerowie i żołnie−
rze! Imieniem króla i Ojczyzny oddaję
wam krzyże wojskowe, nagrody męstwa
zasług i pośpiechu z jakim stanęliście pod
chorągwie narodowe. Chlubny ten zasz−
czyt, który pierś waszą pokryje, niechaj bę−
dzie kosztem zwycięstwa w potyczkach, rę−
kojmią cnót obywatelskich w pokoju, zarę−
czeniem wiecznej wdzięczności Najjaśniej−
szemu Cesarzowi Francuzów jako wskrze−
sicielowi Narodu Polskiego, a przywiąza−
nia i wierności Najjaśniejszemu Frydery−
kowi Augustowi Królowi naszemu! [...] 

Szczęśliwem jest dla mnie zdarze−
niem, że pułk 4, który organizowałem (w
1806 r. w Płocku – przyp. red.), dziś
właśnie odbiera ordery za mężne dopeł−
nienie powinności pod murami Grudzią−
dza i nad brzegami Narwi.

Przypiął każdemu po stopniu ozdobę,
a podoficerom i żołnierzom dał pocało−
wanie. Defilował Pułk 4−ty w najwię−
kszym porządku; marsz, postać, ruszenie
– starego żołnierza oznaczały; widać by−
ło powszechną radość i rozrzewnienie.”

Wśród żołnierzy Pułku 4 Piechoty
Księstwa Warszawskiego byli m.in. mjr
Paweł Zambrzycki – odznaczony Krzy−
żem Kawalerskim, kpt Józef Sierakow−
ski – odznaczony Krzyżem Złotym

i żołnierz Józef Czekalski – odznaczony
Krzyżem Srebrnym. 200 lat później
Pułk 4 Piechoty (nie żołnierze, ale
członkowie Fundacji) też przedefilował
przez rynek Starego Miasta (fotorelacja
na str. 10). W strojach z epoki, wystąpił
również zespół „Wisła” w wiązance tań−
ców narodowych. Kilkadziesiąt metrów
dalej, na ul. Piekarskiej obywał się już
piknik historyczny, w trakcie którego
największym zainteresowaniem cieszy−
ła się musztra kawaleryjska, musztra
piechoty i artylerii. Były też pokazy
płockiego Bractwa Kurkowego. Uro−
czystości zakończył wieczorny koncert
na Starówce Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej. (rł)

Order Virtuti Militari

Ustanowiony w czerwcu 1792 r.
przez króla Stanisława Augusta Ponia−
towskiego jako nagroda za czyny wa−
leczne, m.in. za zwycięstwo nad Rosją
pod Zieleńcami. Wkrótce Konfederacja
Targowicka wydała uniwersał zakazują−
cy jego noszenia. Na trwałe unieważniła
go, na zlecenie carycy Katarzyny II, Ra−
da Nieustająca w styczniu 1794 r. 

Starania o jego przywrócenie podjął
w 1806 r. książę Józef Poniatowski,
któremu wcześniej zakazano noszenia
Krzyża Wielkiego VM. Oficjalny de−
kret dotyczący orderu, Fryderyk Au−
gust wydał 26 grudnia 1807 r., wpro−
wadzając zmianę w nazewnictwie (na
Order Wojskowy Księstwa Warszaw−
skiego), zachowując stanisławowski
podział na pięć klas: Krzyż Wielki
z Gwiazdą, Krzyż Komandorski,
Krzyż Kawalerski, Krzyż Złoty, Krzyż
Srebrny. Podział ten utrzymał się do
dnia dzisiejszego.

W 1808 r. odbyły się pierwsze zbioro−
we nadania Krzyży Wojskowych; 28
stycznia – żołnierzom P3P, następnie
P1P i P2P w Warszawie. W Płocku uro−
czystość odbyła się 20 lutego. Odzna−
czeni zostali żołnierze Pułku 4 Piechoty,
którzy rok wcześniej wykazali się w bo−
ju podczas oblężenia Grudziądza, „peł−
niąc służbę gorliwie, czynnie i mężnie”.

W sumie w okresie istnienia Księstwa
Warszawskiego nadano łącznie 2569 or−
derów VM.

(op. rł na podst. referatu Filipa Za−
lewskiego, Order Wojskowy Księstwa

Warszawskiego) 

Obchody 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Płocku połączone zostały z 200. rocznicą pierwszego zbiorowego wręcze−
nia Krzyża Virtuti Militari. Główne uroczystości zorganizowano na rynku Starego Miasta.

Imieniem króla i Ojczyzny oddaję wam krzyże

Richie Blackmore – gitarzysta brytyj−
ski (współtwórca zespołów Deep Pur−
ple, Rainbow) i wokalistka Candice
Night otworzą w Płocku The Secret Vo−
yage Tour 2008; trasę która obejmuje
jeszcze 7 europejskich miast, m.in.
Sztokholm, Helsinki, St. Petersburg czy
zamek w Bykovie (Czechy). Jednak tyl−
ko w Płocku na koncert wstęp będzie
wolny, ale na oficjalnej stronie zespołu
muzycy zapowiadają, że pierwsze rzędy
będą zarezerwowane dla tych, którzy
przebiorą się w średniowieczne i rene−
sansowe stroje. To epoki, do których
muzycznie nawiązuje projekt Blackmo−
re’s Night. Sami muzycy występują
w strojach stylizowanych na te sprzed
kilkuset lat. Strój w tym przypadku sta−
nowi dopełnienie magicznej atmosfery,
którą zespół generuje na scenie. 

Zresztą to doskonały, w 100 procen−
tach trafiony, pomysł zważywszy, że
grupa Ritchie’go Blackmore’a wystąpi
podczas Dni Historii Płocka.

Powstali w drugiej połowie lat 90.,
kiedy to Ritchie Blackmore namówił do
współpracy Candice Night swoją par−
tnerkę, a obecnie żonę. Co ciekawe,
poznał ją na meczu piłkarskim w 1991
roku. Była wtedy wysłanniczką lokalnej
stacji radiowej i fanką „parpli”. Z cza−
sem okazało się, że nie tylko wokal, ale
i pióro Candice odpowiada wrażliwości
Ritchiego. Jak sama wspomina, Ritchie
(wówczas związany jeszcze z Rainbow)

grał jej melodie przez telefon, a ona wy−
myślała motyw przewodni danego
utworu i wkrótce przedstawiała gitarzy−
ście pełną wersję tekstu. Tak od słowa
do słowa powstała debiutancka płyta
grupy, zatytułowana „Shadow Of The
Moon” (1997). 

Wtedy okazało się, że w odróżnieniu
od swojej wcześniejszej twórczości,
Blackmore postanowił połączyć pod
nowym szyldem muzykę renesansową
z rockiem. Dla wielu ortodoksyjnych
fanów był to szok, ale szybko okazało
się, że nowy projekt brytyjskiego gita−
rzysty znalazł swoją publiczność. Krą−
żek przez 17 tygodni utrzymywał się
w zestawieniu najlepiej sprzedających
się płyt w Niemczech, a w Japonii po−
krył się złotem. W ramach promocji al−
bumu, grupa grała koncerty m.in. w ko−
ściołach, operach, teatrach i zamkach
(to przede wszystkim w tych miejscach
zespół uwielbia grać). Na drugą płytę
Blackmore’s Night trzeba było pocze−

kać dwa lata. „Under A Violet Moon”
miała premierę wiosną 1999 roku. Krą−
żek cieszył się sporą popularnością, do−
cierając do 20. miejsca listy przebojów
w Niemczech. W 2001 r. wydana zo−
stała 3 płyta – „Fires At Midnight”, cie−
sząca się jeszcze większym zaintereso−
waniem. W sumie zespół wydał 9 płyt
studyjnych. Ostatnie dwie w 2006:
„Winter Carols” i „Village Lanterne”
(album dotarł do szóstego miejsca listy
najlepiej sprzedających się płyt w Ja−
ponii). (rł)

W Płocku rozpocznie się tegoroczna, europejska trasa Blackmore’s Night. Koncert zaplanowano
w piątek 30 maja, o godz. 19 na Starym Rynku. Wstęp wolny.

Magiczna noc w cieniu księżyca 

Ordery Wojskowe KW. Kolejno od lewej Krzyże: Kawalerski (III klasa), Złoty (IV klasa)
i Srebrny (V klasa).
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Ponad 40 wojowników słynnej Chiń−
skiej Armii Terakotowej czeka na wi−
dzów w Płockiej Galerii Sztuki. Do 1
czerwca można zwiedzać wystawę, na
której umieszczono repliki liczących
ponad 2 tys. lat wojowników z grobow−
ca pierwszego cesarza Qin’a – radykal−
nego reformatora i tyrana. To m.in. na
jego zlecenie powstał Wielki Mur. Tera−
kotowa armia jest jednym z najważniej−
szych odkryć archeologicznych XX
wieku. Do dziś w Xian (w miejscu od−
krycia, gdzie powstał kompleks muzeal−

ny) odkopano prawie osiem tysięcy wy−
konanych z gliny i terakoty wojowni−
ków w naturalnych rozmiarach. W Płoc−
kiej Galerii Sztuki obok figur żołnierzy,
prezentowana jest kwadryga z parą na−
turalnych rozmiarów koni, stare cera−
miczne naczynia, wazy i broń. Ciekawa
jest też sama aranżacja wystawy z lu−
strzanymi ścianami. Bilet normalny na
wystawę kosztuje 10 zł, ulgowy – 5 zł,
a rodzinny 20 zł (dla 4 osób). 

(rł)
fot. Krzysztof Kaliński

Odwiedź chińskich wojów

21 maja Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt
na pokaz slajdów pt. „Z lodów Antar−
ktydy przez Patagonię, Paragwaj do
serca Amazonii”. O swoich podróżach
opowiadać będzie Piotr Angiel. Dla za−
chęty fragment opowieści:

– Po piętnastu miesiącach spędzonych
na Polskiej Stacji Antarktycznej, gdzie
pracowałem jako geograf, ruszyłem na
północ w kierunku ciepłej Ameryki Po−
łudniowej. Chciałem zobaczyć choć kil−
ka miejsc, o których zawsze marzyłem,
których zdjęcia widziałem na pokazach
znajomych podróżników. Z Antarktydy
wracałem na statku „Discovery”, które−
go kapitan zgodził się zabrać mnie „na
stopa” do najdalej na południe położo−
nego miasta świata: Ushuaia. Po drodze
przez tydzień podziwiałem majestat An−
tarktydy, Cieśninę Drake’a, przylądek
Horn. Po dotarciu do Argentyny spędzi−
łem jakiś czas na Ziemi Ognistej, podró−

żowałem po parkach narodowych połud−
niowych Andów: Torres del Paine
w Chile i Los Glaciares w Argentynie.
Po opuszczeniu gór spędziłem kolejne
dwa miesiące podróżując dalej na pół−
noc przez Patagonię, Buenos Aires, ba−
gna Corrientes do wodospadów Iguazu.
W ich sąsiedztwie spędziłem blisko dwa
tygodnie, urzeczony majestatem wody.
Kolejnym przystankiem, w mojej podró−
ży, był pobyt na niewielkiej farmie
w centralnej części Paragwaju, gdzie
pracowałem jako wolontariusz−ornito−
log. Po miesiącu ruszyłem w dalszą dro−
gę do Brazylii. Najpierw zobaczyłem
nieprawdopodobne bogactwo ptaków
w Pantanalu, następnie, w dorzeczu
Amazonki, przepłynąłem ponad 3000 km
niewielkimi statkami po Rio Madeira
i Amazonce, podziwiając podtopione
przez czerwoną rzekę lasy równikowe... 

