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Z diagnozy wynika, że żyjemy
w środowisku znacznie lepszym niż
kilkanaście lat temu. W porównaniu
do 1990 roku oddychamy czystszym
powietrzem (stężenia zanieczyszczeń
w zdecydowanej większości punktów
pomiarowych były znacznie poniżej
normy), pijemy trochę lepszą wodę,
odprowadzamy znacznie mniej ście−
ków nieoczyszczonych. Narażeni je−
steśmy jednak na znacznie większy
hałas i to głównie komunikacyjny.
Na wszystkich badanych ulicach ha−
łas przekraczał dopuszczalne 55 dB
a na ul. Kolejowej i Al. Kilińskiego
pomiary wykazały powyżej 65 decy−
beli, co już określa się jako hałas
nieznośny. Winowajcą jest przede
wszystkim ruch ciężkich samocho−
dów, związany z brakiem obwodnic
i drugiego mostu oraz zła nawierz−
chnia ulic.

Innym minusem jest niski wskaźnik
zieleni ogólnomiejskiej. Brak jest zwar−
tych kompleksów, a tzw. zieleń osiedlowa
jest młoda i w dodatku źle dobrana (prze−
ważają topole). Autorzy programu zwra−
cają również uwagę na słabe wykorzysta−
nie ogromnego przyrodniczego waloru
Płocka, jakim jest skarpa. Sugerują wzbo−
gacenie jej roślinnością o dużych walo−
rach dekoracyjnych, oczywiście po wyko−
naniu prac zabezpieczających skarpę
i modernizacji alejek spacerowych. Pod−
kreślają, że intensywne procesy osiadania
skarpy zachodzą przy Domu Technika.

Nie przewiduje się, by do roku 2011
w znaczący sposób poprawiła się ja−
kość wód wiślanych, jednakże należy
(wspólnie z powiatem płockim) podjąć
energiczne działania zmierzające do
poprawy wód Brzeźnicy, Rosicy, Słu−
pianki – sugerują autorzy opracowania.

dokończenie na str.6

Radni przyjęli program ochrony środowiska dla miasta na lata 2004−2015, opracowany przez
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. To dokument planowania strategicznego, zgodny
z dyrektywami Unii Europejskiej. 
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Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska realizuje zada−
nia, mające na celu zachowanie sta−
teczności skarpy. W pierwszym etapie
rozpoznano najbardziej niebezpieczne
miejsca i następnie dla tych odcinków
prof. Lech Wysokiński wykonał spe−
cjalistyczne ekspertyzy stateczności
zboczy. Najmniej stabilna jest skarpa
w okolicach hotelu ”Starzyński”, ko−
ścioła p.w. św. Bartłomieja, od jaru
Kazimierza do jaru Abisynia, koło
Domu Technika.

Radni na ostatniej sesji zapoznali się
ze stanem prac zabezpieczających osu−
wanie się skarpy. W 2001 roku na pra−
ce z tym związane wydano 141 tys. zło−
tych, w 2002 tylko 33.300 zł, a w roku
ubiegłym ponad 158 tysięcy. Wię−
kszość tych pieniędzy pochłonęło po−
rządkowanie parku ”Na Zdunach”: wy−
konano szereg robót ziemnych, uzupeł−
niających ubytki i wyrwy, eksperymen−
talnie zabezpieczono zbocza geomata−
mi antyerozyjnymi (400 mkw.) w miej−
scach ”opornych na zazielenienie”,

w miejscu ”dzikiego” zejścia wybudo−
wano schody, zrealizowano I etap wy−
miany alejek asfaltowych (rozebrano
800 mkw. zniszczonego asfaltu i ułożo−
no 760 mkw. nawierzchni z kostki pol−
brukowej), zlikwidowano fragment
podmytej platformy widokowej, usta−
wiono 700 metrów zabezpieczających
płotków z faszyny.

W tym roku prace na tym odcinku
skarpy, wykonywane przez zakład Mu−
niserwis, mają być zakończone. W bu−
dżecie przewidziano na to 250 tys. zło−
tych.

Na drugim odcinku, poniżej ul. Paro−
wa, gostyniński PEKUM umacnia osu−
wiska na długości 50 m (na zdjęciu)
i wykonuje drenaż odcinający. Do koń−
ca czerwca powinien zakończyć wy−
mianę chodnika (345 m) i zabezpieczyć
osuwiska zielenią zabezpieczającą.

W przygotowaniu jest przetarg na ro−
boty pomiędzy jarem Kazimierza Wiel−
kiego a jarem Abisynii. Natomiast na
odcinek między jarem Abisynia a Do−
mem Technika opracowywana jest ak−
tualnie dokumentacja projektowo−kosz−
torysowa. W tym roku planuje się jesz−
cze udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie dokumentacji zagospo−
darowania i odwodnienia odcinka skar−
py przy Domu Technika i wymianę ale−
jek spacerowych (wraz z regulacją
spływu wód opadowych) za Tumem
i przy sądach. Opr. (j)

Od początków osadnictwa na terenie dzisiejszej skarpy wiślanej w Płoc−
ku, człowiek uczestniczył w jej kształtowaniu, zmagając się z siłami przy−
rody oraz skutkami własnej działalności osadniczej. I tak jest do dzisiaj.

Wybory 2004
13 czerwca wybierzemy naszych

przedstawicieli do Parlamentu Europej−
skiego. Aby wziąć udział w głosowa−
niu, nasze nazwisko musi być umiesz−
czone w spisie wyborców. Czy tak jest,
będzie można sprawdzić w dniach od
31 maja do 4 czerwca w godz. od 13
do 17. Spisy wyborców udostępnione
będą do wglądu w Oddziale Spraw Ad−
ministracyjnych Urzędu Miasta Płocka
w ratuszu pok. 14.

Tam też (również w ratuszowym
Biurze Obsługi Klienta) do 3 czerwca
wyborcy niepełnosprawni mogą skła−
dać wnioski o dopisanie ich do spisu
wyborców w wybranym obwodzie gło−
sowania na obszarze gminy, właściwej
ze względu na miejsce stałego zamiesz−
kania. W Płocku niepełnosprawni mają
do wyboru 7 lokali, przystosowanych
do ich potrzeb: nr 10 w siedzibie Pol−
skiego Związku Motorowego przy ul.
Miodowej 10, nr 16 w Miejskim Przed−
szkolu nr 17 przy ul. Kossobudzkiego
10, nr 29 w Państwowej Szkole Mu−
zycznej przy ul. Kolegialnej 23, nr 46
w Miejskim Przedszkolu nr 20 przy ul.
Dobrowolskiego 4, nr 48 w biurowcu
Wektry przy ul. Otolińskiej 21, nr 53
w Gimnazjum nr 8 przy ul. Gen. Ku−
trzeby 2a i nr 56 na basenie Podolanka
przy ul. Czwartaków 6.

W tym samym terminie i tym sa−
mym miejscu wnioski o dopisanie do
spisu wyborców mogą składać także
osoby nigdzie niezamieszkałe i wy−
borcy przebywający na obszarze gmi−
ny czasowo.

13 czerwca na wielkiej karcie do
głosowania (format A2) z kandydata−
mi wszystkich komitetów wybor−
czych postawimy jeden znak X przy
nazwisku naszego faworyta.

Jednocześnie przypominamy komi−
tetom wyborczym, że na terenie mia−
sta wyznaczonych zostało 7 miejsc ze
stojakami przeznaczonymi do bez−
płatnego umieszczania na nich plaka−
tów wyborczych. Są to:

– pas zieleni przy ul. Bielskiej (u
zbiegu ze Starym Rynkiem)

– plac przed teatrem (Nowy Rynek)
– wysepka przy zoo (Kilińskie−

go/Warszawska)
– pas zieleni przed przychodnią

(Miodowa/Łukasiewicza)
– pas zieleni przed bankiem PKO

(Jana Pawła II/Wyszogrodzka)
– pas zieleni obok spółdzielni ”Bu−

dowlani” (Al. Armii Krajowej 16
– rondo Dobrzyńska.
Zakazane jest plakatowanie bez

zezwoleń drzew, ogrodzeń, budyn−
ków itp. (j)

Ustatkuj się
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Prezydent zarządził
Działki pod drogi

Wykupione zostały kolejne działki
przez które przebiegać będzie droga doja−
zdowa do nowej przeprawy mostowej po
stronie radziwskiej. Własnością gminy
stały się 3 działki o pow. 1.713 mkw, 12
mkw. i 608 mkw. w obrębie Góry.

Z ”programu 300”

Od 1 czerwca do 31 lipca można skła−
dać wnioski o wynajęcie mieszkania
czynszowego w bloku na Podolszycach,
budowanym przez MTBS w tzw. progra−
mie 300. Dwa pierwsze bloki zostały już
zasiedlone przez lokatorów, którzy wnio−
ski składali w roku ubiegłym.

Przypomnijmy, że w pierwszej kolej−
ności mieszkania te są przydzielane oso−
bom niepełnosprawnym, rodzinom zwal−
niającym zajmowane dotychczas lokale
komunalne oraz zamieszkałym w budyn−
kach, posiadających decyzję nadzoru bu−
dowlanego o wyłączeniu z użytkowania.
Wnioski można składać w ratuszowym
Biurze Obsługi Klienta, stanowisko 6.

Genewskie ustalenia

Płocka delegacja z prezydentem Miro−
sławem Milewskim pojechała (23−26 ma−
ja) do Genewy na robocze spotkanie
z władzami UNITAR – Instytutu ONZ
ds. badań i szkoleń. Rozmawiano o utwo−
rzeniu w Płocku filii CIFAL Center – re−
gionalnego ośrodka szkoleniowego dla
władz lokalnych. W spotkaniu uczestni−
czyli również przedstawiciele UNDP
z Warszawy i PKN Orlen.

Dyrektorskie konkursy

Prezydent ogłosił konkursy na stano−
wiska dyrektorów 3 placówek oświato−
wo−wychowawczych, prowadzonych
przez miasto: Miejskiego Przedszkola
nr 2 przy ul. Browarnej, Miejskiego
Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Sze−
regów i Poradni Psychologiczno−Peda−
gogicznej nr 1 przy ul. 21 Stycznia.

Komisje powołane

W związku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego Prezydent powołał w na−
szym mieście 67 11−osobowych Obwo−
dowych Komisji Wyborczych (j)

Minęło pół miesiąca...

* Para kondorów w zoo oczekuje ko−
lejnego pisklęcia.

* Laboratorium badawcze powstałej
po upadłym Instalu spółki Instal ABB
otrzymało świadectwo uznania m.in.
dla badań ultradźwiękowych, magne−
tyczno−proszkowych, penetracyjnych,
pomiarów twardości.

* Całą noc stała przed MZGM kolej−
ka chętnych na mieszkania (39 lokali)
w pierwszym budowanym przy ul. Ko−
chanowskiego bloku czynszowym.

* Przy ul. Misjonarskiej 9 (w budyn−
ku po byłym oddziale zakaźnym) pow−
staje akademik SW im. Pawła Włodko−
wica.

* Mistrzowie Polski – szczypiorniści
Wisły przegrali z Vive Kielce 24:25.

* Na osiedlu Dworcowa powstała
pierwsza toaleta dla psów.

* Związkowcy Orlenu protestowali
20 maja przeciwko wyprzedaży mająt−
ku zakładu, likwidacji miejsc pracy, ła−
maniu praw pracowników.

* Towarzystwo Przyrodnicze ”Bo−
cian” poszukuje wolontariuszy do li−
czenia bocianów na Mazowszu. Akcja
potrwa od 10 do 31 lipca. Tel. dla chęt−
nych 0−25/632 77 78.

* Z czerwonych begonii, żółtych ak−
samitek i zielonych echeverii pracow−
nicy PGK SITA ułożyli na Placu
Obrońców Warszawy kwiatowy herb
miasta.

* Na 12 czerwca Towarzystwo Wy−
chowanków, Wychowawców i Przyja−
ciół ”Małachowianki” planuje piknik
w ogródku MZOS.