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

Klub Podróży im. Tony’ego Halika

W sercu Amazonii

Tak licznie występującego zespołu
nikt chyba jeszcze nie widział; na scenie
i między rzędami foteli pojawiło się
w finale ponad 200 osób; od kilkulet−
nich maluchów, stawiających pierwsze
taneczne kroki, po śpiewaków i tancerzy
mocno dojrzałych, którym posiwiałe
brody nie przeszkodziły we wspólnej
zabawie i wielkanocnym świętowaniu.
Bo tradycję święconego pokazano na
zakończenie pierwszej części koncertu
z cyklu „Rok Polski w obrzędzie i oby−
czaju — Wiosna”, który miał miejsce
w Teatrze Dramatycznym (19 kwietnia).
W drugiej części zespół zaprezentował
folklor Ziemi Krakowskiej.

Duża scena umożliwiła pokazanie
nowych opracowań znanych ludowych
tańców i przyśpiewek w znacznie licz−
niejszej niż dotąd obsadzie. We wspól−

nym koncercie zaprezentowali się
przedstawiciele wszystkich pokoleń
„Dzieci Płocka”. Usłyszeliśmy stare
przeboje jak: „Mówią, że na świecie
inna piosnka jest”, „Nad Mazowszem
słońce świeci”, „Zachodzi słoneczko”,
„Karliku, Karliku”, „Tatry, moje Ta−
try” i na nowo opracowane utwory,
z nowymi rekwizytami, które ze szcze−
gólnym przejęciem wykonywali naj−
młodsi, mający chwilami kłopoty
z utrzymaniem się na środku tak wiel−
kiej sceny.

W sumie, udane dwie godziny z pol−
ską tradycją i w rodzinnym niemal gro−
nie, bo na widowni także przeważali by−
li już wychowankowie zespołu, przyja−
ciele i sympatycy „Dzieci Płocka”, któ−
re promują Polskę i nasze miasto już po−
nad 60 lat. (j)

„Dzieci Płocka” na dużej scenie

Rodzinny koncert
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Kolegium Elektorów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
na posiedzeniu 25 kwietnia 2008 r. wy−
brało jednogłośnie, w głosowaniu taj−
nym, prof. zw. dr. hab. Jacka Grzywa−
cza na rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Płocku na kaden−
cję 2008−2012.

Prof. Grzywacz
jest pracownikiem
naukowym Szkoły
Głównej Handlo−
wej w Warszawie,
gdzie kieruje Kate−
drą Zarządzania Fi−
nansami Przedsię−
biorstwa. Opubli−
kował blisko 150

oryginalnych prac naukowych (artyku−
łów, referatów, książek, podręczników
dla studentów) drukowanych w Polsce
i za granicą.

W Państwowej Wyższej Szkole Za−
wodowej w Płocku jest zatrudniony od
1 września 2001 roku tj. od momentu
uruchomienia Instytutu Nauk Ekono−
micznych w Trzepowie, gdzie powie−
rzono mu funkcję kierownika Zakładu
Finansów i Rachunkowości. 

1 września 2004 roku został powoła−
ny na stanowisko dyrektora Instytutu
Nauk Ekonomicznych. W dniu 17 maja
2006 roku uzyskał tytuł profesora nauk
ekonomicznych. 

Od 1 września 2007 jest profesorem
zwyczajnym w płockiej uczelni. mz

Nowy rektor PWSZ

Te, które przekroczą średnią miejską
otrzymają 26, 86 zł na ucznia przystępują−
cego do egzaminu zewnętrznego, a dla
najlepszych będzie ponad 40 zł. 

– Miasto uruchamia dodatkowy instru−
ment motywujący do lepszej pracy płoc−
kich nauczycieli – tłumaczy Ewa Adasie−
wicz, dyrektor Wydziału Edukacji. Instru−
ment ten został wprowadzany wraz z no−
wym regulaminem wynagradzania nau−
czycieli w placówkach oświatowych
i opiekuńczo−wychowawczych prowadzo−
nych przez miasto (uchwała Rady Miasta
nr 312/XXII/08). Powstał specjalny fun−
dusz nagród m.in. dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno−wychowawcze
oraz zaangażowanie w przygotowanie
uczniów do egzaminów zewnętrznych;
w ostatnich klasach szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

– Nasz regulamin przewiduje dodatkową
pulę nagród dla nauczycieli tych wszystkich
typów szkół – tłumaczy Maciej Krzemiń−
ski, dyrektor Zarządu Jednostek Oświato−
wych. – Dyrektorzy dostaną dodatkowe
pieniądze na nagrody dla nauczycieli w wy−
sokości iloczynu: liczby uczniów i kwoty
13,43 zł. Przy czym dla szkół, które osiągną
miejsce w rankingu lepsze niż średnia dla
miasta pula środków będzie podwojona,
a trzy placówki z najlepszym wynikiem (po
jednej w każdym z trzech typów szkół)
otrzymają potrójną pulę środków.

Środki w formie jednorazowych na−
gród dla nauczycieli będzie przydzielał
dyrektor szkoły. 

– Bo to on wie najlepiej, kto w jego
szkole przyczynił się do sukcesu – tłuma−
czy Ewa Adasiewicz. – Samorząd z roku
na rok przeznacza coraz więcej pieniędzy
na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne,
na dodatkowe etaty psychologów i peda−
gogów oraz dodatek motywacyjny (w tym
roku wynosi on 8 proc.). Chcemy się prze−
konać, jakie to ma przełożenie na jakość
nauczania. Analizowaliśmy wyniki szkół
z trzech ostatnich lat i uważamy, że pla−
cówki powinny sprawdzić, jak realizowa−
ny jest cały proces nauczania.

Kiedy powstanie pierwsze zestawienie
płockich szkół? Dyrektor Wydział Eduka−
cji szacuje, że na przełomie października
i listopada, kiedy spłyną już wszystkie
wyniki i zostaną poddane analizie. 

Podkreśla jednak, że nie o same wyni−
ki z egzaminów zewnętrznych chodzi,
bo trudno porównywać, np. Gimnazjum
nr 8 z Gimnazjum nr 5. – Przy ocenie
konkretnego gimnazjum weźmiemy pod
uwagę wyniki, jakie osiągnęli uczniowie
wychodząc ze szkół podstawowych oraz
te, które będą mieli na zakończenie nau−
ki w gimnazjum. Podobnie będzie
w szkołach ponadgimnazjalnych – tłu−
maczy Maciej Krzemiński. – Dopiero ta
różnica będzie decydowała o miejscu
w rankingu, a nie bezwzględne wyniki,
jakie osiągnięto z egzaminów końco−
wych. Liczy się cały proces edukacyjny,
jaki uczniowie przechodzą w danej
szkole, efektywność nauczania, a nie
sam wynik. (rł)

Nie najlepszy wynik w mieście, ale najlepsze osiągnięcia w całym cyklu naucza−
nia będą liczyć się w końcowym zestawieniu szkół najbardziej aktywnych na po−
lu metodyki nauczania

Nietypowy ranking szkół

Statystycznie połowa dorosłych Pola−
ków nie czyta żadnych książek, a młod−
sze pokolenia też nie lubi czytać. Rośnie
liczba dzieci, które siedzą w bezruchu
przed ekranem ponad 40 godzin tygod−
niowo. Nadmierne oglądanie tv zmienia
strukturę mózgu dziecka, zanika proces
myślenia, wyobraźnia, dziecko nie potra−
fi przewidzieć konsekwencji swojego
działania. 

W Szkole Podstawowej nr 18 co roku
odbywa się konkurs czytelniczy pt. 
,,W świecie bajek Charlesa Perrault”.
W tym roku odbył się on 23 kwietnia,
w Światowym Dniu Książki. 

Do czytelniczego konkursu przystąpiło
trzynaścioro dzieci z klas drugich, którzy

wygrali eliminacje klasowe. Uczestnicy
musieli wykazać się doskonałą znajomo−
ścią bajek Perrault. Zadaniem uczestni−
ków było rozwiązanie krzyżówki z ha−
słem (Perrault), wypisanie tytułów ksią−
żek z podanego tekstu, ustalenie kolejno−
ści wydarzeń, rozwiązanie testu związa−
nego z przeczytana lekturą, ustalienie bo−
hatera wybranej bajki na podstawie krót−
kiego opisu, dobranie atrybutów do bo−
hatera. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono
zwycięzców: pierwszą nagrodę zdobyła
Natalia Świetlik, drugą Renata Łomic−
ka, a trzecią Bartosz Wojciechowski.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe ufundowane przez
Urząd Miasta Płocka. I. Jóźwicka

Czytanie akademią umysłu

Od czerwca uczniowie z Mazowsza bę−
dą mogli ubiegać się o stypendia unijne.
Wnioski będzie można składać do 11 lip−
ca. W tym roku stypendia otrzyma około
700 uczniów gimnazjów i szkół ponad−
gimnazjalnych. Na pomoc unijną w wyso−
kości 250 zł miesięcznie może liczyć zdol−
na młodzież, pochodząca z niezamożnych
rodzin. 31 marca br. Sejmik Województwa
Mazowieckiego przyjął regulamin przyz−
nawania i przekazywania stypendiów. 

W tym roku na stypendia zarezerwowa−
no ok. 2,5 mln zł. W kolejnych latach po−
moc powinna utrzymać się na podobnym
poziomie. Alokacja środków finansowych
na realizację projektu stypendialnego w la−
tach 2007 – 2013 w ramach Programu Ope−
racyjnego Kapitał Ludzki wynosi 15 mln zł. 

Pomoc skierowana będzie do młodzieży
pochodzącej z rodzin, w których dochód
rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie
przekracza 1008 zł lub 1166 zł – w przy−
padku dziecka niepełnosprawnego. 

Ponieważ przy przyznawaniu stypen−
diów pod uwagę będzie brana średnia
ocen ze świadectwa, składanie wniosków
rozpocznie się po zakończeniu roku szkol−
nego. Wniosek o przyznanie stypendium
uczniowie będą mogli składać w szkole,
do której uczęszczają.

Stypendium przyznane będzie na okres
12 miesięcy, czyli od 1 września br. do 31
sierpnia 2009 r. Jego łączna kwota wynie−
sie 3 tys. zł, czyli 250 zł miesięcznie. Jeże−
li jednak dochód rodziny ucznia, w przeli−
czeniu na osobę, wynosi do 504 zł lub 583
zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne), wysokość stypendium
ulegnie podwojeniu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego
planuje w tym roku przyznać około 700
stypendiów. Jednorazowe wynagrodzenie
(500 zł brutto) otrzyma także opiekun lub
nauczyciel stypendysty. 

O stypendium mogą ubiegać się wyłącz−
nie uczniowie gimnazjów lub szkół ponad−
gimnazjalnych z Mazowsza, którzy spełnią
co najmniej jeden z poniższych warunków: 

– w roku szkolnym 2007/08 są laureata−
mi konkursów przedmiotowych organizo−
wanych lub współorganizowanych przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

– w roku szkolnym 2007/08 są laureata−
mi lub finalistami olimpiad i turniejów
ogólnopolskich organizowanych na pod−
stawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu 

– ze sprawdzianu zewnętrznego na za−
kończenie szkoły podstawowej zdawane−
go w latach 2005/06 – 2007/08 otrzymali
co najmniej 38 punktów

– z części matematyczno−przyrodniczej
egzaminu zewnętrznego na zakończenie
gimnazjum, zdawanej w latach 2004/05 –
2007/08, otrzymali co najmniej 46 punktów

– uzyskali średnią ocen ze wszystkich
przedmiotów, obliczoną na podstawie
świadectwa ukończenia klasy w roku
szkolnym 2007/2008, na poziomie nie
niższym niż 5,0.

Warunkiem ubiegania się o stypendium
jest złożenie w trzech egzemplarzach
wniosku o przyznanie stypendium, podpi−
sanego przez ucznia/rodzica/opiekuna
prawnego ucznia w szkole, do której uczeń
będzie uczęszczać w roku szkolnym
2008/2009. Do wniosku należy dołączyć:

– indywidualny plan rozwoju edukacyj−
nego ucznia

– świadectwo ukończenia klasy lub (w
przypadku ucznia rozpoczynającego nau−
kę w nowej szkole) odpowiednio świadec−
two ukończenia szkoły podstawowej lub
gimnazjum

– wynik egzaminu zewnętrznego (w
przypadku ucznia rozpoczynającego nau−
kę w gimnazjum lub szkole ponadgimna−
zjalnej) 

– oświadczenie o dochodach członków
rodziny ucznia uzyskanych w 2007 roku
wraz z dokumentami niezbędnymi do
ustalenia dochodu rodziny ucznia w prze−
liczeniu na osobę

– dyplomy lub inne dokumenty po−
twierdzające udział ucznia w konkursach,
olimpiadach czy turniejach

– zgodę na przetwarzanie danych osobo−
wych wyrażoną przez pełnoletniego ucz−
nia/rodziców/ucznia opiekuna prawnego.

Informacja o przyznaniu stypendium
zostanie przekazana uczniowi oraz szkole
do której będzie uczęszczać w nowym ro−
ku szkolnym – do 30 września 2008 r. 

M.M.

STYPENDIA UNIJNE 
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Płoccy policjanci, podobnie jak rolni−
cy, śledzą prognozy pogody. Bo im cie−
plejsze wieczory i noce, tym niebez−
pieczniej na ulicach. Zwłaszcza w wee−
kendy, kiedy po tygodniu pracy i nauki
rzesze młodych ludzi rozładowują zmę−
czenie alkoholem. Weekend (25−27
kwietnia) był więc dla policji „otwar−
ciem sezonu” – w Płocku i powiecie za−
roiło się od wzmocnionych patroli.

Dwa punkty dowodzenia

W piątek od godz. 21 patrole, które
wyszły i wyjechały do miasta, miały
dwa punkty dowodzenia. Pierwszy, jak
zwykle, był w komendzie przy Słowac−
kiego, u dyżurnego. Drugi – w nieozna−
kowanym samochodzie krążącym po
ulicach Starego Miasta. Stąd akcję za−
bezpieczenia porządku w centrum mia−
sta koordynował naczelnik sekcji patro−
lowo−interwencyjnej komisarz Marek
Dymek. Wszyscy oczywiście w stałej
łączności i gotowi, by szybko interwe−
niować tam, gdzie dzieje się coś złego.

Starówkę „obstawiało” pięć patroli
zmotoryzowanych, w których było pię−
ciu dzielnicowych i 10 policjantów z pa−
trolówki (a w trzech dodatkowo prze−
wodnicy z psami patrolowo−tropiący−
mi). Do dyspozycji był też przewodnik
z psem wyszkolonym do poszukiwania
narkotyków. Reszta miasta pilnowana
była przez trzy patrole piesze i osiem
zmotoryzowanych służb patrolowo−in−
terwencyjnych.

Barek pod chmurką

Wyruszamy z komisarzem Dymkiem
tuż po godz. 22. Na ulicach w centrum
na razie spokojnie. Tumska prawie pu−
sta, więcej osób na Grodzkiej, gdzie jest
największe zagęszczenie lokali. Marek
Dymek co chwila wywołuje kolejne pa−
trole, sprawdza, czy w podległych im
rejonach jest spokojnie.

Nasze auto krąży po alejkach parku na
Tumach, zapuszcza się za katedrę. Poje−
dyncze parki przycupnęły na ławkach,
nikt nie pije piwa i wina, jest spokój.
Zjeżdżamy Mostówką na Rybaki. Trzech
dżentelmenów raczy się piwem na ławce
tuż przy ulicy. Przepisy tego zabraniają,
komisarz Dymek wzywa patrol.

Wracamy do centrum, w rejon ul. Ka−
zimierza Wielkiego. Z uliczki na nadwi−
ślańskiej skarpie wyłaniają się grupy
młodych osób, za chwilę wjeżdża tam
wóz patrolowy: policjanci sprawdzą,
czy jest spokojnie. Ci z Rybaków infor−
mują, że ukarali mandatem pijących
piwko, a pies od narkotyków sprawdził
ich samochód. Nie wyczuł środków
odurzających.

Ruszamy za radiowozem, który wci−
ska się w ciasne alejki parku za klaszto−
rem mariawitów. Tylko puste butelki po
alkoholu świadczą o tym, że niedawno
trwała tu jakaś biesiada.

– Zmyli się, bo widzą ciągle policję
– konstatuje naczelnik Dymek. – Żeby
chociaż te butelki zabrali, wyrzucili do
śmietnika!

Do Radziwia! Tylko ostrożnie!

Nagle radiostacja podaje dyspozycje
dyżurnego KMP: patrol jest natychmiast
potrzebny na ul. Krakówka w Radziwiu,
gdzie grupa agresywnej młodzieży wdar−

ła się do jednego z domów na imprezę.
Dyżurny uczula, by zachować ostroż−
ność, podsyła kolejny patrol do pomocy.
Marek Dymek sprawdza, czy ktoś z jego
ludzi jest wolny i też posyła posiłki.

Za chwilę i my ruszamy na Radziwie.
Droga w budowie, wszędzie wystają
wysoko studzienki, nie da się rozwinąć
dużej prędkości. Dom stoi naprzeciw
cmentarza, po podwórku krążą wzbu−
rzeni młodzi ludzie. Bawili się, kiedy
przyszła banda ich rówieśników, chcieli
się wedrzeć, zaczęli bójkę – jeden chło−
pak z raną głowy leży i czeka na wezwa−
ne już pogotowie.

Na widok zbliżających się radiowo−
zów napastnicy uciekli przez mur na
cmentarz. Policjanci penetrują teren,
szukają. Sytuacja jest opanowana, wra−
camy. Nagle na ul. Kolejowej widzimy
trzech młodzieńców z papierosami.

– Sprawdźcie ich – poleca komisarz
jednemu z patroli. Radiowóz pojawia
się szybko, zajeżdża drogę, policjanci
sprawdzają dokumenty. Jeden chłopak
nazywa się tak, jak mówili na Kraków−
ce. Cała trójka zostaje zapakowana do
samochodu i jedzie do tamtego domu na
konfrontację. Ten jeden zostaje rozpoz−
nany – odwożą go na komendę, a potem
do aresztu policyjnego.

Potem dowiadujemy się, że ranny
chłopak został w szpitalu. Już w nie−
dzielę rano komisarz Dymek poinfor−
mował, że policjanci zatrzymali w su−
mie siedem osób, które wywołały tę
awanturę. Są w policyjnym areszcie.

Zadyma na Podolszycach

Tymczasem dochodzi nas informacja
o 20−osobowej grupie, która na Podol−
szycach zakłóca ciszę, demoluje śmiet−
niczki. Już są tam radiowozy, na ich wi−
dok banda rozpierzchła się, uciekła do
Parku Północnego. Jedziemy tam. Poli−
cjanci nie odpuszczają, skaczą przez
płot, szukają.

– Mam w służbie patrolowej młodych
ludzi, średnia pracy w policji pięć lat, są

niesamowici – cieszy się naczelnik pa−
trolówki. – Im się naprawdę chce się coś
robić, lubią działanie. Połowa moich lu−
dzi ma wyższe wykształcenie, w końcu
przejdą do innych sekcji, będą awanso−

wać. Ale teraz ich młodość, sprawność
jest największym atutem w patrolach.

Zabawa w „ganianego” przynosi re−
zultat – pięciu z hałaśliwej grupy zosta−
je zatrzymanych, niektórzy są wstawie−
ni. Sypią się mandaty.

Chodzi o spokój i bezpieczeństwo

Robi się coraz później i radio odzywa
się coraz częściej. Słyszymy, jak dyżur−
ny wysyła patrole do hałasującej i piją−
cej młodzieży na Chopina, Bielską do
awantur domowych, do samochodu,
w którym bezustannie włącza się alarm.
A w centrum – jak na weekendowy pią−
tek – spokojnie.

– To pewnie dlatego, że nagłośniliśmy
nasze działania, pochowali się gdzieś
dilerzy narkotyków – mówi komisarz
Dymek i zaraz dodaje: – I o to właśnie
chodziło: żeby było spokojnie, bezpiecz−
nie. To jest dopiero nasz sukces!

Do końca nocy było jeszcze kilka in−
terwencji. Między innymi na Grodzkiej
przed Zamkiem Graala i w Borowi−
czkach.

– Nałożyliśmy 14 mandatów za zakłó−
canie porządku i spożywanie alkoholu,
jedna osoba jest osadzona w policyjnej
izbie zatrzymań. Sprawdziliśmy pod ką−
tem posiadania narkotyków dwa samo−
chody (narkotyków nie znaleziono),
sprawdziliśmy osiem aut i tyle samo te−
lefonów komórkowych. Nie pochodziły
z kradzieży. Ustaliliśmy też sprawców
niszczenia mienia – grupa demolowała
samochody na Wielkiej Płycie – podsu−
mowuje piątkowo−sobotnią noc komi−
sarz Marek Dymek. – I już dziś zapo−
wiadam: takich akcji będzie więcej, bę−
dziemy systematycznie nasilali służby,
żeby płocczanie mogli czuć się bezpiecz−
nie w swoim mieście.

Naczelnik Bednarek bił rekord na 300 m

Również zmotoryzowani byli pod lu−
pą policji. Drogówka prowadziła dwud−
niową akcję „Alkohol i narkotyki”. Bra−
li w niej bezpośredni udział: naczelnik

sekcji ruchu drogowego podinsp. Paweł
Bednarek i jego zastępca kom. Zbi−
gniew Kopczyński. – A razem z nami
ponad 20 policjantów w 10 radiowo−
zach, z alkotestami i narkotestami – mó−
wi Paweł Bednarek. – W ciągu tych
dwóch dni skontrolowaliśmy 150 kie−
rowców, w tym 50 pod kątem narkoty−
ków. Na szczęście nikt z nich nie był pod
wpływem środków odurzających.

Za to pijani, i owszem, trafiali się.
W piątek, choć policjanci stali na dro−
gach krajowych powiatu właściwie
w biały dzień (od godz. 14 do 22), w ich
ręce wpadło aż czterech nietrzeźwych
kierujących. Rekordzista miał 1,8 pro−
mila alkoholu!

Ale dopiero w sobotę doszło do praw−
dziwych emocji... sportowych. Patrole
drogówki obstawiły drogi wokół popu−
larnych w powiecie dyskotek. W okoli−
cy Blichowa „czatował” sam naczelnik
Bednarek. Opowiada: – Nadjeżdżał sa−
mochód, dałem znak, żeby kierowca się
zatrzymał. A ten nagle nacisnął na ha−
mulce, wypadł z auta i... popędził w po−
le! No nie! – myślę sobie i dalej biegiem
za nim! Jakieś 300 metrów go goniłem,
chyba pobiłem rekord świata na tym dy−
stansie w konkurencji: bieg przez bru−
zdy! Ale go dopadłem!

Delikwent okazał się pijany. Miał bli−
sko trzy promile alkoholu! Nawet nie
dało się z nim pogadać, został odwiezio−
ny do policyjnej izby zatrzymań, a jego
auto odholowano na policyjny parking.