* Od 26 maja MZOS wznowił orga−
nizację środowych zabaw tanecznych
dla emerytów w swoim ogródku przy
Placu Dąbrowskiego w godz. 16−20.

* Konkurs na nowego dyrektora
płockiej Orkiestry Symfonicznej wy−
grał Adam Mieczykowski, dotychcza−
sowy zastępca dyrektora Państwowej
Szkoły Muzycznej.

* Zakończył się remont bloku opera−
cyjnego w szpitalu na Winiarach.

* ZEP−MOT otworzył u zbiegu ul.
Królewieckiej i Nowego Rynku salon
samochodowy Hyundaia.

* Sąd Okręgowy skazał na dożywo−
cie 31−letniego mieszkańca podpłockie−
go Gilina, który rok temu udusił narze−
czoną i próbował spalić jej dzieci.

* Jedna z hal produkcyjnych w płoc−
kim Zakładzie Karnym adaptowana jest
na salę sądową. Sądzeni tam będą naj−
bardziej niebezpieczni przestępcy
(członkowie gangów), dzięki czemu je−
sienią odblokowane zostaną budynki
sądów i ulice dojazdowe.

* Młode Orły’ 91 Wisły Płock zajęli
I miejsce w Międzynarodowym Turnie−
ju Piłki Nożnej w Darmstadt (20−23
maja).

* W Orlenie (24 maja) zakończono
montaż pierwszego z 60 wielkich silo−
sów, w których Basell Orlen Polyole−
fins pomieści 25 tys. ton półproduktów
plastiku.

* Nowym szefem przychodni specja−
listycznej przy ul. Miodowej został
Zbigniew Solarski − specjalista chorób
płuc. (j)
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Młodzi ratownicy w akcji
Zwycięzcą Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwone−

go Krzyża została drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku. W za−
wodach, które odbyły się 21 maja na terenie Wzgórza Tumskiego, wzięło udział
jedenaście czteroosobowych reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy
zaprezentowali swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowa−
nym w pozorowanych wypadkach. Musieli między innymi ratować poparzone
dziecko, uczestników wypadku samochodowego, czy młodego człowieka odurzo−
nego alkoholem. Zawodnicy musieli wykazać się również wiedzą teoretyczną,
rozwiązując test. W jury zasiadał fachowy personel służby medycznej. (AGR)

Trwa kolejny etap
remontu ul. Bielskiej.
Zamknięte jest skrzy−
żowanie z Al. Koby−
lińskiego i Jachowi−
cza. To najtrudniejszy
z etapów moderniza−
cji. Tu krzyżują się
drogi z centrum
w kierunku Ciechano−
wa oraz w stronę mo−
stu i Warszawy. Odci−
nek ten będzie zam−
knięty do 6 czerwca.
W tym czasie drogowcy wymienią wodociąg, nawierzchnię, chodniki. Zlikwi−
dują też wreszcie, uciążliwe zapadlisko przed Petropolem, gdzie od lat nawet po
niewielkim deszczu tworzą się wielkie kałuże. Na czas remontu skrzyżowania
drogowcy przygotowali objazdy. Następnie przystąpią do remontu kolejnej czę−
ści ul. Bielskiej – od młyna do ul. Sienkiewicza. Już wiadomo, że remont Biel−
skiej znacznie się przedłuży. Zamiast do lipca, potrwa do sierpnia i to pod wa−
runkiem, że drogowcom sprzyjać będzie pogoda. Związane jest to z rozszerze−
niem prac przez Wodociągi; okazało się, że sieć jest w znacznie gorszym stanie
niż przewidywano. (m.d.)

Zakorkowane centrum 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunal−
nych w Kobiernikach świadczy nową
usługę – przyjmuje do kasacji wraki sa−
mochodów, z którymi dotychczas nie
bardzo wiadomo było co począć. Zakład
ma zezwolenie na demontaż wycofanych
z eksploatacji pojazdów (zgodnie z dy−
rektywą unijną EEC/2000/53) i aktualnie
trwają procedury przetargowe, zmierza−
jące do uruchomienia punktu recyklingu. 

Ale stare i rozbite samochody przyj−
mowane są już dziś. ZUOK może także
zorganizować transport lub holowanie
wraku. Przyjęcie auta do kasacji jest

bezpłatne, natomiast za wydanie za−
świadczenia o kasacji, będącego pod−
stawą wyrejestrowania pojazdu, trzeba
zapłacić np. za samochód osobowy 100
złotych + VAT.

Zakład przygotowuje się również do
realizacji następnego zadania – utyliza−
cji sprzętu AGD i RTV oraz odpadów
wielkogabarytowych. Docelowo w Ko−
biernikach zagospodarowywane mają
być wszelkie odpady – tak komunalne
jak i przemysłowe – ze wszystkich
gmin wchodzących w skład Związku
Gmin Regionu Płockiego. (j)

Kasują samochody

E
W

A
 J

A
SI

Ń
SK

A

Dyplom Europejski
dla Płocka

Rada Europy przyznała naszemu mia−
stu Dyplom Europejski 2004 za działa−
nia na rzecz integracji europejskiej,
współpracę zagraniczną i w szczególno−
ści za rozwój kontaktów z miastami par−
tnerskimi. Oprócz Płocka dyplomy
otrzymały jeszcze 4 miasta z Polski (na
28 przyznanych): Kołobrzeg, Ogrodzie−
niec, Supraśl i Wągrowiec.

Najwyższym wyróżnieniem przyz−
nawanym miastom przez Radę Europy
jest Nagroda Europy, która w tym roku
przypadła belgijskiemu miastu Oude−
naarde. Ponadto wyróżniono 9 miast
plakietami (w tym polską Legnicę) i 26
flagami honorowymi, w tym 3 polskie:
Gizałki, Rybnik i Zgorzelec. (j)
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Zapadła decyzja o przeprowadzeniu gene−
ralnego remontu mostu im. Legionów Mar−
szałka Józefa Piłsudskiego. W środę, 19 maja,
w ratuszu prezydent Mirosław Milewski
i przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. w osobach: dyrektora oddziału regional−
nego w Warszawie Janusza Czarnockiego i je−
go zastępcy ds. ekonomiczno−finansowych
Cecylii Lachor, podpisali ”porozumienie
o współpracy podczas kompleksowego remon−
tu mostu kolejowo−drogowego” przez Wisłę
w Płocku.

Problem sprowadzał się do współfinanso−
wania; rozmowy trwały ponad rok. Koszta−
mi (w sumie ponad 21 mln zł) podzielono się
następująco: miasto sfinansuje remont kon−
strukcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym
części drogowej, odwodnienie, budowę
ścieżki rowerowej i przebudowę wodociągu,
a kolej pokryje koszty remontu konstrukcji
i zabezpieczenia antykorozyjnego części ko−
lejowej. Koszt przedsięwzięcia oszacowany
został na podstawie kosztorysu inwestor−
skiego i wyniesie około 7 mln 739 tys. dla
PKP a 13 mln 458 tys. dla miasta. Dobrze
byłoby, gdyby w remont włączył się Orlen,
którego transport produktów stanowi głów−
ne obciążenie dla mostu. Rozmowy na ten
temat trwają, ale jak powiedział prezydent
Milewski, dotychczas nie zostały sfinalizo−
wane.

W porozumieniu ustalono również, że postę−
powanie o udzielenie zamówienia publicznego
na wyłonienie wykonawcy zadania prowadzo−
ne będzie wspólnie. Przetarg powinien być og−
łoszony w najbliższych dniach, by w drugim
półroczu ruszyły roboty budowlane. Cykl in−
westycji zaplanowano na 2 lata.

Przypomnijmy, że obecny most, wybudowa−
ny w 1938 roku został uszkodzony w czasie

działań wojennych i ponownie oddany do
użytku w 1950 roku. Składa się z 9 przęseł,
w tym 7 przęseł w nurcie rzeki. Całkowita dłu−
gość mostu wynosi 690 m, 2/3 szerokości zaj−
muje część drogowa. Wg raportu z 2002 roku
stan techniczny mostu wskazuje m.in. na za−
awansowaną korozję powierzchni konstrukcji
stalowej (szczególnie w 7 i 8 przęśle), korozję
węzłów i szczelin, ubytki w blokach podpór
kamiennych, uszkodzenia głowic filarów.
W roku ubiegłym Przedsiębiorstwo Projekto−
wo−Wdrożeniowe Budownictwa Komunalne−
go ”Pomost”, na zlecenie Miejskiego Zarządu
Dróg, wykonało dokumentację, obejmującą
badania statyczno−wytrzymałościowe kon−
strukcji i inwentaryzację stanu technicznego
mostu.

– Po oddaniu do użytku nowej przeprawy
mostowej, z przejazdów po wyremontowanym
starym moście wyeliminowane będą ciężkie
pojazdy, więc odnowiony staruszek będzie nam
służył bezpiecznie jeszcze przez wiele lat
– podsumował owocne spotkanie z kolejarza−
mi Prezydent. E.J.

Miasto – PKP

Staruszek do remontu

Cztery nowe samochody kupiła Wo−
jewódzka Stacja Pogotowia Ratunko−
wego i Transportu Sanitarnego w Płoc−
ku. Nie oznacza to jednak, że przybę−
dzie nam karetek wypadkowych czy re−
animacyjnych. Nowe auta zostaną wy−
korzystane do potrzeb Wyjazdowej
Opieki Lekarskiej (WOL).

Zespoły WOL to jeden z elementów
nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. 

Wtedy, gdy placówki Podstawowej
Opieki Zdrowotnej mają wolne, dzia−
łają nocne i świąteczne ambulato−
ria oraz zespoły wyjazdowe. Za−
sada jest taka, że porady lekar−
skie świadczone są na miej−
scu w ambulatorium, od 18.
do 8. następnego dnia oraz
w soboty, niedziele i dni
wolne od pracy. Jeśli pacjent
nie może dotrzeć na miejsce,
lub jego stan na to nie pozwa−
la, w przypadku nagłego zacho−
rowania lub nagłego pogorszenia
stanu zdrowia dyspozytor wysyła
karetkę WOL. Wizyty domowe nie
obejmują tzw. stanów zagrożenia życia,
wypadków, urazów i porodów. Wtedy
wkracza odpowiedni zespół pogotowia
ratunkowego. 

Po miesiącach niepewności, prote−
stów POZ−ów i zmian wiadomo już,

że to do
Wojewódz−

kiej Stacji
P o g o t o w i a

R a t u n k o w e g o
i Transportu Sani−

tarnego w Płocku nale−
żeć będą zadania dotyczące wyjazdo−
wej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej
w czasie świąt, dni wolnych i w nocy
w trzech powiatach (płockim, sierpec−
kim i gostynińskim). Płocka stacja
utworzyła pięć ambulatoriów i 4 zes−

poły wyjazdowe. Wymagało to za−
trudnienia dodatkowo ponad setki
osób, m.in. lekarzy, kierowców, pie−
lęgniarzy. Pod opieką ma ponad 330
tys. mieszkańców. Od początku roku
płocki WOL pomógł już blisko 16,2
tys. pacjentom. 

– Jako jedyni w województwie mazo−
wieckim i najprawdopodobniej w całym
kraju wprowadzamy takie modelowe
rozwiązanie — mówił podczas uroczy−
stości przekazania karetek oddziałom
WSPRiTS Marian Rodzeń, dyrektor

Narodowego Funduszu Zdrowia
w Płocku. – W Warszawie jest kilkana−
ście takich podmiotów. To wielka trud−
ność dla pacjentów, którzy mogą mieć
kłopoty w zorientowaniu się do kogo się
zwrócić o pomoc. Z zadaniem tym bory−
kaliśmy się od dwóch lat zastanawiając
się jak zorganizować opiekę.

– Wiem, że nam jest nam łatwiej niż
innym, bo działamy 24 godziny na dobę
— dodał Kajetan Górzyński, dyrektor
WSPRiTS w Płocku.