– Jechał na dyskotekę do Blichowa,
popił w domu i nabrał ochoty na zaba−
wę – mówi naczelnik Bednarek. – Na−
mierzyliśmy jeszcze trzech takich mało
trzeźwych w drodze do dyskotek, mieli
od pół do półtora promila.

Jedno jest pocieszające – według szefa
drogówki – w wielu z zatrzymywanych do
kontroli samochodów jechali wstawieni
pasażerowie, ale kierowcy byli trzeźwi.

– Może coś w końcu dociera do ludzi
– mówi Paweł Bednarek i zapowiada, że
akcje z ostatniego weekendu to nie poje−
dynczy zryw policjantów, ale systema−
tyczne, cykliczne działanie. Będą się
powtarzały coraz częściej. 

Anna Lewandowska
KMP w Płocku 

Taki zwyczajny weekend
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28 kwietnia Mariusz Dobijański zo−
stał powołany na Mazowieckiego Wice−
kuratora Oświaty. Zastąpił on na tym
stanowisku Jerzego Bertę, który odszedł
na emeryturę.

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłow−
ski, składając podziękowania Jerzemu
Bercie za pracę na stanowisku wicekurato−
ra, przypomniał jego aktywność w ruchu
solidarnościowym przed rokiem 1990. 

Mariusz Dobijański ukończył Aka−
demię Pedagogiki Specjalnej w War−

szawie. Pracował m. in. jako pedagog
szkolny w Siedlcach i pedagog
wspierający klasę integracyjną.
W 2007 roku obronił pracę doktorską
na temat „Kierunki i metody dosko−
nalenia jakości pracy szkoły”. Jest
autorem i współautorem publikacji
dotyczących organizacji i zarządza−
nia oświatą. W 2007 roku otrzymał
Medal Komisji Edukacji Narodowej
nadany przez Ministra Edukacji Na−
rodowej RP. (j)

Nowy wicekurator

Aby przystąpić do programu, którego
głównym założeniem było poszerzenie
możliwości zawodowych uczniów oraz
rozwijanie ich zainteresowań, nauczy−
ciele musieli zaplanować wiele oryginal−
nych i mądrych przedsięwzięć. Ciężka
praca przyniosła jednak fantastyczne
efekty. Zainteresowanie uczniów było
ogromne – zwłaszcza, że wszystkie
przewidziane dla nich „atrakcje” były
nieodpłatne. 

Postawiono przede wszystkim na
umocnienie pozycji zawodowej mło−
dych ludzi. W bogatej ofercie zajęć zna−
lazły się: kurs nauki prawa jazdy (zali−
czyło dwudziestu uczniów), kurs spawa−
nia elektrycznego, zakończony egzami−
nem i certyfikatem, umożliwiającym
podjęcie pracy (także zagranicą). Du−
żym powodzeniem cieszyły się zajęcia
koła komputerowego, podczas których
młodzież doskonaliła umiejętności pro−
jektowania z pomocą programu Auto
Cad, czy kosztorysowania. 

Szkoła postarała się również o wy−
równanie szans tym, którzy mają zaleg−
łości w nauce. Z myślą o nich zorganizo−
wano zajęcia wyrównawcze z języka ro−
syjskiego i matematyki. Inną formą edu−
kacji był cykl zajęć związany z promo−
waniem postaw proekologicznych.
Sprzyjały temu nie tylko wycieczki do
oczyszczalni ścieków, czy na wysypisko
śmieci, ale wędrówki po parkach naro−
dowych, bezpośrednie obcowanie z dzi−
ką przyrodą, czy popularyzowanie po−
trzeby ochrony ginących gatunków. Zor−
ganizowano również zajęcia, których ce−
lem było nakłonienie uczniów do racjo−
nalnego używania wody, energii, uświa−
domienie zasadności segregowania od−
padów, czy wykrywania dzikich wysy−
pisk śmieci. 

Bardzo atrakcyjne okazały się rów−
nież warsztaty fotograficzne. Już sam
pomysł przeprowadzenia ich w Gdańsku
zyskał aprobatę, ale kiedy okazało się,
że zajęcia poprowadzą pracownicy Poli−
techniki Gdańskiej chętnych zgłosiło się
więcej niż się spodziewano. Młodzież
dowiedziała się nie tylko co i jak foto−

grafować, jakiego używać sprzętu i jak
sprawić, by zdjęcia były interesujące,
ale również poznała proces ich wywoły−
wania. Uczestnicy włożyli w realizację
tego zadania wiele entuzjazmu; szkołę
zalała fala odbitek fotograficznych, do−
kumentujących przebieg kolejnych
przedsięwzięć.

Zupełnie inny charakter miał cykl za−
jęć „Mazowsze nieznane”, ale i on zy−
skał aprobatę uczestników. Okazało się
bowiem, że zgodnie z powiedzeniem
„cudze chwalicie, swego nie znacie”,
większość uczniów nie zna ani zabyt−
ków, ani historii Mazowsza. Aby to
zmienić, zorganizowano wiele wycie−
czek i zajęć krajoznawczych. Młodzi lu−
dzie nie tylko zwiedzili Oporów, zamek
w Łęczycy czy Nieborów, ale również
uczestniczyli w lekcjach muzealnych. 

Okazją do wspomnień była uroczy−
stość zakończenia programu, na którą za−
proszeni zostali wszyscy, którzy praco−
wali nad jego realizacją. Z satysfakcją
dziękował organizatorom zajęć dyrektor
szkoły, miło o działaniach wypowiadali
się goście.

Uczniowie żałują, że projekt i związa−
ne z nim atrakcje już się skończyły. Ale
może nie? Może będą inne, równie inte−
resujące... (kd)

Współczesna szkoła poszukuje ciekawych pomysłów, żeby zachęcić uczniów do
zdobywania wiedzy. W Zespole Szkól Budowlanych takim dobrym pomysłem
okazał się program „Szkoła Równych Szans” – projekt finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środ−
ków budżetu państwa. 

Szkoła nie jest nudna
Zakończył się I etap szóstej edycji

ogólnopolskiego konkursu plastycznego
dla dzieci i młodzieży, ogłoszonego
przez Komendanta Głównego Państwo−
wej Straży Pożarnej. Do ratuszowego
Oddziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
który był organizatorem etapu powiato−
wego, wpłynęło ponad 150 prac, wyko−
nanych różnymi technikami plastyczny−
mi. Ilustrowały one dość trudne w tym
roku hasło „112 w trudnej sprawie – nie
używaj przy zabawie”.

Czteroosobowe jury pod przewodnic−
twem plastyka i dyrektora Płockiej Galerii
Sztuki – Jerzego Mazusia miało poważny
problem z wybraniem najlepszych; jedne
były bardzo starannie wykonane, inne za−
skakiwały ujęciem tematu, jeszcze inne
przyciągały wzrok nietuzinkowym połą−
czeniem technik. Ostatecznie wybrano 4

prace, których autorzy spotkali się (28
kwietnia) w ratuszu z prezydentem Miro−
sławem Milewskim, który po gratulacjach
wręczył im dyplomy i nagrody (odtwarza−
cze mp4, zestawy plastyczne).

W najmłodszej grupie zwyciężyła wy−
dzieranka Dominiki Krajewskiej z SP nr
22. W drugiej grupie (9−12 lat) I miejsce
przyznano pracy Kamila Smolińskiego
z SP nr 11. W grupie trzeciej najwyżej ju−
ry oceniło efekt pracy Eweliny Leman−
kiewicz z Gimnazjum nr 3, a w najstar−
szej grupie ponownie triumfował Marcin
Kwiatkowski ze Szkoły Specjalnej.

Potem przy ciastkach rozmawiano
o malowaniu, a Jerzy Mazuś udzie−
lał młodym artystom fachowych po−
rad. Prezydent życzył zwycięzcom
rozwijania talentu, którym się wy−
kazali i powodzenia na etapie woje−
wódzkim. (j)

112 w trudnej sprawie
Praca Dominiki Krajewskiej

Zespół Taneczny „Odlot”, działający
w Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku, po
raz kolejny oklaskiwany był na Ogólno−
polskim Festiwalu Zespołów Szkolnych
w Inowrocławiu. Dziewczęta, odbierając
I nagrodę, popłakały się z radości.

Obronić pierwsze miejsce z zeszłego
roku nie było łatwo. W kategorii średniej
(10−13 lat) występowało aż 17 zespołów,
a poziom w tym roku był o wiele wyższy.
Jury przyznało I miejsca aż trzem zespo−
łom, ale „Odlot” oceniono najwyżej.
Oprócz I miejsca (statuetka i aparat cyfro−
wy) zespół otrzymał propozycję wzięcia
udziału w przyszłorocznym Pucharze
Polski.

To już trzeci ogólnopolski sukces
„Odlotu” w tym roku szkolnym. Zespół
tworzą: Agnieszka Mysiakowska, Justyna
Rosa, Ola Dolak, Paula Gosa, Karolina
Tyszkiewicz, Klaudia Ważyńska, Monika
Tyszkiewicz, Marta Chrzanowska, Wikto−
ria Śmiałek, Weronika Kuczyńska, Aneta
Pyrzyńska, Ewelina Kierzkowska, Natalia
Kostewicz, Karolina Cichocka, Ania Ste−
fańska, Ola Ziółkowska, Oliwia Szygen−
dowska, Julka Musiałek, Ania Józefczyk,
Oliwia Brudnicka, Ewa Kolczyńska,
Martyna Kowalczyk, Kasia Załęska, Ola
Król, Karolina Langholtz, Agnieszka Je−
zierska, Gabrysia Kuczyńska, Andżelika
Lipińska. K.F. 

„Odlot” zwyciężył w Inowrocławiu



W sobotę, 26 kwietnia na płycie bo−
iska przy Gimnazjum nr 2 im. Orląt
Lwowskich odbył się Wiosenny Tur−
niej Piłki Nożnej. Organizatorami im−

prezy byli: Międzyzakładowa Spół−
dzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
i Urząd Miasta Płocka. 

W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn.
W drodze eliminacji grupowych wyłonio−
no 4 finalistów. W meczu o 3. miejsce
spotkały się drużyny z SP Nr 6 i SP Nr 22.
Wygrała wynikiem 2:1 drużyna z SP Nr 6.
W meczu finałowym zmierzyły się druży−
ny z klubów osiedlowych PSML−W
i MSM „Chemik”. Mecz zakończył się re−
misem 3:3. W rzutach karnych lepsza
okazała się drużyna MSM „Chemik”. 

Nad bezpieczeństwem zawodników
podczas całego turnieju czuwali wolon−
tariusze ze stowarzyszenia Maltańskiej
Służby Medycznej. Imprezę uświetniły
występy UKS Grupo Magia Capoeira
UNICAR i dziewczęcego zespołu ta−
necznego z klubu osiedlowego MSM
„Chemik”. Zwycięzcom nagrody wrę−
czył zastępca prezesa MSM „Chemik”
Krzysztof Marcinkiewicz. H.B.

Wiosenne kopanie
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Coroczny rajd harcerzy z Hufca ZHP
PŁOCK, znany pod nazwą Hufcowa Gra
Specjalnościowa – czyli po prostu HGS,
zaczął się 3 maja, a skończył dzień póź−
niej. Odbył się w tym roku pod hasłem
„Pieszkom i na kołach”.

Zaczęło się rano od uroczystości z oka−
zji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Ma−
ja i pełnienia warty przy pomniku Józefa
Piłsudskiego. Około godziny 13 harcerze
spotkali się na apelu rozpoczynającym tra−
sę rajdu, który zorganizowała 88. Wielopo−
ziomowa Drużyna Harcerska „Ognie El−
ma”, a następnie kolejno wyruszali na tra−
sę rajdu; trzy drużyny wybrały trasę pieszą,
a jedna rowerową. Szlak wiódł od starego
mostu, przez wał przeciwpowodziowy i te−
reny nadwiślane po stronie Radziwia, aż do
nowego mostu i kończył się w Szkole Pod−
stawowej nr 20 w Borowiczkach. 

Na kolejnych punktach wędrówki harce−
rze musieli zmierzyć się z takimi zadania−
mi, jak: porozumienie z osobą niesłyszącą
w języku migowym, zbudowanie namiotu
z pałatki, kijków i sznurka, rozgrywki
w baseball, przekazanie wiadomości sema−
forem, udzielenie pierwszej pomocy rannej
dziewczynie oraz…kosmitce! 

Pozostała część trasy została przygoto−
wana w oparciu o książkę Michaela Ende
pt. „Momo” o dziewczynce, która urato−
wała świat przed złodziejami czasu.
Uczestnicy rajdu mieli okazję wcielić się
w postać głównej bohaterki, przeżyć jej
przygody i spotkać na punktach książko−
we postaci np. Szarego Pana, który ode−
brał od nich Kwiaty Jednej Godziny, czy
żółwia Kasjopeję, który przekazał im po−
mocną wiadomość, pod warunkiem, że
zaskarbili sobie jego sympatię i zdobyli
zaufanie. Oczywiście, żeby było trudniej,
wiadomość należało odszyfrować. Jej
treść prowadziła harcerzy w dalszej czę−
ści rajdu na „Ulicę Nigdzie” – w tym wy−
daniu był to tor całkiem wymyślnych

przeszkód. Kolejną postacią z książki, ja−
ką spotkali uczestnicy, był Mistrz Hora
z „Domu Nigdy”. Zadanie, jakie miał dla
nich, polegało na odgadnięciu zagadki
o trzech braciach. 

W sobotę wieczorem wszyscy wspól−
nie wysłuchali jednego rozdziału książ−
ki „Momo”, a następnie odbyło się
ogniobranie, na którym poruszane były
zagadnienia związane z czasem, a także
każda drużyna prezentowała scenkę do
otrzymanych wcześniej haseł np.
„szczęśliwi czasu nie liczą”, „czas leczy
rany” czy „śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”.

O godz. 22.30 zarządzono ciszę noc−
ną, ale złodzieje czasu znów wkroczyli
do akcji. Alarm nocny poderwał
wszystkich o północy. Harcerze, tak jak
dziewczynka Momo, musieli uratować
świat, tak więc wszystkie drużyny przy−
stąpiły do łapania Szarych Panów
i otwierania sejfów zdobytymi wcześ−
niej kodami z zagadki, by uwolnić
Kwiaty Jednej Godziny. Po podsumo−
waniu zabawy, podliczeniu punktów, ze
świadomością dobrze spełnionego obo−
wiązku wobec świata, harcerze mogli
znów wrócić na posłania.

Następnego dnia poszczególne dru−
żyny zmierzyły się w quizie, którego
pytania dotyczyły kilku kategorii m.in.
pierwszej pomocy, historii harcerstwa,
trasy rajdowej itp.

Na apelu kończącym rajd HGS 2008
zostały wręczone dyplomy, puchary
i atrakcyjne nagrody (sprzęt harcerski).
Pierwsze miejsce zajęła 2 Mazowiecka
Drużyna Harcerska „Braterstwo Wil−
ków”, drugie – 88 Drużyna Harcerska
„Mitigweya”, a trzecie – 214 Wielopo−
ziomowa Drużyna Harcerska „Wilcze
Jagody”. Pamiątkowy dyplom otrzymała
też 202 Drużyna Harcerska im. Janusza
Korczaka. Organizatorzy HGS 2008

Harcerska przygoda

Do Płocka przybyło 113 harcerskich
ratowników i instruktorów pierwszej
pomocy z całej Polski. Celem mane−
wrów było sprawdzenie wiedzy oraz
umiejętności z zakresu udzielania pier−
wszej pomocy, szkolenie, integracja
oraz wymiana doświadczeń pomiędzy
ratownikami z różnych województw.
W programie imprezy znalazły się
m.in.: warsztaty doszkalające oraz egza−
min na stopień Ratownika HOPR, kurs
i egzamin na stopień Instruktora HOPR,
zawody młodszych ratowników, ćwi−
czenia systemu segregacji rannych
„Triage”, poznawanie oraz ćwiczenie
procedur korzystania z łączności w trak−
cie akcji i obstaw HOPR, omówienie
i nauka korzystania z wyposażenia am−
bulansu pogotowia ratunkowego, pokaz
akcji ratowniczej Państwowej Straży
Pożarnej oraz spotkanie ze służbami ra−
tunkowymi PKN Orlen. 

I miejsce w rywalizacji młodszych ra−
towników zajął patrol prowadzony
przez harcerzy z Płocka w składzie:An−
drzej Wronowski (Płock) – patrolowy,
Piotr Nowak (Płock), Damian Jankow−
ski (Płock), Jakub Sobieski (Poznań),

Adam Mikołajczak (Poznań), Piotr Ce−
lichowski (Poznań), Paweł Radziun
(Gietrzwałd), Rafał Żurański (Gietrz−
wałd).

Ponadto mamy w Płocku nowych In−
struktorów HOPR, którzy będą mogli
prowadzić szkolenia z zakresu pier−
wszej pomocy. Są to: Marta Poręba, Łu−
kasz Matracki i Bartłomiej Kukulski.
W wyniku pozytywnie zdanego egzami−
nu, stopień Ratownika HOPR uzyskali:
Karolina Bałut, Sandra Sztal, Andrzej
Wronowski i Piotr Nowak.

Komendantka Manewrów, phm.
Agnieszka Leśny (Warszawa), serdecz−
nie dziękuje harcerkom i harcerzom
z Płocka, którzy przyczynili się do
sprawnej organizacji imprezy:

Nie było łatwo organizować tak dużą
imprezę w obcym dla mnie mieście. Za−
danie okazało się możliwe do zrealizo−
wania dzięki profesjonalizmowi i wspar−
ciu, jakie otrzymałam od środowiska
ZHR w Płocku. Doświadczenie współ−
pracy z harcerkami i harcerzami z Ob−
wodu Płockiego było bardzo pozytywne.

phm. Jacek Patora 
oboźny manewrów

W dniach 18−20 kwietnia Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizował
w Płocku III Ogólnopolskie Manewry Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego

Płocki patrol najlepszy

Strażacy, jak co roku, obchodzili swo−
je święto. Choć dzień św. Floriana – ich
patrona – wypadł w niedzielę, to płoccy
funkcjonariusze obchodzili go we wto−
rek, 6 maja. I jak zawsze niektórzy za−
służyli na awanse. Siedmiu strażaków
otrzymało wyższe stopnie oficerskie.
W związku z tym w płockiej komendzie

mamy dodatkowo: jednego starszego
brygadiera (został nim komendant miej−
ski PSP – Krzysztof Frączkowski),
trzech młodszych brygadierów, dwóch
starszych kapitanów, jednego kapitana.
Dodatkowo, Komendant Główny PSP
rozkazem personalnym nadał trzy wyż−
sze stopnie aspiranckie: aspiranta szta−
bowego, starszego aspiranta i aspiranta. 

Ponadto Mazowiecki Komendant
Wojewódzki PSP wyróżnił siedmiu
strażaków, nadając im stopnie: starsze−
go ogniomistrza, ogniomistrza i star−
szego sekcyjnego. Na koniec uroczy−
stości czterech strażaków awansowało
na starszego strażaka. 

– Płockie jednostki PSP i OSP za−
bezpieczają teren o powierzchni około
1900 kilometrów kwadratowych, na
którym zamieszkuje ponad 240 tysięcy
osób – mówił podczas spotkania ko−
mendant Frączkowski. – Strażacy co
roku uczestniczą w ponad 2,5 tysią−
cach zdarzeń. W 2007 roku byli przy
843 pożarach, 1717 miejscowych za−
grożeniach i wyjeżdżali do 94 fałszy−
wych alarmów. (m.d.)

Zasłużyli na awans
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Od mocnego i płockiego akcentu
rozpocznie się tegoroczna edycja

Międzynarodowego Festiwalu Zawo−
dów Filmowych. W piątek 20 czerwca
na Starym Rynku, zaraz po pokazach
kaskaderskich Zbigniewa Madeja i po−
mysłodawcy festiwalu Krzysztofa Fusa,
wystąpi Lao Che. 

Kusturica i inni

Będzie to pierwszy koncert płockiego
zespołu w rodzinnym mieście od czasu
wydania płyty „Gospel”. Dlaczego Lao
Che? Z filmem łączy ich choćby zami−
łowanie do serii przygód o Indianie Jo−
nesie (patrz nazwa zespołu). Niewiele
też brakowało, aby „Ty człowiek je−
steś?” stał się utworem promującym
film „Katyń” A. Wajdy. Lao Che wystą−
pi jako support dla megagwiazdy tego−
rocznego festiwalu Emira Kusturicy –
jednego z najbardziej utalentowanych
i oryginalnych europejskich twórców
filmowych (m.in. dwukrotny zdobywca
Złotej Palmy w Cannes), reżysera takich
kinowych hitów jak „Czas Cyganów”
(1988), „Arizona Dream” (1993), „Un−
derground” (1995) czy „Czarny kot, bia−
ły kot” (1998). Kusturica wystąpi
w Płocku nie jako reżyser ale lider, rów−
nie legendarnej cygańskiej formacji No
Smoking Orchestra (gra tam na basie).
Po rozstaniu reżysera z G. Bregoviciem
ten właśnie zespół przygotowuje muzy−
kę do wszystkich jego obrazów. W cza−
sie koncertu zapewne nie zabraknie naj−
większych filmowych przebojów, bał−
kańskiego ducha, energii i magii rodem
z dzieł Kusturicy. Mamy szczęście, bo
płocki koncert jest darmowy. Żeby
wejść na warszawski występ grupy
w grudniu ub. r. trzeba było zapłacić co
najmniej 99 zł w przedsprzedaży. Miej−
sca dla VIPów kosztowały 250 zł. 

Ciekawie zapowiada się też sobotni
koncert Płockiej Orkiestry Symfonicz−
nej, która na żywo zagra „Piotrusia
i wilka” Siergieja Prokofiewa do słyn−
nego już filmu pod tym samym tytułem,
współtworzonego przez polskiego SE−
MA−FOR−a, który zdobył w tym roku
Oskara za najlepszą animację. Potem
płoccy muzycy wykonają cykl filmo−
wych szlagierów Johna Wiliamsa, m.in.
suity z filmów o Harrym Potterze, „Par−
ku Jurajskiego”, „Gwiezdnych Wojen”.
Cały festiwal muzycznie zamknie
w niedzielny wieczór irlandzki Dervish
– wykonujący tradycyjną muzykę z zie−
lonej wyspy.

Prawda i fabuła

Cały festiwal będzie miał tak napraw−
dę trzy główne wątki tematyczne: jubi−
leusz artystyczny Krzysztofa Zanussie−
go (połączony z przeglądem jego fil−

mów), cykl filmowy „Prawda i fabuła”
oraz Dzień Magii i Harry Potter. Od 16
(poniedziałek) do 20 (piątek) czerwca
w Płockiej Galerii Sztuki będą wy−
świetlane filmy Krzysztofa Zanussiego,
m.in. „Struktura kryształu” i „Życie ro−
dzinne”. Pokazy będą rozpoczynać się
o godz. 18. Zresztą PGS już 13 czer−
wca, obok wystawy plakatu filmowego
Jakuba Erolla, otworzy wystawę pamią−
tek filmowych ze zbiorów prywatnych
reżysera „Cwału”. A w niedzielę, 22
czerwca, organizatorzy zaplanowali be−
nefis Krzysztofa Zanussiego, na którym
obecność zapowiedziało wiele znako−

mitych osobistości kina, m. in. Maja
Komorowska i Ewa Dałkowska.