Dwie karetki WOL zostały w Płocku,
po jednej dostał Gostynin i Sierpc. Za−
nim zakupiono nowe auta przez pół ro−
ku wykorzystywano stare ambulanse.
Teraz cztery Renault Kangoo Ekspress
nie powinny zostać pomylone z „Erką”
czy karetką wypadkową. Są mniejsze
od karetek specjalistycznych, ale nieco
dłuższe od fabrycznych aut tej marki.
Na kremowej karoserii z boku widnieje
charakterystyczne logo (WOL). Oprócz
kierowcy i lekarza w samochodzie
zmieszczą się jeszcze dwie osoby (jed−
na na noszach). W środku znajduje się
standardowe wyposażenie, czyli nosze,
podstawowy sprzęt reanimacyjny, elek−
trokardiograf, glukometr, ciśnienio−
mierz, stetoskop, butle z tlenem i leki.
Łączny koszt zakupu czterech samo−
chodów z wyposażeniem wyniósł po−
nad 350 tys. zł. 

Wyjazdowa Opieka Lekarska tel.
366 78 03 lub 366 78 04

Ambulatorium tel. 366 78 06 (r. ł.)

Wyjazdowa Opieka Lekarska
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Zmiany w obwodach
Informujemy wyborców, 

że w przyporządkowaniu ulic 
do niektórych obwodów wyborczych 

zaszły niewielkie zmiany. 

I tak:

– ulica Łączniczek została przeniesiona
z obwodu nr 50 do obwodu nr 49 z siedzibą
w Miejskim Przedszkolu nr 31, ul. Szarych
Szeregów 32

– ulice: Czerwonych Kosynierów,
Puchalskiego, Rogowskiego, Szczęśnego,
św. Wojciecha i Wiśniewskiego zostały
przeniesione z obwodu nr 56 do obwodu 
nr 55, z siedzibą w Żłobku Miejskim nr 1,
ul. Czwartaków 4

– ulice: Dąbrowskiej, Dobrzyńska
(od Prezydenta Ignacego Mościckiego 
do Zglenickiego), Gałczyńskiego
(od Miodowej do Dobrzyńskiej),
Konopnickiej należące do obwodu nr 4
głosować będą w Ośrodku Adopcyjno−
Opiekuńczym przy ul. Prezydenta Ignacego
Mościckiego 6.

(j)

Wybory 13 czerwca
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1) UCHWAŁA NR 485/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr 171/XII/03 Rady Miasta
Płocka z dnia 26.06.2003r. w sprawie określenia
zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia
majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Pub−
licznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płoc−
ku.

2) UCHWAŁA NR 486/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie uch−
walenia „Programu ochrony środowiska dla
miasta Płocka” i „Planu gospodarki odpadami
dla miasta Płocka” stanowiącego integralną
część programu.

3) UCHWAŁA NR 487/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodze−
nia dla Prezydenta Miasta Płocka.

4) UCHWAŁA NR 488/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Budo−
wlanych Nr 1 w Płocku, ul. Mościckiego 4.

5) UCHWAŁA NR 489/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Za−
wodowych Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludo−
wej 7.

6) UCHWAŁA NR 490/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Tech−
nicznych — ZB w Płocku, al. Kilińskiego 4.

7) UCHWAŁA NR 491/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Zawo−
dowych Nr 6 w Płocku, ul. Padlewskiego 2.

8) UCHWAŁA NR 492/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
zmian organizacyjnych w Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

9) UCHWAŁA NR 493/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół specjal−
nych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na
terenie miasta Płocka.

10) UCHWAŁA NR 494/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka
z organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Miasta Płocka na 2004 rok”.

11) UCHWAŁA NR 495/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i ustalania
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali−
styczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwol−
nienia od opłat jak również tryb ich pobiera−
nia.

12) UCHWAŁA NR 496/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie za−
sad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczo−
wą, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane
pod warunkiem ich zwrotu.

13) UCHWAŁA NR 497/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wy−
dzierżawienia gruntu stanowiącego własność
Gminy Płock przy ul. Otolińskiej w Płocku.

14) UCHWAŁA NR 498/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wy−
rażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudo−
wanych, wykorzystywanych na cele mieszka−
niowe stanowiących własność Gminy Płock
sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na
rzecz użytkowników wieczystych będących
spółdzielniami mieszkaniowymi.

15) UCHWAŁA NR 499/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie roz−
patrzenia zarzutów Henryka Korczaka do pro−
jektu Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Podolszyce Południe
w Płocku.

16) UCHWAŁA NR 500/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie roz−
patrzenia zarzutów Romana Korczaka i Toma−
sza Korczaka do projektu Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Po−
dolszyce Południe w Płocku. 

17) UCHWAŁA NR 501/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie roz−
patrzenia zarzutu Młodzieżowej Spółdzielni
Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Po−
dolszyce Południe w Płocku.

18) UCHWAŁA NR 502/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie roz−
patrzenia protestu mieszkańców ulicy Mazura
reprezentowanych przez Mirosława Zaszew−
skiego do projektu Miejscowego planu zagospo−
darowania przestrzennego osiedla Podolszyce
Południe w Płocku.

19) UCHWAŁA NR 503/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr
181/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku w spra−
wie uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr
778/XXXVII/01 z dnia 27 lutego 2001 w spra−
wie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieo−
graniczonego i wydzierżawienia w drodze prze−
targu ustnego nieograniczonego nieruchomości
położonej w Płocku między ulicami: Otolińską
i Targową.

20) UCHWAŁA NR 504/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok.

21) UCHWAŁA NR 505/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie za−
ciągnięcia długoterminowego kredytu na finan−
sowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach budżetu miasta
w 2004 roku.

22) UCHWAŁA NR 506/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie emi−
sji obligacji gminnych.

23) UCHWAŁA NR 507/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
utworzenia Biura Funduszy i Informacji Euro−
pejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku.

24) UCHWAŁA NR 508/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie za−
twierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
okres od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005
roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych od−
biorców,

25) UCHWAŁA NR 509/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
określenia udzielania zasad i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczy−
cieli pełniących inne stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach.

26) UCHWAŁA NR 510/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wyso−
kości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogo−
wego na terenie miasta Płocka.

27) UCHWAŁA NR 511/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w spra−
wie uchwalenia budżetu miasta Płocka na
2004 rok zmienionej Uchwałą Nr
482/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20
kwietnia 2004 roku

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta Płocka 
podjęte na XXVI sesji 
w dniu w dniu 25 maja 2004 roku:

W czasie sesji prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego – Zbys³aw Kuœ przekaza³ Tomaszowi Kol-
czyñskiemu – zastêpcy prezydenta miasta medal ”Za za-
s³ugi dla WOPR”. Dziêkuj¹c za to wyró¿nienie T. Kolczyñ-
ski stwierdzi³, ¿e poniewa¿ bêdziemy w P³ocku rozwijaæ tu-
rystykê, ratownicy zapewne bêd¹ mieli coraz wiêcej pracy.
Ratownicy WOPR pracuj¹ na wszystkich k¹pieliskach
gmin: P³ock, Gostynin i Sierpc oraz na obu p³ockich ba-
senach. (j)
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Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę o ogro−

dzenie−zabezpieczenie miejsca zlikwidowanego przej−
ścia dla pieszych przez al. Jachowicza przy teatrze. 2/
Proszę o podanie, na jakim etapie jest budowa parkin−
gu przy szpitalu wojewódzkim? 3/ Proszę zobowiązać
prezesów ogródków działkowych ”Goździk” i ”Budo−
wlani”, znajdujących się na osiedlu Winiary do za−
pewnienia kontenerów na śmieci dla działkowców. 4/
Proszę o naprawę nawierzchni ul. Sierpeckiej na wy−
sokości budynku nr 17. 5/ Dlaczego wydano kolejne
zezwolenie na prowadzenie sklepu z alkoholem na ul.
Rembielińskiego? 6/ Proszę o remont chodników wo−
kół pawilonów handlowych przy ul. Rembielińskiego
3. 7/ Proszę o powiększenie zatoki parkingowej, znaj−
dującej się przy ul. Rutskich 1. 8/ Proszę o zadaszenie
przystanków Komunikacji Miejskiej na osiedlu Boro−
wiczki. 9/ Proszę o wyznaczenie na teren osiedla Bo−
rowiczki stałego dzielnicowego.

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę o szcze−
gółowe informacje: a/ jakie i kiedy przeprowadzono
przetargi przez Urząd Miasta Płocka w okresie
XII.2001doXII.2002 r. oraz na jakie kwoty b/ ile zano−
towano odwołań c/ czy były przeprowadzone kontrole
przetargów (przez kogo) d/ wykaz unieważnionych
w tym okresie przetargów oraz ich powód. 2/ Proszę
o szczegółowe informacje, dotyczące budowy super−
marketu Auchan a także komplet kopii dokumentów,
dotyczących tej inwestycji. 3/ Proszę o udzielenie mi
szczegółowych informacji, na jakim etapie jest opra−
cowanie dokumentacji technicznej, obejmującej pro−
jekt drogowy wraz z brakującą infrastrukturą ulic:
Studzienna i Chabrowa. 4/ Proszę o udzielenie mi
szczegółowych informacji, na jakim etapie jest inwe−
stycja pn. ”wykonanie placu manewrowego do nauki
jazdy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul.
Gwardii Ludowej 7”. 5/ Proszę o remont ulic i chod−
ników: ul. Piaska, ul. Dobrowolskiego, ul. Gintera.
Wnoszę o oświetlenie parkingu przy Cotexie. Proszę
o wyremontowanie i posprzątanie przejścia pod tora−
mi kolejowymi na osiedlu Międzytorze.

dokończenie w następnym numerze

Interpelacje
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone
między sesjami i podczas XXVI sesji 
Rady Miasta w dniu 25 maja 2004 roku:
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Po przekształceniach szkół podsta−
wowych, powołaniu gimnazjów

i reformie szkół ponadgimnazjalnych
przyszedł czas na szkoły dla dorosłych
i dotychczasowe szkoły ponadpodsta−
wowe na podbudowie szkoły zasadni−
czej (popularne technika zawodowe). 

W systemie szkolnictwa dla doro−
słych, tak jak w szkołach młodzieżo−
wych, muszą się znaleźć: 4−letnie tech−
nika, 3−letnie licea ogólnokształcące, 3−
letnie licea profilowane oraz 2−3−letnie
zasadnicze szkoły zawodowe na podbu−
dowie programowej gimnazjum. 

Dla absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych powstaną 3−letnie tech−
nika uzupełniające oraz 2−letnie
uzupełniające licea ogólnoksz−
tałcące. 

MENiS stoi na stanowi−
sku, że przekształcane
szkoły należy traktować
w związku ze zmianą
ustroju szkolnego jako
placówki nowo zakła−
dane. Dlatego organ
założycielski lub pro−
wadzący nadaje
szkole akt założyciel−
ski lub przekształce−
nia i pierwszy statut.
Trzeba to zrobić do 1
września 2004 roku. 

Zmiany organizacyjne
wynikające z wprowadzania
III etapu reformy i przekształceń
szkół. Przekształcane placówki musiały
uzyskać pozytywną opinię od Mazo−
wieckiego Kuratora Oświaty, Powiato−
wej Rady Zatrudnienia w Płocku i Po−
wiatowego Urzędu Pracy w Płocku.
W Płocku uzyskały ją: Centrum Kształ−
cenia Ustawicznego w Płocku (jedyna
samorządowa placówka kształcąca do−
rosłego słuchacza), Zespół Szkół Budo−
wlanych Nr 1, Zespół Szkół Zawodo−
wych Nr 2 i Nr 6 oraz Zespół Szkół
Technicznych – ZB.

Nowe stare szkoły

Od 1 września 2004r. w Centrum
Kształcenia Ustawicznego rozpocznie
działalność 6 nowego typu szkół po−

nadgimnazjalnych (patrz ramka).
„Stare” szkoły ponadpodstawowe bę−
dą funkcjonowały do czasu zakończe−
nia cyklów kształcenia, jako oddziały
w powołanych w wyniku przekształ−
cenia szkołach ponadgimnazjalnych. 