W sobotę rusza projekt „Prawda i fa−
buła”. – Założenie jest takie, aby poka−
zać dwa filmy: dokumentalny i fabular−
ny dotykający jednej sprawy, np. wyda−
rzeń historycznych tak jak to będzie przy
pierwszym pokazie. Z jednej strony
„Katyń” A. Wajdy, z drugiej „Katyń” J.
Gębskiego – tłumaczy Tadeusz Parado−
wicz – jeden z organizatorów festiwalu.
W następnych zestawieniach będzie:
„Dług” K. Krauzego i „Egzekucja” J.
Krysiaka i J. Morawskiego, „Poznań
56” F. Bajona i „Poznańskie Powstanie
1956” K. Magowskiego oraz „Skazany
na bluesa” J. Kidawy−Błońskiego i „Sie
macie ludzie” K. Magowskiego.

Wieczór Magii 

Fanów Harrego Pottera ucieszy za−
pewne przegląd filmów o słynnym cza−
rodzieju (16−20 czerwca w szkole mu−
zycznej). Organizatorzy poświęcają mu
cały drugi dzień festiwalu (21 czer−
wca). Będzie m.in. rozmowa ze Sławo−
mirem Idziakiem – operatorem filmów
„Harry Potter” i Maxem Naporowskim,
Arkiem Komorowskim oraz Tomkiem
Opalińskim – polskimi twórcami efek−
tów do filmów o czarodziejach z Hog−
hwardu.

Prawdziwą bombę organizatorzy
przygotowali na koniec drugiego dnia.

– To będzie naprawdę magiczny wie−
czór – zapewnia T. Paradowicz. W Te−
atrze Dramatycznym wystąpi trzech,
światowej sławy magików: Japończyk
Kenji Minemura, Francuz – Jerome
Helfenstein i Polak – Arsene Lupin
(Sławomir Piestrzeniewicz), jedyny
nasz rodak, który na Światowych Kon−
gresach sztuki iluzji odnosi sukcesy.
Dwukrotnie zajął II miejsce w katego−
rii manipulacje (1985 i 1991) na odby−
wających się co trzy lata Światowych
Mistrzostwach Magii organizowanych
przez FISM – Światową Federację
Stowarzyszeń Iluzjonistycznych z sie−
dzibą w Hadze (Holandia). W 2003 ro−
ku podczas kongresu FISM w Hadze
zdobył tytuł mistrza świata w katego−

rii innowacje. Za swój wkład w rozwój
światowej sztuki iluzji został uhonoro−
wany tytułami: honorowego członka
organizacji IBM (International Bro−
therhood of Magicians) oraz honoro−
wego członka Rosyjskiego Stowarzy−
szenia Iluzjonistów. Występował na
wszystkich kontynentach. Obecnie zo−
baczyć go można na deskach Teatru
Sabat Małgorzaty Potockiej w War−
szawie. 

Finalistą mistrzostw FISM w tej sa−
mej kategorii co Lupin jest też Kenji
Minemura (zdobył I miejsce w 2000 r.
i III miejsce w 2003 r.) Minemura jest
mistrzem szybkiego ruchu. Jego sztuka
to połączenie finezji iluzjonisty z rucha−
mi ninja. Nawiązania do wschodniej
sztuki, ale nie walki tylko chińskiego
teatru cieni, odnajdziemy w pokazach
Helfensteina. Jest twórcą niezwykłych
przedstawień z użyciem światłocienia,
tzw. ombromanie (fascynacji cieniem)
– jak sam ją określa. Nazywają go Mi−
strzem Ośmiu Rąk, Tańczącym z Cie−
niami. Jest artystą, który za pomocą
swoich dłoni, kawałka prześcieradła
i żarówki potrafi wyczarować fanta−
styczne ruchome obrazy. 

Cały pokaz z Dramatycznego ma być
transmitowany na telebim ustawiony na
Starym Rynku.

Goście, goście...

Polska animacja znów powraca do
łask za sprawą, wspomnianego już,
łódzkiego SE−MA−FOR−a. Dlatego or−
ganizatorzy zaplanowali w niedzielę,
w ratuszu przegląd filmów czempiona
z Hollyłodzi. Dla dzieci w niedzielę
wystąpi też „Kulfon i Monika”. Dla do−
rosłych co wieczór działać będzie kino
nocne na Starówce; w piątek po kon−
cercie Kusturicy zobaczymy jego film
„Życie jest piękne”, w sobotę – „Testo−
steron”, a w niedzielę – „Lejdis” – jego
żeńską wersję. Tradycyjnie dla mło−
dzieży będą warsztaty (scenariuszowy,
oświetleniowy i montażu) w Małacho−
wiance. Tu też planowany jest przegląd
polskiego dokumentu. Organizatorzy
rozmawiają również z producentami
dwóch seriali „Klan” i „39 i pół”. Dziś
wiadomo, że „Klan” do Płocka przyje−
dzie. Produkcja TVN stoi jeszcze pod
znakiem zapytania. Lista gości jest ca−
ły czas otwarta. Jak zwykle wszystko
zależy od planów filmowych. Na razie
chęć przybycia zapowiedzieli m.in. K.
Malajkat, B. Stupka, A. Dygant, W.
Zborowski, S. Celińska, B. Szyc, S.
Bobrowski, A. Chyra, A. Buzek, J.
Szczepkowska, M. Lipińska, P. Adam−
czyk, B. Obuchowicz, B. Tyszkiewicz,
A. Barciś, K. Kowalewski, M. Konrad
i S. Tym. Radosław Łabarzewski

Program III edycji Cinemagic jest naprawdę magiczny, nie tylko
za sprawą Dnia Harrego Pottera, ale przede wszystkim dzięki
obecności trzech światowej sławy magików, m.in. Kanji’ego Mi−
nemury z Japonii.

Kino i Magia

Uwielbiający cygara Emir Kusturica z zespołem No Smoking Orchestra wystąpi podczas
tegorocznego Cinemagic

Filmowy konkurs
Do 30 maja czekają organizatorzy

konkursu filmowego „Magia w fil−
mie” na prace plastyczne, przedsta−
wiające magiczne sceny z filmów, tak−
że tych które jeszcze nie powstały.
Konkurs podzielony został na katego−
rie wiekowe: dzieci do 6 lat i starsze

od 7 do 13 oraz młodzież do lat 18.
Dzieci powinny wykonać rysunek
(kadr z filmu, plan filmowy, magiczne
ujęcie itp.), starsi zaś mogą przygoto−
wać scenopisy obrazkowe, wymyślo−
nej jednej magicznej sceny filmowej.
Prace mogą być wykonane dowolną
techniką na kartkach A4 (mogą być
w formie komiksu). Należy je nade−

słać (wraz z podanymi na oddzielnej
kartce danymi osobowymi) na adres e−
mail: kamila@miastodzieci.pl lub
pocztą Studio N−Art. sp. z o.o. Al.
Lotników 1, 02−668 Warszawa z dopi−
skiem „Konkurs – Magia w filmie”.

Nagrodami w konkursie są książki,
gry planszowe, filmy na DVD oraz
aparaty cyfrowe i laptop.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozda−
nie nagród będzie miało miejsce 21
czerwca na Starym Rynku podczas
Festiwalu Zawodów Filmowych Ci−
nemagic. 

Szczegóły konkursów na stronach
www.cinemagic.pl oraz www.miasto−
dzieci.pl/artykul.php/id,687.html

(j)
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Dlatego warto sięgnąć po najnowszy
„Gościniec Sztuki”, który kieruje reflektor
w ciernie i blaski polsko−litewskiego są−
siedztwa; dotykając lekko czasów Rze−
czypospolitej Obojga Narodów, ale głów−
ny nacisk kładąc na współczesność. Bo
nie jest to wykład historyczny, tylko wizy−
ta u znajomego, do którego nie zaglądaliś−
my od lat. 

Są więc sentymentalne podróże poety
Daniela Ratza i Richarda Benesevicha –
Amerykanina litewskiego pochodzenia,
ożenionego z Polką i od lat mieszkającego
w Wałbrzychu. 

– Owego dnia rynek w Puńsku na
Suwalszczyźnie pulsował życiem, a w moich
uszach nagle zadźwięczały głosy zupełnie
różne od tych, które słyszałem podczas do−
tychczasowej podróży [...]. Ten świat roz−
brzmiewał językiem, który rozumiałem, języ−
kiem mojego dzieciństwa – pisze Benesevich
w swoim felietonie, w który wspomina nie
zawsze łatwe sąsiedztwo Polaków i Litwi−
nów oraz opisuje jak ono wygląda dziś: –
Wielu Polaków na Litwie po prostu nie dba
o to, by choć trochę nauczyć się miejscowe−
go języka. A to często drażni Litwinów. 

W felietonie znajdziemy odniesienia do
Mikalojusa K. Ciurlionisa – słynnego mala−
rza i kompozytora fin de sieclu, narodowca
o skłonnościach mistycznych, uznawanego
za „wizjonera” i „geniusza artystycznego”,
którego życie i twórczość bada od lat były
prezydent Vytautas Landsbergis. W „Go−
ścińcu Sztuki” jego polskimi śladami podą−
ża Jadwiga Siedlecka – Siwuda. Magdalena
Tyszkiewicz, pisząc o Ciurlionisie, stara się
odpowiedzieć na pytanie: jaki wpływ na je−
go twórczość miała rozwijająca się choroba
psychiczna? Zdaniem Tyszkiewicz artysta
cierpiał na schizofrenia paradoxalis sociali−

ter fausta – rodzaj zaburzenia z pogranicza
patologii i normy, które autorka przypisuje
m.in. bratowi Albertowi czy Brunonowi
Schulzowi. W numerze znajdziemy rów−
nież prace malarskie Ciurlionisa i wiersz
Daniela Ratza – jemu poświęcony. 

Bolesne karty wspólnej historii znaj−
dziemy w „Horrorze w Święcianach na
Wileńszczyźnie. 19 i 20 maja1942 roku”
– w relacji Zdzisława Chlewińskiego, któ−
ra stanowi fragment, przygotowywanej do
druku książki „Horror Polaków i Żydów
na Wileńszczyźnie”. 

Gorąco polecam dział „Rozmowa Go−
ścińca”, w której to Kornelijus Platelis
mówiąc o litewskiej literaturze, jej korze−
niach i czołowych twórcach, rozprawia
się z polskimi mitami i skrzywieniami.
Równie interesujący jest w tym numerze
dział muzyczny, a zwłaszcza „Archiwum
Jazzowe”, w którym Ralph J. Gleason pi−
sze o pierwszych eksperymentach łącze−
nia poezji z jazzem. – [...] pisząc wiersze,
poeci nie robią tego z myślą o czytaniu ich
na głos. [...] Gutenberg miał dobry po−
mysł z drukiem, lecz jego wynalazek wym−
knął się spod kontroli i całkowicie popsuł
szyki poetom! Zaklebnował im usta! Jazz
do pewnego stopnia przyszedł im z pomo−
cą – pisze Gleason, cytując poetę K. Rex−
rotha. Felieton ten polecam zwłaszcza ro−
dzimym literatom, którzy poszukują no−
wej formy wyrazu, sposobu dotarcia do
publiczności. Na koniec coś dla miłośni−
ków płockiej historii i sztuki; Katarzyna
Rogalska poddaje szczegółowej analizie
„Figury świętych i błogosławionych w oł−
tarzu głównym katedry płockiej”.

„Gościniec Sztuki” dostępny jest
w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki
w cenie 10 zł. (rł)

To zadziwiające jak dwa narody, które niegdyś żyły tak blisko,
tworząc jedno państwo, a za 4 lata będą wspólnie organizować
piłkarskie Euro, tak niewiele wiedzą o sobie

Gościńcem ku Wilnu
Od 2004 roku Mazo−

wieckie Centrum Kultury
i Sztuki organizuje cy−
kliczną imprezę pn. Mazo−
wiecka Akademia Książki.
Jej częścią jest konkurs na
pracę o tematyce dotyczą−
cej historii, tradycji i kul−
tury Mazowsza.

5 maja br. ruszyła piąta
edycja. Wydany zostanie
specjalny katalog, prezen−
tujący wszystkie prace na−
grodzone w czterech do−
tychczasowych edycjach,
a laureatom wręczone zo−
staną po raz pierwszy spe−
cjalnie przygotowane na
tę okazję statuetki – Ma−
zowieckie Maki. 

Mazowiecka Akade−
mia Książki jest szansą
dla każdego, kto chciałby
przedstawić nie opubli−
kowaną dotychczas au−
torską pracę. Warunkiem
uczestnictwa jest tematy−
ka dotycząca Mazowsza,
która mieści się w jednej
z trzech kategorii: 

– literatura piękna
(wszystkie gatunki i formy
literackie);

– eseistyka kulturalna;
– nauki historyczne (histo−

ria, historia sztuki, etnogra−
fia, muzykologia, archeolo−
gia itp.).

Ostateczny termin nadsy−
łania zgłoszeń do V edycji
konkursu MAK upływa 15
września br.

Spośród zgłoszonych prac
komisja konkursowa wybiera
każdego roku trzy prace,
przyznając zwycięzcom rów−
norzędne nagrody główne:
Mazowieckie Maki oraz hono−
raria. W skład jury konkursu
wchodzą: dr Andrzej Krzysz−
tof Kunert – historyk, Tomasz
Łubieński – pisarz, publicysta,
Iwona Smolka – krytyk lite−
racki, pisarka, prof. Jan Żaryn
– historyk i Anna Hejman –
sekretarz jury, koordynator
konkursu z ramienia MCKiS.

Ogłoszenie wyników kon−
kursu i wręczenie Maków na−
stąpi 24 listopada br. (j)

Akademia Książki 

Mazowieckie zabytki architektury –
świeckiej i sakralnej, z epoki średnio−
wiecza, renesansu i baroku są miej−
scem cyklicznych koncertów muzycz−
nych organizowanych przez Mazo−
wieckie Centrum Kultury i Sztuki. Or−
ganizator pragnie w ten sposób zwrócić
uwagę na interesujące obiekty dawne−
go Księstwa Mazowieckiego. Często
zapomniane, a warte odwiedzenia, mo−
gą stać się znakomitymi salami koncer−
towymi. Zapraszani wykonawcy – czo−
łowe polskie zespoły muzyki dawnej,
orkiestry, chóry i zespoły kameralne
oraz wybitni soliści – są magnesem
przyciągającym nie tylko mieszkańców
miejscowości, w której odbywa się
koncert. Znęceni sławą artystów, przy−
jeżdżają słuchacze z sąsiednich miast,
także warszawianie.

Koncerty z cyklu „Mazowsze w Ko−
ronie” to nie tylko muzyka. Każdy z wy−
stępów poprzedzają: esej historyczny
poświęcony historii ziemi mazowieckiej
oraz komentarz do programu muzyczne−
go w wykonaniu wykładowców Polskiej
Akademii Nauk, Uniwersytetu War−
szawskiego i pracowników Muzeum Hi−
storycznego m. st. Warszawy.

Pierwsza edycja projektu „Mazowsze
w Koronie” odbyła się w 2001 roku
w związku z obchodami 475. rocznicy
inkorporacji Księstwa Mazowieckiego
do Korony Królestwa Polskiego. Co ro−
ku w małych miejscowościach woje−
wództwa rozbrzmiewają – w znakomi−
tych wykonaniach – wielkie i małe dzie−
ła europejskich mistrzów. 

W tym roku, od kwietnia do paździer−
nika, zaplanowano 14 koncertów m.in.

Da camera w 23 maja w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP w Sierpcu, 6 czer−
wca w kościele p.w. Bożego Ciała
w Makowie Mazowieckim, 8 sierpnia
w zespole poklasztornym w Węgrowie;
Wielkie Dzieła Josepha Haydna 18 ma−
ja w konkatedrze w Sokołowie Podla−
skim, 8 czerwca w kościele p.w. św. Mi−
chała Archanioła w Płońsku, 27 wrześ−
nia w kościele p.w. Niepokalanego Po−
częcia NMP w Górze Kalwarii. Wśród
wykonawców tegorocznej edycji „Ma−
zowsza w Koronie” znajdą się m.in. An−
na Mikołajczyk – sopran, Dorota Lacho−
wicz – mezzosopran, Sylwester Smul−
czyński – tenor, Konstanty Andrzej Kul−
ka – skrzypce, Zespół Instrumentów
Dawnych Ars Nova, orkiestra Sinfonia
Viva. Opr. (j)

Mazowsze w Koronie

W Światowy Dzień Książki (23
kwietnia) młodzież z Zespołu Szkół
Budowlanych nr 1 wraz z opiekunem
Teresą Kiełpińską odwiedziła swoich
młodszych kolegów w Bibliotece dla
Dzieci im. Wandy Chotomskiej przy
ul. Sienkiewicza. Przyszli do nich
z kolejnym spektaklem; tym razem by−

ła to inscenizacja „Dziadów Anno Do−
mini... czyli koszmarny sen znękanego
nauczyciela”.

W ciekawy, humorystyczny sposób
zaprezentowali rolę nauki i zgubne
w skutkach wagary. W tak nietypowej
formie młodzi widzowie z Gimnazjum
nr 2 mogli uświadomić sobie znaczenie
prawidłowego zachowania oraz jego
wpływ na wyniki w szkole. tk

Młodzież dzieciom
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W dniach 19−20 kwietnia w Poznaniu
odbyły się Centralne Kwalifikacyjne Rega−
ty Otwarcia Sezonu. Wystąpiła w nich cała
czołówka polskiego wioślarstwa, z kadrą
olimpijską na czele. W pierwszym dniu re−
gaty odbywały się na małych typach łodzi
(jedynki, dwójki) z uwzględnieniem „ży−
czeń” trenerów kadry, co do składu osad,
natomiast drugiego dnia można było wy−
startować w składach klubowych i w
czwórkach. Nasi wioślarze w tych zawo−
dach spisali się zadowalająco, co pozwala
spojrzeć optymistycznie na sezon 2008. 

Początkowo duży niepokój wzbudził
start naszych olimpijczyków (Buchalski,
Zalewski), gdyż odnowiła się kontuzja Bo−
gdanowi Zalewskiemu i trener kadry (w
porozumieniu z lekarzem) wycofał tę osa−
dę z dalszej rywalizacji. Natomiast bardzo
dobrze spisał się Dominik Kubiak (mło−
dzieżowiec), który z partnerem z Torunia
(również młodzieżowcem) wytypowanym
przez trenera kadry, płynąc w ścisłym fina−
le zajęli doskonałe VI m. W drugim dniu

płynąc z partnerami wskazanymi przez tre−
nera kadry w czwórce bez sternika D. Ku−
biak zajął I miejsce. 

Bardzo dobrze spisała się klubowa dwój−
ka w składzie Michał Grzelak (młodzieżo−
wiec) i Radosław Klimkowski (senior) –
obaj na zdjęciu – która wygrała finał „B”
oraz płynąc w ścisłym finale „A” zajęła VII
miejsce. W drugim dniu płynąc z partnera−
mi wyznaczonymi przez trenera kadry
w czwórce bez sternika zajęli doskonałe II
miejsce. Bardzo dobrze również spisał się
nasz drugi młodzieżowiec Tomasz Cichoc−
ki, który płynąc z partnerem z Poznania
w dwójce bez sternika w finale „B” zajął III
miejsce, natomiast drugiego dnia w czwór−
ce również dopłynął na III miejscu. Na za−
dowalającym poziomie popłynął Radosław
Milczarek (młodzieżowiec) z partnerem
z Poznania, który w dwójce bez sternika
w finale „B” zajął II miejsce, natomiast
drugiego dnia w czwórce uplasował się na
V miejscu. 

Efektem dobrego startu płockich wio−
ślarzy jest dalsze przygotowanie P. Bu−

chalskiego i B. Zalewskiego w COS OPO
Wałcz do startu w Pucharze Świata
i Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast Do−
minik Kubiak, Tomasz Cichocki, Rado−
sław Milczarek, Michał Grzelak i Dawid
Kubiak zostali powołani do Młodzieżowej
Kadry Polski i objęci przygotowaniami do
Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. 28
kwietnia Tomasz Cichocki i Dominik Ku−
biak wylecieli do Stanów Zjednoczonych
w składzie młodzieżowej ósemki. 

Na tych samych zawodach w Poznaniu
rewelacyjnie spisała się także grupa junio−
rów, która dzięki doskonałym wynikom
została powołana (6 osób) do kadry pol−
skiej juniorów. Rewelacyjnie popłynął na
jedynce Kamil Zajkowski (na zdjęciu),
który dwukrotnie wygrał swoją konkuren−
cję i z partnerem wskazanym przez trenera
kadry w dwójce był drugi, a trzeba zazna−
czyć, że jeszcze w następnym roku starto−
wać będzie w juniorach. Nie gorzej spisała
się dwójka w składzie: Damian Salak i Da−
mian Plewiński, którzy zajęli II miejsce

mimo tego, że są jeszcze juniorami młod−
szymi. Obaj zawodnicy jeszcze przez trzy
lata będą startować w grupie juniorów. 

Bardzo dobrze wypadła dwójka bez
sternika (P. Buczyński, J. Zazga), którzy
zajęli I miejsce. Następnie, po sugestii tre−
nera kadry, obie płockie dwójki popłynę−
ły w czwórce i zajęli doskonałe II miejsce.
Nie gorzej od swoich kolegów popłynęła
na jedynce Grażyna Pietrzak, która zajęła
III miejsce. Następnie z koleżanką z klu−
bu z Wałcza w konkurencji dwójek zajęła
również doskonałe III miejsce. Po tych
zawodach na zgrupowanie kadry junio−
rów do COS OPO Wałcz zostali powoła−
ni: Grażyna Pietrzak, Kamil Zajkowski,
Damian Salak, Damian Plewiński, Jakub
Zazga i Paweł Buczyński. Cała grupa
płockich juniorów rozpoczęła cykl przy−
gotowań do międzynarodowych startów
(pierwszy start w Monachium) oraz Mi−
strzostw Świata Juniorów. Cały cykl przy−
gotowań możliwy jest dzięki wsparciu
Urzędu Miasta, PKN ORLEN i Basell Or−
len Polyolefins. W. Rogowski 

Poznańskie laury wioślarzy
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Piękna słoneczna pogoda powitała
w sobotnie przedpołudnie (26 kwietnia)
lekkoatletów, startujących w Mityngu
Lekkoatletycznym Juniorów, otwierają−
cym letni sezon startowy. 