Będzie to
proces długotrwały, szczególnie
w przypadku absolwentów dotych−
czasowych techników zawodowych
na podbudowie szkoły zasadniczej.
Ustawodawca zagwarantował możli−
wość dalszego kształcenia w „starym”
typie szkoły ponadpodstawowej lub
już w nowym technikum lub liceum
uzupełniającym. Dlatego ostatnia re−
krutacja na semestr I do tych szkół
może mieć miejsce w lutym 2006 r. 

Zgodnie z założeniami reformy
w ZSB Nr 1, ZSZ Nr 2 i Nr 6 oraz
ZST −ZB od dwóch lat funkcjonują
już trzy rodzaje szkół ponadgimna−

zjalnych dla młodzieży: 4 – letnie
technikum 3 – letnie liceum profilo−
wane, 3 – letnia zasadnicza szkoła
zawodowa. W tym roku przekształ−
ceniu ulegają, prowadzone przez te
szkoły, dotychczasowe technika za−
wodowe na podbudowie programo−
wej ośmioletniej szkoły podstawo−

wej i szkoły zasadniczej. Powoła−
ne zostają również trzyletnie,

uzupełniające technika oraz
dwuletnie, uzupełniające li−

cea ogólnokształcące. „Sta−
re technika zawodowe”
będą funkcjonowały do

czasu zakończenia cyklów
kształcenia w formie oddzia−

łów w powołanych, w wyniku
przekształcenia, technikach

uzupełniających. Szkoły pow−
stają już teraz, ale pierwszych
uczniów klas I przyjmą dopie−
ro w roku szkolnym 2005/06.
Wynika to z cyklu kształce−
nia w zasadniczej szkole za−
wodowej, pierwsi absolwen−
ci opuszczą ją dopiero
w czerwcu 2005r.

Tegoroczni absolwenci od−
działu zbiorczego szkoły zasadni−

czej mogą wybierać dalszy etap swo−
jej edukacji na poziomie technikum
zawodowego lub technikum uzupeł−
niającego lub uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego na terenie miasta,
także w systemie kształcenia doro−
słych. 

Tym samym nowa sieć szkół, która
powstaje od dwóch lat w Płocku zo−
stała rozszerzona o aktualnie przeksz−
tałcane szkoły dla dorosłych i techni−
ka zawodowe oraz o specjalne szkoły
podstawowe i gimnazja. Niestety to
jeszcze nie koniec zmian. Za rok roz−
pocznie się czwarty, ostatni etap, któ−
ry zakłada zmiany w szkołach police−
alnych. (oprac. r. ł.)

Znów będzie sporo zamieszania w systemie płockiej oświaty.
Rozpoczął się kolejny, III etap reformy polskiego szkolnictwa.

Przedostatni etap reformy
Wykaz nowych szkół 
ponadgimnazjalnych
Szkoły powstałe w wyniku przekształceń

szkół ponadpodstawowych na podbudowie
programowej szkoły zasadniczej w szkoły po−
nadgimnazjalne lub powołane jako nowe pla−
cówki:
– Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
1. Technikum Uzupełniające nr 1 (po Techni−

kum Zawodowym i Technikum Budowlanym)
2. II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

(nowa szkoła)
– Zespół Szkół Zawodowych nr 2
1. Technikum Uzupełniające nr 2 (po TZ)
– Zespół Szkół Zawodowych Nr 6
1. Technikum Uzupełniające nr 4 (po TZ)
2. I Uzupełniające L.O. (nowa szkoła)
– Zespół Szkół Technicznych – ZB w Płocku
1. Technikum Uzupełniające nr 3 (po TZ

i Technikum Mechanicznym) 
– Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Płocku
I. Szkoły powstałe w wyniku przekształceń

szkół ponadpodstawowych na podbudowie
programowej ośmioletniej szkoły podstawo−
wej w szkoły ponadgimnazjalne:
1. Technikum dla Dorosłych (po Liceum Eko−

nomicznym dla Pracujących)
2. Liceum Profilowane dla Dorosłych (po Li−

ceum Zawodowym dla Dorosłych)
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Doro−

słych (po Szkole Zasadniczej dla Dorosłych)
II. Szkoły powstałe w wyniku przekształceń

szkół ponadpodstawowych na podbudowie
programowej trzyletniej szkoły zasadniczej
w szkoły ponadgimnazjalne:
4. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych (po Liceum Ekonomiczne dla
Pracujących)
5. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

(po Liceum Handlowym dla Dorosłych oraz
Technikum Zawodowym dla Pracujących)
III. Szkoły powstałe w wyniku przekształceń

szkół ponadpodstawowych na podbudowie
programowej ośmioletniej szkoły podstawo−
wej i trzyletniej szkoły zasadniczej w szkoły
ponadgimnazjalne:
6. Liceum Ogólnokształcące dla Doro−

słych (po Liceum Ogólnokształcącym dla
Dorosłych)
(Bez zmian pozostają: Policealne Studium

Zawodowe, Gimnazjum Nr 11 dla Dorosłych).

Ustalone w lipcu ubiegłego roku przez Wodociągi Płockie (po unie−
ważnieniu przez wojewodę uchwały Rady Miasta z lutego 2003) stawki
opłat za wodę i ścieki w wysokości 2 zł 39 gr. + VAT= 2 zł 56 groszy
obowiązują do końca czerwca br. Od 1 lipca obowiązywać będą nowe
stawki, przyjęte przez radnych 25 maja. Podwyżka wyniesie netto 8 gro−
szy za metr szesc. wody i ścieków.

Zgłoszono trzy projekty uchwał podwyżek: Wodociągów Płockich
(najdroższy), Prezydenta (z częściową dopłatą z budżetu) i SLD (cała
podwyżka pokryta z budżetu miasta). Radni przegłosowali projekt
prezydencki (13 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący)

Zaproponowane w nim stawki są niższe o 12 groszy/metr szesc.
wody i o 6 groszy za m.szesc. ścieków, od wyliczonych przez Wo−
dociągi Płockie, mających zagwarantować prawidłowe funkcjono−
wanie spółki. Dlatego różnica między tym co zapłacą odbiorcy
a faktycznymi kosztami dostawy wody i odbioru ścieków pokryta
zostanie z budżetu miasta; w tym roku będzie to 630 tys. złotych,
a w roku przyszłym 654 tys. zł. 

Przyjęte przez Radę Miasta taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków obowiązywać będą od 1 lipca br.
do 30 czerwca 2005 roku. (j)

Woda i ścieki

8 groszy więcej Przy płockim ratuszu powstaje nowa jed−
nostka budżetowa. Będzie to Biuro Funduszy
i Informacji Europejskiej, w którą przekształ−
ca się dotychczasowe Biuro Integracji Euro−
pejskiej (BIE). Do tej pory BIE działało jako
wydział w strukturze płockiego urzędu i rea−
lizowało zadania związane z przygotowa−
niem Polski i Płocka do członkostwa w Unii
Europejskiej. Biuro Funduszy i Informacji
Europejskiej (BFIE) będzie działało na po−
dobnych zasadach jak Miejski Zarząd Dróg,
zoo czy MOPS, i kontynuowało zadania BIE.
Główne cele biura to pozyskiwanie środków
finansowych z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej przy jednoczesnym prowadze−
niu funkcji informacyjnej związanej ze zmia−
nami w polskim porządku prawnym, wynika−
jącymi z członkostwem w UE.

Wydzielenie Biura w odrębną miejską jed−
nostkę organizacyjną ma usprawnić procesy de−
cyzyjne, związane z przygotowywaniem projek−
tów kwalifikujących się do dofinansowania. Ma

poprawić nadzór i kontrolę realizacji zadań
związanych z prowadzeniem projektów. Powo−
łane BFIE zadba o to, aby miejskie dokumenty
strategiczne i planistyczne tworzyły spójny sy−
stem prawa miejscowego, umożliwiający wyko−
rzystywanie środków pomocowych do realizacji
zadań własnych gminy. Takie, systemowe po−
dejście podyktowane jest koniecznością realiza−
cji jednej z podstawowych zasad obowiązują−
cych przy wykorzystaniu funduszy unijnych
– zasady partnerstwa i współdziałania sfery pub−
licznej ze sferą prywatną. W praktyce oznacza to
współpracę samorządu z lokalnymi przedsię−
biorcami i organizacjami pozarządowymi. Dla−
tego Biuro będzie również czuwać nad spraw−
nym przepływem informacji pomiędzy różnymi
uczestnikami procesu rozwoju społeczno – gos−
podarczego miasta i regionu tak, aby zapewnić
właściwą realizację zadań, wpływających na
rozwój miasta i regionu.

Uchwałę w tej sprawie radni podjęli na ostat−
niej sesji. (oprac. r. ł.)

Biuro Funduszy Europejskich
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dokończenie ze str. 1
Konieczna jest także modernizacja

oczyszczalni ścieków w Maszewie, nie
spełniającej wymogów UE i budowa
oczyszczalni Wschód i Wiadukt.

W wielu punktach nasz program
ochrony środowiska jest odzwiercie−
dleniem programu krajowego,
w którym zakłada się m.in. zmniej−
szenie wodochłonności produkcji,
ograniczenie zużycia energii, dwu−
krotne zwiększenie odzyskiwania
odpadów, całkowitą likwidację od−

prowadzania ścieków nie oczyszczo−
nych.

Realizację programu podzielono na 3
etapy: 2004−2007, 2008−2011, 2012−
2015. Oszacowano, że koszt wdrożenia
pierwszego etapu wyniesie około 716
mln złotych (w tym ponad 500 mln in−
westycje drogowe). Wskazano 5 źródeł
finansowania: fundusze ekologiczne,
budżet miasta, podmioty gospodarcze,
fundusze unijne, budżet państwa. Pro−
gram ma być na bieżąco monitorowany
i cyklicznie weryfikowany. E.J.

Jest lepiej, będzie lepiej

Aleksandra Radaszkiewicz (pierwsza z lewej) i Jolanta Bieniek — laureatka płockiej
edycji konkursu (w środku) – odbierają dyplomy i znaczki „8 wspaniałych”
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Jest wolontariuszką od 2001 roku.
Od trzech lat współpracuje ze Stowa−
rzyszeniem „Kolory Życia” i Domem
Pomocy Społecznej w Płocku, w któ−
rym opiekuje się niepełnosprawnymi
dziećmi. Jolanta Bieniek, absolwentka
L.O. im. St. Małachowskiego, została
płockim „Wspaniałym 2004 roku”. 

Jest autorką dwóch projektów opra−
cowanych w ramach „Koalicji Mło−
dych.” W pierwszym z nich, pn. „Ku−
buś Puchatek”, wolontariusze pod kie−
runkiem Joli organizowali mini przed−
stawienia teatralne. Aktorami były nie−
pełnosprawne dzieci. W drugim, zaty−
tułowanym „Z kulturą za pan brat” cho−
dziło przede wszystkim o ułatwienie
dostępu do placówek kulturalnych
w Płocku osobom niepełnosprawnym
(o programie czyt. str. 14). Oprócz pro−
wadzenia zajęć ze swoimi podopiecz−
nymi laureatka tegorocznej edycji kon−
kursu organizuje spotkania imieninowe
i urodzinowe dla mieszkańców DPS−u.
Sama dociera do sponsorów, którzy po−
magają w organizowaniu przyjęć
i przygotowywaniu prezentów. 

– Jola została nagrodzona za syste−
matyczną, wieloletnią pracę, umiejętne
pozyskiwanie sponsorów oraz angażo−
wanie do pracy nowych wolontariuszy
– mówi Beata Olszewska, koordynator
Centrum Wolontariatu. 

Wyniki płockiego konkurs zostały og−
łoszone 20 maja w Domu Technika. Dy−
plomy i znaczki „Ośmiu wspaniałych”
otrzymało jeszcze pięć osób: Anna Wię−
cek, Anna Szwech, Karolina Rydzewska,
Eliza Suszyńska i Aleksandra Radaszkie−
wicz, która została wyróżniona za wyjąt−
kową, godną naśladowania, postawę.
W nagrodę cztery osoby będą uczestnika−
mi dwutygodniowych szkoleń dla wolon−
tariuszy. Jola Bieniek i Ola Radaszkie−
wicz pojadą we wrześniu do Włoch. Fi−
nalistka płockiej edycji ma jeszcze szansę
na laur najwspanialszego ze wspaniałych.
Ogólnopolska Gala konkursu odbędzie 5
czerwca w Przemyślu. 

Być może wkrótce w Płocku powsta−
nie Klub „8 wspaniałych”, który pro−
wadzić będą młode aktywne osoby,
wspierające działania swoich rówieśni−
ków. (r. ł.)

Finał X edycji konkursu „8 Wspaniałych”

Konsekwencja i upór

Tańsze ogródki
Radni zmienili swoją uchwałę z marca br. w sprawie wysokości opłaty za zaję−

cie metra pasa drogowego na sprzedaż przedsklepową. Stawkę 3 zł za metr kw. za
jeden dzień obniżyli do złotówki. To realizacja licznych postulatów właścicieli
kawiarni i restauracji, którzy latem ze swą ofertą gastronomiczną wychodzą na
zewnątrz. Ich zdaniem, stawki za letnie ogródki w stosunku kosztów całorocznych
wynajęcia lokali były zbyt wysokie.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienni−
ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. (j)

Radni zgodzili się na zaciągnięcie
długoterminowego kredytu na finan−
sowanie wydatków nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach
budżetu miasta na 2004 rok. Kredyt
wynosi 41,5 mln zł. – Budżet miasta
na ten rok zakłada realizację szeregu
zadań inwestycyjnych – czytamy
w uzasadnieniu uchwały. – Najważ−
niejszą i najbardziej kosztowną inwe−
stycją jest budowa mostu oraz dróg
dojazdowych. Główne obciążenie bu−
dżetu miasta z tytułu budowy mostu
przypada na bieżący rok. Realizacja
inwestycji tej rangi o znaczeniu stra−
tegicznym wymaga poniesienia
znacznych nakładów finansowych
przekraczających możliwości budżetu
miasta.

Ponadto radni zdecydowali, że Płock
jeszcze w tym roku dokona emisji do
400 sztuk obligacji gminnych o warto−
ści nominalnej 100 tys. zł każda. Nie
więcej niż 300 obligacji będą mogli na−
być indywidualnie wyznaczeni adresa−
ci. Obligacje zostaną wykupione z do−
chodów własnych budżetu miasta naj−
później do końca 2019 roku.

Na ostatniej sesji Rady Miasta zdecy−
dowano także o zmianach w budżecie.
Najważniejsza dotyczy budowy mostu.
– Z uwagi na brak decyzji o dofinanso−
waniu budowy mostu w ramach Kon−
traktu Wojewódzkiego – czytamy
w uzasadnieniu – oraz rozpatrzenie
wniosku o przyznanie środków finanso−
wych z rezerwy subwencji ogólnej ko−
nieczne jest przesunięcie środków z za−
dania „Drogi dojazdowe” na zadanie
„Budowa mostu przez rzekę Wisłę”.

Radni zdecydowali o przesunięciu 10
mln zł. 

Ponadto zwiększono kwotę kredytu
zaciągniętego na rachunku bieżącym do
30 mln zł.

W głosowaniu nad tymi wszystkimi
uchwałami nie brali udziału radni SLD.
– Nie zgadzamy się z takim zadłużeniem
miasta – argumentowała w imieniu klu−
bu Grażyna Opatrzyk.

– Miasto nie będzie więcej zadłużone
– odpierała ataki Violetta Kulpa.
– Przesunięcie pieniędzy i powiększenie
kredytu jest związane m.in. z tym, że
według nowej ustawy został zmieniony
termin płatności faktur. (m.d.)

Pożyczki na most

Radni przyjęli ”Program współ−
pracy Miasta Płocka z organizacjami
pozarządowymi” na 2004 rok. Obo−
wiązek współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarzą−
dowymi w sferze zadań publicznych
i uchwalania rocznych programów
współpracy wprowadziła ustawa
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. 

Program stanowi element polityki
społecznej i gospodarczej miasta, reali−
zowanej wspólnie z organizacjami po−

zarządowymi już od paru lat, szczegól−
nie w zakresie pomocy społecznej,
zdrowia, profilaktyki uzależnień, edu−
kacji, bezpieczeństwa, promocji miasta.
Współpraca ta ma dwojaki charakter:
finansowy i pozafinansowy. W pier−
wszym przypadku miasto powierza or−
ganizacjom realizację zadań własnych
i udziela na nie dotacje, w drugim po−
maga m.in. w uzyskaniu lokali, organi−
zuje szkolenia, tworzy wspólne zespoły
doradcze, udziela pomocy w pozyski−
waniu środków finansowych. (j)

Współpraca pozarządowa

Radni jednogłośnie podjęli uch−
wałę w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznego wynagrodzenia dla
Prezydenta Miasta. Teraz pensja
podstawowa Prezydenta wynosi 3
tys. 910 zł (poprzednio 3 tys. 888
zł). Podwyżka jest skutkiem wejścia
w życie rozporządzenia Rady Mini−
strów zmieniającego rozporządzenie

w sprawie zasad wynagradzania
i wymagań kwalifikacyjnych pra−
cowników samorządowych zatrud−
nionych w urzędach gmin, staro−
stwach powiatowych i urzędach
marszałkowskich. Oprócz podstawo−
wej pensji Prezydent otrzymuje do−
datek funkcyjny, specjalny oraz wy−
sługę. (m.d.)

Formalna podwyżka

Radni wprowadzili zmiany do uch−
wały dotyczącej zasad zbycia, wy−
dzierżawienia lub wynajęcia majątku
SZPZOZ w Płocku (z czerwca
ub. r.). Proponowane zmiany wyni−
kają z realizowanego przez Gminę
Płock procesu przekształcania
SZPZOZu w spółkę prawa handlo−
wego (pn. Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.o.). Powstałe
w ten sposób niepubliczne placówki
wchodzące w skład PZOZ−u mają
prowadzić działalność na bazie wy−
posażenia, aparatury i sprzętu me−

dycznego, przejmowanych przez
spółkę od SZPZOZu oraz w po−
mieszczeniach dotychczasowego
zespołu. Nabycie praw przez płocki
ZOZ sp. z o.o. do sprzętu i do użyt−
kowania pomieszczeń jest niezbędne
do złożenia przez spółkę wniosku
o rejestrację w rejestrze zakładów
opieki zdrowotnej. 

Przygotowywane jest również zgło−
szenie spółki do sądu rejestrowego. Za
zmianami w uchwale głosowało 11 rad−
nych, 3 się wstrzymało, a 9 było prze−
ciw. (r. ł.)

Dalszy etap przekształceń 
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Kolejny pakiet ofert pracy na Cyprze
trafił do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie. Tym razem cypryjscy pra−
codawcy zgłaszają chęć zatrudnienia po−
nad 400 osób. Większość ofert dotyczy
pracy dla kelnerów i kelnerek, kucharzy
i asystentów kucharzy. Kilkanaście ofert
czeka na piekarzy, potrzebnych jest tak−
że kilku prasowaczy i osoby do obsługi
pralni chemicznej. Pracę mogą znaleźć
również inżynierowie i architekci.

Niestety, cypryjskie oferty nie cieszą
się zbyt dużym zainteresowaniem. Cho−
dzi głównie o wynagrodzenia; kelner lub
kucharz nie może liczyć na większy za−
robek niż 500 – 700 euro miesięcznie.
Dojazd na Cypr oraz koszty wyżywienia
pracownik musi pokryć sam. Pracodaw−
ca gwarantuje jedynie zakwaterowanie.

Na niewiele większe zarobki mogą li−
czyć architekci i inżynierowie – w grani−
cach 800 euro miesięcznie.

Przypomnijmy, że na początku maja
WUP w całym kraju otrzymały ponad
1000 ofert pracy na Cyprze. Wówczas
największe zapotrzebowanie cypryjscy
pracodawcy zgłosili na pracowników bu−
dowlanych (murarzy, pracowników do
produkcji cegieł, formiarzy itp.), elektry−
ków oraz inżynierów elektryków. Poszu−
kiwani byli także kierowcy, zwłaszcza
specjalistycznych pojazdów: podnośni−
ków widłowych i koparek. Ofert nie bra−
kuje również dla pielęgniarek zwłaszcza
o specjalizacji: ogólnej, chirurgii, kardio−
logii, hemodializy. Zapotrzebowanie jest
na opiekunki i pomoce pielęgniarskie.

Aby liczyć na zatrudnienie na Cyprze
wymagana jest znajomość języka angiel−

skiego lub greckiego, wiek od 24 do 45
lat, praktyka w zawodzie minimum 2 la−
ta.

Natomiast do Hiszpanii trwa nabór dla
instalatorów materiałów izolujących,
mechaników−elektryków, spawaczy
i monterów konstrukcji metalowych.
Wymagania: co najmniej 3−letnie do−
świadczenie zawodowe, wiek do 45 lat,
znajomość języka hiszpańskiego w stop−
niu podstawowym. Osoby zaakceptowa−
ne przez hiszpańskiego pracodawcę mo−
gą zarobić około 15 tys. euro rocznie.

Do pracy w Wielkiej Brytanii poszuki−
wane są opiekunki do osób starszych
i technicy dentystyczni. Przewidziane
jest szkolenie, zgodne z wymogami an−
gielskiej klasyfikacji zawodowej. Osoby,
które zostaną zatrudnione mogą liczyć na
pensję w wysokości 6 funtów za godzinę
za pracę zmianową (także w noce i wee−
kendy). Od techników dentystycznych,
którzy mogą zarobić powyżej 14 tys.
funtów rocznie (zależnie od doświadcze−
nia), wymaga się bardzo dobrej znajomo−
ści angielskiego.

Wszelkie informacje na temat pracy
zagranicą można uzyskać w Wojewódz−
kim Urzędzie Pracy w Warszawie ul.
Młynarska 16 tel. 631−22−15 do 17 wew.
321, oraz w filiach WUP na terenie woj.
mazowieckiego. W Płocku filia mieści
się przy ul. Chopina 56, tel. 268−52−41. 

Informacje dotyczące aktualnych ofert
pracy poza granicami naszego kraju za−
mieszczane są na stronie internetowej
WUP w Warszawie: www.wup.mazo−
wsze.pl. Aleksander Kornatowski

(rzecznik prasowy WUP)

Kolejne 400 ofert pracy dla Polaków czeka na Cyprze. Tym razem
największe szanse na zatrudnienie mają kelnerzy i kucharze.

Oferty pracy w Unii

W dniach 5−8 sierpnia w Odessie odbędą się V Międzynarodowe Targi Mody
”Odessa Inter Moda 2004”, których organizatorem jest Polsko−Ukraińska Izba
Gospodarcza. To największa impreza wystawiennicza branży tekstylnej na Ukrai−
nie, prezentująca szeroką ofertę wyrobów tekstylnych, skórzanych, obuwniczych,
dywanów, wykładzin, tkanin obiciowych itp.

Chętni do wzięcia udziału w targach mogą uzyskać szczegółowe informacje pod
tel. (022) 63 09 691 lub (022) 63 09 793 i na stronie internetowej puig@chamber.pl
oraz w płockim Centrum Obsługi Inwestora przy Urzędzie Miasta tel. 268 06 98 
e−mail coi@plock.um.pl. Warto dodać, że istnieje możliwość ubiegania się o częścio−
wą refundację kosztów poniesionych na udział w targach ze środków PHARE. (j)

Targi mody w Odessie

Związek Gmin Regionu Płockiego
otrzymał awans do Ligi Inicjatyw Powia−
towych organizowanej przez Związek
Powiatów Polskich oraz Fundację Ban−
kową imienia Leopolda Kronenberga. To
prestiżowe wyróżnienie zostało przyzna−
ne za program selektywnej zbiórki odpa−
dów komunalnych. Związek gmin otrzy−
mał również specjalne gratulacje od pre−
zydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezy−
denckim w Warszawie. 