Zdecydowanie najlepszym wynikiem
popisał się młodzik MUKS Płock – Łukasz
Chmura (1993 rocznik), który wygrał kon−
kurs skoku w dal wynikiem 6.31. Jest to
wynik na poziomie III klasy sportowej.

Bardzo dobrze letni sezon startowy
rozpoczął weteran skoku wzwyż – Da−
riusz Bednarski (54), reprezentujacy
MUKS Płock. W pierwszej próbie po−
konał poprzeczkę zawieszoną na wyso−
kości 176 cm.

Oto zwycięzcy poszczególnych kon−
kurencji:

100 m – Weronika Mojsiej (91) MSZS
Kutno i Natalia Zawada (90) MUKS Płock
– 13.58 i Łukasz Krzemiński (90) MKS
Płońsk – 11.97.

300 m – Wioleta Bielska (93) MKS
Płońsk – 44.57 i Łukasz Rakowski (87)
MUKS Płock – 36.38.

600 m – Ewelina Pomianowska (92)
MKS Płońsk – 1:49.10 i Grzegorz Rybacki
(89) MKS Płońsk – 1:31.05.

1000 m – Tomasz Lichnowski (90)
MUKS Płock – 2:39.94.

skok w dal – Weronika Mojsiej (91)
MSZS Kutno – 5.03 i Łukasz Chmura (93)
MUKS Płock – 6.31.

skok wzwyż – Joanna Gawrońska (90)
MSZS Kutno – 1.55 i Mateusz Radaszki−
wicz (89) MLKL Płock – 1.89.

rzut dyskiem kobiet 0,75 kg – Anna Do−
browolska (93) MLKL Płock – 23.40.

rzut dyskiem kobiet 1 kg – Renata Ga−
jewska (91) MLKL Płock.

rzut dyskiem mężczyzn 1 kg – Dariusz
Baranowski (94) MLKL Płock – 20.47.

rzut dyskiem mężczyzn 1,5 kg – Prze−
mysław Rutkowski (92) MLKL Płock
– 39.20.

rzut dyskiem mężczyzn 1,75 kg – Kamil
Marczak (90) MLKL Płock – 29.35.

pchnięcie kulą kobiet 3 kg – Anna Do−
browolska (93) MLKL Płock – 8.23.

pchnięcie kulą kobiet 4 kg – Monika
Pełka (90). MLKL Płock – 11.81

pchnięcie kulą mężczyzn 4 kg – Dawid
Olewniczak (93) MKS Płońsk – 10.94.

pchnięcie kulą mężczyzn 5 kg – Prze−
mysław Rutkowski (92) MLKL Płock
– 14.00.

pchnięcie kulą mężczyzn 6 kg – Paweł
Bzymek (90) MLKL Płock – 11.18.

rzut oszczepem kobiet 600 g – Ewelina
Feliciak (86) ZAS−AWF Warszawa
– 42.82.

rzut oszczepem mężczyzn 600 g – Bar−
tosz Garwacki (93) MUKS Płock – 31.78.

rzut oszczepem mężczyzn 700 g – Alek−
sander Pietrzak (92) MLKL Płock – 29.48.

opr. (j)

Sezon lekkoatletyczny otwarty

W Zespole Szkół Technicznych rozegra−
no IV Edycję Płockiej Ligi Młodzików
w badmintonie. 

W turnieju udział wzięło 37 dzieci ze
szkół podstawowych Płocka i okolic. Roze−
grano 65 meczy w 5 kategoriach wieko−
wych dziewcząt i chłopców.

W kategorii chłopców klas 5−6 (Grupa
C1) wygrał Karol Szczepanek (SP 16) ry−
walem w finale był Mateusz Stonkus
(SP15), w pierwszym secie Karol wygrał
21:13, w drugim Karol 21:19. W kategorii
dziewcząt klas 5−6 (Grupa C2) wygrała Pa−
ulina Kozłowska, pokonując w finale Anną
Filińską (SP15) 21:10; 21:12. W kategorii
chłopców klas 3−4 (Grupa B1) prym nadal
wiedzie Patryk Marcinkowski (SP3). 

W kategorii dziewcząt klas 3−4 (Grupa
B2) wygrała pod nieobecność rywalki Kasi
Kozłowskiej Małgorzata Koba (SP12). 

Kategoria chłopców klas 1−2 (Grupa
C1) – grupa czteroosobowa. W meczu na
szczycie tej grupy doszło do sensacji. Naj−
większy faworyt Piotr Filiński (SP15)
przegrał z czarnym koniem tej grupy Pa−
włem Wujcikiem (SP1). Pierwszy set po
morderczej walce wygrał Piotr na przewa−
gi 12:10. Drugi set, również zacięta walka
o każdy punkt i wygrana również na prze−
wagi ale Pawła 21:10. Idealny remis po
dwóch setach. Trzeci set wygrał Paweł
11:8. Przez okres czterech turniejów dało
się zauważyć duży postęp w poziomie gra−
jących w Lidze. 

Następna, V edycja Ligi Badmintona
przewidziana jest na 21 maja w Zespo−
le Szkół Technicznych al. Kilińskiego
4, początek godz. 8. Zgłoszenia do gry
należy dostarczyć do 19 maja do sekre−
tariatu szkoły. A.R.

Płocka Liga Badmintona



pamiętam smak cienia
pod starą kosztelą
łaskotanie owadzich nóg
na policzkach
i głos wołający mnie
do domu

siennik napęczniały łąką
śmiech ognia
i taniec płomieni
w starym piecu
którego kafle oblizywał
księżyc

twarz mamy
w aureoli lampy
pochylona nad stołem
bliska
na wyciągnięcie ręki

moja nieświęta
dziś do niej się modlę
nieustającą litanią świerszczy

Anna Kühn−Cichocka

26 maja – Dzień Matki

Wakacje z mamą w Pustelniku
Do końca maja trwa trzecia edycja

konkursu fotograficznego płockiego zoo
związana z porami roku. Tym razem czas
na wiosnę. Czekamy na fotografie w for−
macie minimum 20 na 30 cm (technika
dowolna). Każdy z autorów może zgłosić
maksymalnie osiem prac. Jury przyzna
trzy nagrody główne i wyróżnienia. Do
wygrania: całoroczne karty wstępu do

zoo, zoologiczne niespodzianki oraz upo−
minki. Najlepsze fotografie zostaną
opublikowane na łamach Gazety Wybor−
czej Płock, Gazeta.pl i Sygnałów Płoc−
kich – współorganizatorów konkursu.
Zdjęcia można przynosić lub przesyłać
tylko do zoo, ul. Norbertańska 2, 09−402
Płock. Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny w zoo. (rł)

Wiosna w ZOO

Miejski Ogród Zoologiczny zapra−
sza wszystkie dzieci ze szkół podsta−
wowych do udziału w niecodziennym
konkursie. – To konkurs na plakat in−
formujący o tym, że w ogrodzie zoolo−
gicznym nie powinniśmy palić – tłuma−
czy Aleksander Niweliński, dyrektor
zoo. – Chcemy, żeby to nie było w for−
mie zakazu, ale prośby dzieci do doro−
słych. Nasz ogród to miejsce relaksu

i wypoczynku, wolne od dymu nikoty−
nowego. 

Technika prac jest dowolna, format –
nie mniejszy niż A4. Nagrodą główną
będzie umieszczenie zwycięskiej pracy
na tablicach informacyjnych umieszczo−
nych przy głównych alejkach w ogro−
dzie. Prace można nadsyłać lub dostar−
czyć osobiście do płockiego zoo, do 31
maja. (rł)

Mamo, Tato nie pal w ZOO

Wielka Majówka przyciągnęła na
rynek Starego Miasta prawdziwe tłu−
my. Międzynarodowy Dzień Kaszanki
(1 maja) postanowili uczcić z płoccza−
nami mieszkańcy okolicznych gmin,
a nawet Kutna i Włocławka. Oprócz
grillowego hitu, czyli kaszanki magne−
sem były z pewnością gwiazdy wie−
czoru, a wśród nich Edward Hulewicz
i Ivan Mladek, Ivo Pesak i ich Banjo
Band, którzy nigdy nie jedli kaszanki,
ale obiecali po koncercie jej spróbo−
wać. Koncert pierwszomajowy dobie−
gał końca w strugach ciepłego, ale dość
silnego deszczu. Publiczności nic, a nic
to nie przeszkadzało. Przeciwnie, wy−
musiła na czeskim zespole kilka bisów.
Swoją obecność podczas dnia pocho−
dów i manifestacji, tuż przed koncer−
tem Czechów, mocno zaakcentowali
niezadowoleni kibice Wisły Płock. 

Drugiego dnia rynek wypełniły
dźwięki Płockiej Kapeli Podwórko−
wej i żarty kabaretu RAK. Na koniec
zabrzmiała ostra punkowo−ska−reg−
gae’owa Polka, w wykonaniu mię−
dzynarodowego składu pod nazwą
Polkaholix. (rł)

fot. Krzysztof Kaliński

Jozin smaży kaszankę na grillu

Jak się wam grało w Płocku? Jak się tu czuliście?
Mieliśmy fantastyczne przyjęcie. Zresztą w Polsce

zawsze czujemy się jak w domu. Wy do tego macie
piękny rynek, który był cały wypełniony. 

Które to już miasto w Polsce na waszej trasie kon−
certowej?

Zaczęliśmy w Opolu. Potem był Poznań, Warszawa,
Kielce, Wisła, Bielsko–Biała. Będzie jakieś 15 miast.
Jutro jedziemy do Żelazowej Woli. Pogramy tu jeszcze
do zimy.

Wasz sukces w Polsce zawdzięczacie przede
wszystkim internetowej popularności „Jožin
z bažin”. Gracie tę piosenkę na każdym koncercie.
Czy nie jesteście nią znudzeni?

Tak to już bywa, że niektóre zespoły kojarzy się
z jedną piosenką. Louis Amstrong też musiał śpiewać
na każdym koncercie „What a Wonderful World”. To
normalne. Zresztą w Czechach, gdzie gramy od 35 lat,
„Jožin z bažin” jest jedną z 20 równie popularnych pio−
senek koncertowych, t.j. „Prachovské skály”, „Linda”
czy „Jez”. Po prostu musimy je zagrać i tyle. 

Poza tym ona dobrze współgra z naszym całym reper−
tuarem scenicznym, który jest czymś w rodzaju muzycz−
nego kabaretu, gdzie ważne jest zarówno śpiewane jak
i mówione słowo; słowny humor, scenki, monologi. 

Tutaj graliście na imprezie, która nazywała się
Międzynarodowy Dzień Kaszanki...

Kaszanka? A co to jest? 
Taka ciemna kiełbasa, wypełniona kaszą, wątrób−

ką wieprzową i krwią. Nie próbowaliście tego?
To je nástroj (narzędzie)?
Nie, do jedzenia. Kiełbasa. Ciemna. Bardzo popu−

larna w Polsce. 
A do jedzenia? Acha! Kiełbasa! Rozumiem.
A jest w Czechach coś tak popularnego jak u nas

kaszanka? 
A tak, myślę, że najbardziej popularny jest párek.
A co to?
To są takie dwie kiełbaski gotowane w wodzie.
Parówki?
Być może, każdy ma własną nazwę.
Czyli nie próbowaliście jeszcze kaszanki?
Nie, jeszcze nie... 
A więc, dziękując za rozmowę, życzę wam tego.
Zamierzamy to zrobić jeszcze dziś, jak będziemy

w hotelu. Dziękuję.

Z Ivanem Mladkiem, liderem Banjo Band rozma−
wiał zaraz po koncercie, bez tłumacza, Radosław
Łabarzewski

Kaszanka? A co to jest?