Związek obchodzi w tym roku swoje
dziesięciolecie. Zrzesza trzynaście gmin
powiatu płockiego (Stara Biała, Brudzeń
Duży, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Bul−
kowo, Staroźreby, Słupno, Mała Wieś,
Wyszogród, Płock, Gąbin, Nowy Duni−
nów) oraz reprezentujący powiat płoński
– Czerwińsk. Zarządowi związku prze−
wodniczy prezydent Płocka Mirosław
Milewski. Jednym z głównych celów
działalności zrzeszenia jest uporządko−
wanie gospodarki odpadami w naszym
regionie. Związek propaguje ich selekcję

poprzez ustawianie odpowiednich pojem−
ników, zbiórkę i gromadzenie w odpo−
wiednich punktach baterii itd. Przeprowa−
dza akcje informacyjne w szkołach, zaj−
muje się edukacją ekologiczną społeczeń−
stwa, organizuje szkolenia i konkursy.
Program selektywnej zbiórki odpadów fi−
nansowany jest z Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska. – Z naszym projek−
tem staramy się docierać przede wszyst−
kim do szkół, jednak okazuje się, że tym
sposobem trafiamy do szerszego grona,
ponieważ uczniowie propagują tę ideę
w swoich domach – mówi Katarzyna Ro−
gucka−Maciejowska, dyrektor biura
Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Zrzeszenie gmin otrzymało również
wyróżnienie finansowe w wysokości 3
tysięcy złotych od Marszałka Wojewódz−
twa Mazowieckiego Adama Struzika. 
– Chcemy przeznaczyć te środki na dalszą
realizację naszego programu, przede
wszystkim na nagrody dla uczestniczą−
cych w nim szkół – zapowiada Katarzyna
Rogucka−Maciejowska. (AGR)

Gminy awansują do ligi
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Mazowiecka delegacja gospodarcza
brała udział w międzynarodowej wysta−
wie Food & Drinks oraz Food Technolo−
gy w Kiszyniowie. Na wystawie prezen−
towane były branże związane z obrotem
i produkcją artykułów rolnych, maszyn
rolniczymi do przemysłu mięsnego dro−
biarskiego i rybnego. 19 maja Mazowsze
reprezentowały cztery firmy: Polagra
z Płońska, Agrol z Raciąża, Pekmont
z Bielska i Techmet z Sierpca. Polscy
przedsiębiorcy odwiedzili również Bielce
(miasto partnerskie Płocka), gdzie spot−
kali się z grupą biznesmenów.

– Nasi przedsiębiorcy chcieli zbadać ry−
nek ukraiński i mołdawski. Wyniki rozmów
są obiecujące – mówi Lech Wiśniewski,

prezes zarządu Samorządowego Stowa−
rzyszenia Rozwoju Mazowsza w Płocku.
Stowarzyszenie pomaga firmom z nasze−
go województwa nawiązać współpracę
z partnerami zza wschodniej granicy, za−
pewnia obsługę prawną oraz bezpłatną re−
klamę w tamtejszych mediach. 

Na koniec czerwca zaplanowana zosta−
ła rewizyta przedstawicieli biznesu
z Mołdawii. 

W zorganizowaniu misji pomogła Am−
basada RP w Mołdowie, a prezentacja ma−
zowieckich przedsiębiorstw na stoisku Tra−
de Club Moldova była bezpłatna. (r. ł.)

Kontakt ze stowarzyszeniem: (024)
262 30 48 lub starostwo@po−
wiat.plock.pl 

Rozwojowe rynki

To warto wiedzieć

Dwa sądy administracyjne
Od tego roku sądownictwo admini−

stracyjne ma dwie instancje: woje−
wódzkie sądy administracyjne i Na−
czelny Sąd Administracyjny. Na razie
utworzono 14 WSA: w Białymstoku,
Bydgoszczy, Gdańsku−Wrzeszczu,
Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Ło−
dzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rze−
szowie, Szczecinie, Warszawie i Wro−
cławiu. Województwo mazowieckie,
a więc i Płock, przydzielone zostały
do sądu w Warszawie, mieszczącego
się przy ul. Jasnej 2/4.

Skargę do WSA wnosi się w termi−
nie 30 dni za pośrednictwem organu,
którego działanie lub bezczynność są
jej przedmiotem. Organ ma ją przeka−
zać WSA wraz z aktami sprawy i od−
powiedzią na skargę w ciągu 30 dni.

Nie ma już rewizji nadzwyczajnej;
od wydanego przez WSA wyroku lub
postanowienia kończącego sprawę
przysługuje skarga kasacyjna do NSA
(Warszawa, ul. Jasna 6). Wprowadzo−

no również dwa nowe rozwiązania
proceduralne: postępowanie media−
cyjne i uproszczone oraz zmieniono
wysokość wpisów sądowych.

Licencje na transport
Znowelizowana ustawa o transpor−

cie drogowym umożliwia otrzymanie
licencji na międzynarodowy transport
drogowy praktycznie każdemu, kto
spełnia wymagania jakościowe. Nowe
licencje są ważne na wszystkie kraje
świata. Koszt wydania nowego doku−
mentu to 100 zł (dla firm, które już
miały licencje na wykonywanie mię−
dzynarodowego transportu drogowe−
go).

Po 1 maja br. dla polskich przedsię−
biorstw otworzył się rynek europejski,
ponieważ przewozy między państwa−
mi Unii są dostępne bez ograniczeń.
Zezwolenia są potrzebne tylko dla
przewozów regularnych i specjalnych.
Do końca kwietnia Ministerstwo In−
frastruktury wydało około 12 tys. no−
wych licencji. Opr. (j)
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Włochy kojarzą nam się z Rzymem,
audiencją u papieża i Wenecją. Ale
warto również odwiedzić inne włoskie
miasta i miasteczka, których władze są
niezwykle przyjazne dla turystów (z
wyjątkiem Wenecji). Jeśli chcesz zwie−
dzać sam, nie będziesz miał żadnego
kłopotu, dzięki profesjonalnemu przy−
gotowaniu materiałów promocyjnych,
przewodników i map.

Połowa maja to doskonały czas na
odwiedzenie północnych Włoch. Jest
ciepło, choć jeszcze niezbyt upalnie –
średnia temperatura w dzień wynosi ok.
27−29 stopni, jest dużo słońca, a uli−
czki, kafejki, restauracje i zabytki nie
są jeszcze zatłoczone. 

Miałam okazję poznać – za niewiel−
kie pieniądze – północne Włochy dzię−
ki Stowarzyszeniu Polskich Mediów,
które zorganizowało tam I Kongres
Dziennikarzy Turystycznych. Może po
przeczytaniu tego tekstu zaplanujecie
swoje wakacje w Italii, bo naprawdę
warto poznać ten wspaniały, nastawio−
ny na turystów kraj.

Werona 

znana przede wszystkim jako miasto
kochanków – Romea i Julii. Tłumy tu−
rystów ściągają na Via Capello – ulicę
nazwaną od rodu, który Szekspir
uwiecznił w swoim dramacie jako Ka−
puletich. Pod numerem 23 stoi Casa di
Giulietta (dom Julii). I tu niespodzian−
ka: choć rody Kapuletich i Montekich
istniały naprawdę (jeden pod innym
nazwiskiem), to Romeo i Julia są cał−
kowicie zmyślonymi postaciami. I to

wcale nie Szekspir napisał dramat.
Utwór powstał ok. 300 lat przed Szek−
spirem, autor jest nieznany. Ponadto
nikt w oryginale nie ginie. I choć nie−
wielu turystów o tym wie, to ciężko jest
przecisnąć się przez bramę prowadzącą
do domu Julii, zobaczyć rozsławiony
balkon, a następnie aby mieć szczęście
w miłości – dotknąć posągu bohaterki
Szekspira. 

Warto poznać inne urzekające zakąt−
ki miasta. Największy plac stanowi
Piaza Bra, gdzie w centrum przykuwa
uwagę potężnej wielkości Arena. Pow−
stała w I w. n.e. i przetrwała do dziś,
mimo potężnego trzęsienia ziemi w XII
wieku. Wtedy to zawaliły się wszystkie
łuki zewnętrzne ściany z wyjątkiem
czterech. Dziś wystawiane są tu wielkie
spektakle operowe; podczas nich 20
tys. widzów zajmuje miejsca w 44 rzę−
dach wykonanych z różowego marmu−
ru, gdzie dawniej zasiadali kibice
igrzysk gladiatorskich.

W Weronie nie można również nie
przejść się mostem prowadzącym do
twierdzy Castelvechio, wybudowanej
w 1355−75 roku, tuż nad rzeką Adygą.
Warto również obejrzeć Basilica di San
Zeno Maggiore – jeden z najbardziej
znaczących kościołów romańskich we
Włoszech. Pierwszy kościół postawiono
na grobie świętego patrona miasta – Ze−
nona – już w V wieku, lecz obecna bu−
dowla i kampanila pochodzą z I połowy
XII stulecia, z dodatkami z końca XIV
wieku. Płaskorzeźby po bokach portalu
ukazują sceny starotestamentowe po
prawej i nowotestamentowe po lewej.

Jezioro Garda 

jest pełnym życia kurortem popular−
nym wśród Włochów, jak i zagranicz−
nych turystów. Urzekające piękno błęki−
tu jeziora, zieleń drzewek oliwnych, wi−
norośli, gajów cytrusowych, nastrojowe
zachody słońca, które nad starymi zam−
kami warownymi, miasteczkami i wio−
skami stwarzają romantyczny niepow−
tarzalny nastrój, powodują, że spędzone
tu chwile pozostają na długo w pamięci.
Nad jeziorem Garda istnieją wspaniałe
warunki do uprawiania wszelkich spor−

tów wodnych: żeglarstwa, windsurfingu
itp. Zimy są tu łagodne, a lato niezbyt
gorące dzięki wpływowi dwóch bryz:
wiejącej od północy aż do wczesnego
ranka północnej sover oraz południo−
wej i wieczornej ova, wiejącej z kierun−
ku południowego. Wzdłuż tzw. Riviera
Bresciana rosną bujne gaje oliwek, wi−
norośli i drzew cytrusowych. To rów−
nież fabryka nastawiona na obsługę tu−
rystów. W rejonie aż siedem tysięcy
osób ma do zaaferowania 90 tys. miejsc
noclegowych. Głównie korzystają z nich
turyści z Niemiec – 40 proc. Okolica
jest przepiękna, a przyjeżdżający mają
do wyboru najróżniejsze kategorie noc−
legu; region oferuje zakwaterowanie
w hotelach i pensjonatach od jedno do
czterogwiazdkowych. 

Niezwykle ciekawe jest to, jak pań−
stwo i władze pomagają w promocji re−
gionu. Finansowanie odbywa się po
połowie: jedną wykłada inwestor, który
np. chce wyremontować hotel, a drugą
połowę dają władze. Dzięki temu co ro−
ku krajobraz nad jeziorem Garda się
zmienia. Budowle pomalowane są na
ciepłe kolory, wokół pełno zieleni,
równo przycięte trawniki, gaje oliwne,
palmy i czystość na każdym kroku. 

Jadąc w kierunku Morza Adriatyc−
kiego, w okolice Rimini warto zatrzy−
mać się w

Malcesine

To popularne wśród wczasowiczów
stare miasto z kolorowymi pałacami

i brukowanymi uliczkami. Tuż nad wo−
dą wznosi się zwieńczona wieżyczka−
mi, XIII−wieczna twierdza Castello,
zbudowana przez rodzinę Scaligeri.
Przez krótki okres więziono tu Goethe−
go, którego ujęto jako szpiega, gdy ro−
bił szkice jezior. Bardziej aktywnie
można spędzić czas w okolicy Monte
Baldo. Aby dostać się na sam szczyt
można skorzystać z kolejki liniowej.
To niezwykła atrakcja: w połowie dro−
gi trzeba przesiąść się do innego wago−
nika, który podczas podróży na szczyt

obraca się wokół własnej osi o 180
stopni, co daje możliwość podziwiania
niezwykłych widoków z każdej strony.

Cattolica i okolice 

Niewielkie miasteczko położone tuż
nad morzem, niedaleko Rimini, nazwa−
ne zostało Królową Adriatyku. To do−
skonałe miejsce dla turystów spragnio−
nych słońca, piaszczystych plaż, uro−
ków nadmorskich miejscowości. Co−
dziennie o godz. 21.30 można podzi−
wiać spektakl światło i dźwięk. Koloro−
we wody, wypływające z kilku fontann
w rytm muzyki, robią niesamowite
wrażenie. Oprócz wylegiwania się na
plaży, podziwiania zachodów słońca,
próbowania wspaniałych, świeżo wyło−
wionych z Adriatyku owoców morza,
z Cattolici można odwiedzić mniejsze
i większe miasteczka, wspaniałe parki

Italia znana

Pałac Rządowy w San Marino

Cztery oryginalne znaczki pocztowe
wydawane przez Republikę San Marino

Jezioro Garda
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rozrywki. Na pewno niezwykłą atrak−
cją, szczególnie dla dzieci (choć nie
tylko) będzie wycieczka do parku – Ita−
lia w miniaturze – gdzie można obej−
rzeć ponad 270 cudów włoskiej archi−
tektury. Specjalną atrakcją jest rejs po
replice Canale Grande, zwiedzanie Pla−
cu św. Marka (w skali 1:5) lub przejaż−
dżka specjalnym „napowietrznym” po−
ciągiem, która pozwoli nam spojrzeć na
włoskiego „buta” z lotu ptaka. Inne
obiekty wykonane są w skali 1:25 lub
1:50.

Niezwykłe przeżycia czekają rów−
nież w Acquario di Cattlolica, gdzie
można podziwiać podwodny świat.
Trójwymiarowe okulary założone
w jednej z sal zabiorą nas na wycieczkę
po świecie wodnych roślin i zwierząt
od chwili ich powstania aż do dziś.
Wrażenia są niesamowite, a widzowie
spektaklu nie pozostają obojętni, gdy
tuż nad nimi pływa delfin czy rozwiet−
lika żywi się planktonem. Ale oprócz
wirtualnego świata, wizyta w akwa−
rium to okazja do spotkania oko w oko
z rekinem i pogłaskania płastugi.

Dla fanów motoryzacji – i nie tylko
– atrakcją będzie wizyta w muzeum
Ferrari, gdzie krok po kroku prześle−
dzić można historię powstania, kojarzą−
cego się z Italią, samochodu. 

Piękny zamek z wieżą zegarową
znajduje się w miejscowości Montefio−
re. Można wejść na sam szczyt zamku,
gdzie prowadzą 104 schody. Z takiej
wysokości rozciąga się wspaniały wi−
dok na okolicę.

Republika San Marino

Jest najmniejszym i najstarszym nie−
zależnym państwem na świecie. Zosta−
ła ponoć założona ok. 300 r. n.e. przez
jakiegoś mnicha, uciekającego przed
prześladowaniami Dioklecjana. San
Marino posiada własne znaczki poczto−
we i utrzymuje tysięczną armię. Mury
obronne i budynki cytadeli stylizowane
są na średniowieczne. Państwo podzie−
lone jest na dziewięć okręgów admini−
stracyjnych, tzw. Zamków, dlatego że
w centrum każdego znajduje się naj−
wyższy budynek – zamek. Całe pań−
stwo roztacza niespotykany gdziein−
dziej klimat: w czarujących zakątkach
mieszczą się restauracje, typowe gos−
pody. Warto przejść spacerkiem po wą−
skich brukowanych uliczkach, usiąść
w jednej z wielu kafejek, wypić kawę,
wejść do budynku władz państwa.
W głównej sali obrad stoją dwa fotele,
gdyż Sam Marino ma dwie głowy pań−
stwa wybierane co pół roku. Ludzie są
tu bardzo przyjaźni, nastawieni na tury−
stów i... na Polaków. W wielu sklepach
spotyka się napisy i sprzedawców mó−
wiących w naszym ojczystym języku.

Wenecja

Jakkolwiek by tego nie ująć Wenecja
jest po prostu wyjątkowa, nie tylko dla−

tego, że położona jest na 117 maleń−
kich wyspach.

Dwie najbardziej imponujące budo−
wle w Wenecji to: Basilica di San Mar−
co (bazylika św. Marka) – mauzoleum
świętego patrona miasta oraz Plazza
Ducale (Pałac Dożów) – siedziba doży
i innych urzędów administracji pań−
stwowej.

W Bazylice warto zwrócić uwagę na
wzorzyste posadzki zrobione z ozdo−
bionego formami geometrycznymi
marmuru (XII w.), dolne części murów

obłożone są przywiezionymi ze
Wschodu płytami kamiennymi, a każ−
dy skrawek ściany i sklepienia wypeł−
niony jest mozaikami (w sumie 4 tys.
mkw.). Większość z nich znajdowała
się tu już w połowie XIII wieku, niek−
tóre jednak pochodzą z XIV i XV, a in−
ne zostały wykonane w XVI wieku, za−
stępując zniszczone fragmenty wcześ−
niejsze.

Do bazyliki ustawiają się codziennie
ogromne kolejki turystów. Warto więc
zwiedzić kościół wraz z przewodni−
kiem – grupy zorganizowane mają
pierwszeństwo. Uwaga: do bazyliki nie

wolno wchodzić z odkrytymi ramiona−
mi, w krótkich spódniczkach i dużymi
plecakami.

Palazzo Ducale był czymś więcej niż
tylko rezydencją doży. Mieściły się tu
wszystkie organy rządu Wenecji, liczne
sądy, biura wielu urzędników admini−
stracji, a nawet więzienie.

Będąc w Wenecji nie można omi−
nąć Mostu Westchnień i popatrzeć na
gondole pływające po Canale Gran−
de, który jest główną arterią miasta.
Ma prawie 4 kilometry i jest szeroki
na 30−70 m (głębokość nie przekracza
nigdzie 5 m). Dzieli on miasto na
dwie części.

Wenecja, choć piękna, ma swoje wa−
dy. Jest to miasto, które żyje z turysty−

ki, a wręcz wykorzystuje odwiedzają−
cych. Jest bardzo drogie, np. na Placu
św. Marka kawa kosztuje nawet 10 eu−
ro. Identyczną, kilkanaście uliczek da−
lej, można wypić za 2 euro. Niestety za
wszystko trzeba płacić, nawet za toale−
ty (w innych częściach Włoch są one
bezpłatne). Ponieważ Wenecja położo−
na jest 117 wysepkach, turyści muszą
ze stałego lądu dostać się na stare mia−
sto łodzią. Samochód lub autokar trze−
ba zostawić na płatnym parkingu i wy−
nająć łódź, która kosztuje sporo euro.
Władze miasta nie dbają o turystów, bo
i tak wiedzą, że każdy przebywający
we Włoszech odwiedzi Wenecję, która
mimo swych wad, zadziwia czarodziej−
skimi wąskimi przejściami pomiędzy
budynkami, licznymi kanałami i pięk−
nymi budynkami. Te najokazalsze po−
łożone są tuż nad wodą, ale w głębi
można spotkać równie piękne, choć
mniejsze. Ciemne zaułki wychodzą
niespodziewanie na ostre światło dnia,
zalewające wypełnione kościołami pla−
ce i niezliczone miejskie kanały.

Lignano Sambiadorno

Turystyczna miejscowość położona
nad Morzem Adriatyckim tuż nad Za−
toką Trestieńską. To tu, na piaszczy−
stym, porośniętym piniami półwyspie
u ujścia Tagliamento Ernest Hemin−
gway zwykł strzelać do kaczek. Dziś
zjeżdżają tu głównie plażowicze. Na−
prawdę warto, bo okolica jest przepięk−
na i nawet w połowie maja jest tu ciep−

ło – średnia temperatura wynosi 25
stopni. A kiedy znudzisz się już słoń−
cem i plażą, możesz wybrać się do pob−
liskich miejscowości.

Akwileja

Została założona przez Rzymian
w 181 roku p.n.e. Jej lokalizacja na
wschodnim skraju niziny weneckiej –
nad brzegiem spławnej rzeki, kilka ki−
lometrów od morza – była idealna dla
celów obronnych i handlowych. Teraz
można podziwiać wykopaliska archeo−
logiczne, które pozostały z tamtego
okresu w świetnym stanie. Widać gdzie
stały domy, którędy wpływały statki
itp. Będąc w Akwilei nie można omi−
nąć bazyliki. Trzęsienie ziemi w 1348

roku częściowo ją zniszczyło, lecz od−
budowany na nowo gmach jest nadal
wspaniały. Elementy gotyckie, takie
jak kapitele i łuki, doskonale harmoni−
zują z romańskimi. Chlubą bazyliki jest
jednak mozaikowa posadzka Teodora,
która pokrywa nawę główną na całej
długości, jak wzorzysty dywan. Wcho−
dząc po podziemi i poruszając się po
szklanej podłodze, nadal można podzi−
wiać przepiękne mozaiki sprzed wieku,
które układają się w najróżniejsze wzo−
ry, np. pawia, pegaza, warkocze two−
rzące krzyż.

Triest

Zachwyca swoim pięknym i będąc we
Włoszech zdecydowanie trzeba go od−
wiedzić. Miasto zostało zajęte przez
Rzymian w 178 r. p.n.e. i ślady ich obec−
ności widać w całym mieście, np. ruiny
starożytnego teatru koło Corso Italia.
Centrum Triestu nazwane jest od imie−
nia cesarzowej Marii Teresy (1740−80)
– Borgio Teresiano. Miasto stara się
o organizację targów Expo w 2008 roku.
Władze obiecały, że jeśli taka decyzja
zapadnie odrestaurują całą starówkę.
Ale już dziś wzrok przyciągają piękne
budynki i zabytkowe budowle.

Na Wzgórzu San Giusto warto obej−
rzeć katedrę, która reprezentuje typową
triesteńską syntezę stylów. W XIV stu−
leciu połączono stojące tu trzy kościoły
w jeden – dzisiejszą katedrę. Fasada
jest w większości romańska, lecz za−
wiera pięć kolumn rzymskich i gotycką
rozetę, a filary przy wejściu zdobiły
niegdyś rzymski grobowiec. Wewnątrz
kościoła, pomiędzy bizantyjskimi ko−
lumnami, prześwitują piękne XIII−
wieczne freski, przedstawiające św. Ju−
styna – chrześcijańskiego męczennika
zamordowanego podczas prześladowań
rozpętanych przez Dioklecjana.

Triest zachwyca przepychem
i ogromnymi budowlami, wąskimi uli−
czkami. Wiele się tu dzieje, gdyż oby−
watele miasta mają ulgi podatkowe. To
jedyne miasto we Włoszech, gdzie
mieszkańcy płacą mniej za benzynę.
Taką decyzję podjęły władze, gdyż
triesteńczycy tankowali dawniej za gra−
nicą, gdzie paliwo było tańsze. Teraz
kupują je 50 proc. taniej niż reszta
Włochów (połowę dopłaca państwo).
Miasto przez Polaków jest rzadko od−
wiedzane, ale jeśli będziecie mieli taką
okazję, to naprawdę warto.

Małgorzata Domańska
PS. Wyjazd sponsorowali: Orlen,

Cattolica, Friuli Venezia Giulia, Vene−
zia, Europlan

i mniej znana Arena w Weronie

Italia w miniaturze
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Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy pomniku poległych nauczycieli w Warszawie

Warszawskie spotkania
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku ist−

nieje od lutego 2002 roku przy ZNP. Pomysło−
dawczynią i główną organizatorką była znana
działaczka związkowa Janina Czaplicka. Dzięki
spotkaniom z ciekawymi ludźmi, interesującym
wykładom i wycieczkom, Uniwersytet cieszy się
dużym zainteresowaniem. Zgromadziło się
w nim już ponad 70 osób.

Zarząd, którym kieruje Janina Czaplicka,
zorganizował w kwietniu wycieczkę autokaro−
wą do stolicy. Wzięło w niej udział 35 osób. Za−
planowano bardzo bogaty program, który zo−
stał zrealizowany w całości: spotkanie z przed−
stawicielami zarządu warszawskiego Uniwer−
sytetu Trzeciego Wieku, zwiedzanie Warszawy
z przewodnikiem, Sejmu, biblioteki uniwersy−
teckiej, zapalenie zniczów przy pomniku pol−
skich nauczycieli, organizatorów tajnego nau−
czania w latach 1939−1945, udział w musicalu
”Miss Sajgon” w teatrze Roma.

W Mazowieckim Centrum Kultury, które
mieści się w pięknym, zabytkowym budynku
przy ul. Elektoralnej, przy kawie, herbacie i sło−
dyczach, koleżanki: Elżbieta Kowalska i Irena
Maklakiewicz zapoznały nas z działalnością
warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
któremu podarowaliśmy album ”Płock − miasto
na świetlistym szlaku”. Po stolicy oprowadzał
nas Stanisław Skowroński, przewodnik dyspo−
nujący ogromną wiedzą, którą przeplatał ane−
gdotami i legendami. W Sejmie czekała na nas
posłanka Aleksandra Łuszczyńska, która towa−
rzyszyła nam podczas zwiedzania gmachu.
Wysłuchaliśmy m.in. wykładu na temat historii
Sejmu a marszałek Janusz Wojciechowski po−

wiedział nam o reformie emerytalnej. Spotkaliś−
my tam też senatora Zbigniewa Kruszewskie−
go, któremu podziękowaliśmy za udostępnienie
autokaru Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowi−
ca na tę wycieczkę.

W bibliotece uniwersyteckiej podziwialiśmy
nowoczesne urządzenia, katalogi, umożliwiają−
ce czytelnikom szybki dostęp do różnych dzie−
dzin wiedzy i źródeł, a także ogrody z ławe−
czkami, urządzone na dachu biblioteki. Pod
pomnikiem, w kształcie otwartej księgi, wysta−
wionym przez ZNP ze składek członkowskich
”w hołdzie polskim nauczycielom, organizato−
rom i uczestnikom tajnego nauczania w latach
1939 – 1945” zapaliliśmy znicze i minutą ciszy
uczciliśmy ich pamięć.
Pod znakiem kaganka
Gdy ciemność
obejmowała świat,
przygasł kaganek.

Ale polska ziemia
zrodziła serca
wiary i światła!

Ogień
Do zaciemnionych domów niosły,
By wiosny którejś
Bramy łagrów
Spalił...!

Za wysoki płomień
W kaganku
Pochylam głowę
Do Waszych stóp NAUCZYCIELE
Bez imion...

Barbara Ciszyńska
(uczestniczka wycieczki)

z redakcyjnej poczty

Ja pracuję
R.M.O. „Podolszyce – Południowe” w oso−

bie Przewodniczącej R.M.O. Grażyny Tuchol−
skiej wyraża sprzeciw przeciwko anonimowe−
mu twórcy artykułów zamieszczonych w „Sy−
gnałach Płockich” pt. „Radny osiedlowy”. Jest
to cykliczna, ale anonimowa krytyka rad osie−
dlowych. Pracując, praktycznie codziennie, na
rzecz R.M.O „Podolszyce Południe”, inicjując
współpracę z mieszkańcami na rzecz osiedla
pragnę wyrazić oburzenie na treść ww. „ano−
nimów”. 

Owszem, biorę dietę w wysokości 248 zł
miesięcznie, a bywa, że dwa razy w miesią−
cu, ale ciężko pracuję ustawicznie kontaktu−
jąc się z mieszkańcami, dyżuruję ze strażą
miejską (kontrolując stan osiedla raz w mie−
siącu), współpracując z policją (dobrze zna
mnie p. Ryszard Kijanowski, p. Jacek Olejnik
oraz dzielnicowy Sylwester Wasążnik).

Organizuję pomoc na rzecz dzieci. Utrzy−
muję stały kontakt z Książnicą Płocką, żłob−
kiem i Przedszkolem Miejskim nr 6, a także
szkołą i ośrodkiem szkolno – wychowaw−
czym. W domu dyżuruję od poniedziałku do
piątku pod stałym numerem telefonu (tabli−
czka na drzwiach mojego mieszkania). Je−
stem w każdą środę od 16.30 do 20.00 w sie−

dzibie R.M.O. przy ul. Mazura 4 wraz z rad−
nymi osiedlowymi.

Rozliczając się skrupulatnie z finansów,
pozyskuję ustawicznie wpłaty od sponsorów.
Jestem na każdej sesji od początku do koń−
ca. Nigdy nie wyszłam z sali przed końcem
sesji. 

Czuję się urażona krytyką anonima. Wstyd
mi, że ktoś, kto chyba nic nie zrobił dla swoich
mieszkańców, tak lekko krytykuje wszystkich.
Proszę napisać artykuł podając fakty i swoje
nazwisko, a będę pierwszą która zgodzi się
wraz z Panem/ Panią.

Niestety, mam prawo do oburzenia, wie−
dząc jak wiele czasu i inwencji poświęcam
„swoim” Podolszycom Południe. Dodam, że
było mi wstyd, gdy na uroczystości 3−go ma−
ja, po wyczytaniu przez p. Skierskiego – pro−
wadzącego uroczystość – przedstawicieli
Rad Mieszkańców Osiedli byłam sama.
W pojedynkę złożyłam kwiaty na płycie Gro−
bu Nieznanego Żołnierza. Gdzie był radny
anonim? A może potrafi tylko krytykować in−
nych, sam nic nie robiąc na rzecz własnej ra−
dy. Z życzeniami o odwagę i pracowitość na
rzecz własnej rady pozdrawiam anonimowe−
go malkontenta.

Grażyna Tucholska
(pracująca) Przewodnicząca R. M. O. 

„Podolszyce Południe” 

z redakcyjnej poczty

130 paczek ze słodyczami i maskot−
kami przekazała dzieciom Rada Miesz−
kańców Osiedla „Podolszyce Południe”
podczas osiedlowego dnia dziecka. Ak−
cja „O uśmiech milusińskich – Radosne
Podolszyce” skierowana była do dzieci
niepełnosprawnych, z rodzin niepeł−
nych i niezamożnych.

Rada Mieszkańców przekazała na ten
cel 500 zł, resztę dorzucili sponsorzy,
m.in. MTBS, Młodzieżowa Spółdziel−
nia Mieszkaniowa, SM „Chemik”, hi−
permarket „Auchan”, „Bacoma”, Urząd
Marszałkowski oraz radni Wojciech
Hetkowski i Marek Krysztofiak.

– Nie zdarzyło się dotychczas, aby
osoby i instytucje, do których zwracamy
się o pomoc, odmówiły nam – mówi
Grażyna Tucholska, przewodniczą−
ca R.M. O. Podolszyce Południe. –
Przez nasze działania pragniemy za−
chęcić wszystkie rady osiedlowe do
działania na rzecz swoich mieszkań−
ców. 

Patronat honorowy nad osiedlowym
Dniem Dziecka objął Adam Struzik −
Marszałek Województwa Mazowiec−
kiego i Dariusz Zawidzki − Zastępca
prezydenta miasta Płocka.

To już trzecia, po „Mikołaju dla se−
niora” i „koszyczku dla zajączka”, ak−
cja charytatywna R.M.O. „Podolszyce
Południe”. 

Najpiękniejszy ogródek 
Konkurs na najpiękniejszy ogródek

osiedlowy organizuje R.M.O. „Podol−
szyce Południe”. Konkurs potrwa do
października 2004 r. Nagrodą dla zwy−
cięzców będą artykuły AGD (mikrofa−
lówka, mikser, żelazka, itp.)

Patronat honorowy nad konkursem
objął zastępca prezydenta miasta Płoc−
ka Dariusz Zawidzki oraz Mirosław
Kłobukowski, prezes MTBS w Płocku.

Szczegółowych informacji udziela
Grażyna Tucholską, przewodniczą−
ca R.M.O. „Podolszyce Południe” pod nr.
tel. 0 506 813 247 lub 367 43 77. (r. ł.)

Kronika osiedli

Dzień Dziecka

Radziwski Teatr Młodego Aktora, tradycyjnie
już, zaprosił 26 maja wszystkie mamy do Domu Pa−
rafialnego na specjalnie dla nich przygotowany
spektakl. Głównymi aktorami byli gimnazjaliści,
którzy w programie słowno−muzycznym dziękowa−
li matkom, mamom, mamusiom, za ich codzienny
trud, za wielką miłość, za naukę odróżniania dobra
od zła, za to, że zawsze były, są i będą. W Dzień
Matki odwdzięczyć się swoim mamom chciały na−
wet zwierzęta: koza, gęś i zając; dziś dzień wszyst−
kich mam, co ja mamie swojej dam? Najmłodszym
artystą był 6−letni Maciek Kijek, który z przejęciem
śpiewał: ”Zawsze niech będzie słońce, zawsze
niech będzie niebo, zawsze niech będzie mama...”

Młodym aktorom towarzyszył zespół muzycz−
ny Kontur, który zakończył przedstawienie chó−
ralnym ”Sto lat”.

Wszystkim wykonawcom i reżyserowi spek−
taklu – Wojciechowi Paszkiewiczowi, w imieniu
wzruszonych mam, dziękowała przewodnicząca
Rady Mieszkańców Osiedla Radziwie – Urszula
Malesa. Po uczcie dla ducha był też poczęstunek
dla ciała.                                                   (j)

Kochamy nasze mamy

3 czerwca, w czwartek o godzinie
21.00 na placu za kościołem św. Bene−
dykta w Radziwiu, będzie miało miejsce
godzinne, plenerowe widowisko histo−
ryczne w wykonaniu Teatru Dramatycz−
nego z Płocka i mieszkańców Radziwia.
Widowisko nosi nazwę „Po tamtej stro−
nie Wisły”. Pomysłodawcą, autorem
scenariusza i reżyserem jest pan Marek
Mokrowiecki. Tematem sztuki jest hi−
storia Radziwia, losy ludzi mieszkają−
cych w dolinie Wisły, od epoki kamien−
nej do czasów współczesnych. Dowie−
dzieć się będzie można o wielu faktach
historycznych, o wielu ciekawych, wy−
bitnych osobach tu żyjących, usłyszeć
szczęśliwie zachowane ludowe śpiewki
wiślane, wiersze Gałczyńskiego, Bro−

niewskiego, Gołębiewskiej. Naturalne
otoczenie (łąka koło kościoła), wieczor−
na pora, interesująca tematyka, bezpoś−
redni kontakt z aktorami zawodowymi
i amatorami, zapewnią niewątpliwie nie−
zapomniane przeżycia. Będzie to, na ży−
czenie wielu osób, powtórzenie zeszło−
rocznego widowiska, które ze względu
na swój charakter nigdy nie jest takie sa−
mo. Zapraszamy mieszkańców Radzi−
wia i doliny Wisły, młodzież i doro−
słych. Szczególnie zapraszamy też
mieszkańców drugiej, prawobrzeżnej
strony Wisły, miłośników historii.

Impreza jest współfinansowana
z funduszu grantowego.

Bogusław Osiecki
Towarzystwo Miłośników Radziwia

Po tamtej stronie Wisły
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Program płockiej sesji wyglądał
jak osobliwe menu kawiarni
“Ziemiańska”: Gombrowicz wo−
bec samobójstwa, Gombrowicz
intymny, Gombrowicz i gwałt
symboliczny. Płocczanie wysłu−
chali ośmiu referatów na temat
roli i miejsca autora “Ferdydur−
ke” w polskiej literaturze i świa−
domości. 

W kanonie lektur szkolnych pojawiła
się w 1981 roku. Wówczas jeszcze nie
obowiązkowa (można ją było wymienić
na jedno z dzieł B. Schultza) miała do−
paść polską młodzież cztery lata póź−
niej i tak było do 1999 roku. Wydawa−
ło się, że wraz z nastaniem “nowej ma−
tury” (2005 r.) chłopięta i dziewczęta
chcąc nie chcąc po “Ferdydurke” będą
musieli sięgnąć (rozdz. II, III, VII – X,
XII i XIV miały być obowiązkowe, a na
poziomie rozszerzonym również cały
“Trans−Atlantyk”). Jednak projekt no−
wej podstawy programowej znów
wprowadza zamęt, wspominając tylko
o “fragmencie prozy” Gombrowicza. 

Szkolna alergia

Dr Paweł Ćwikła z Uniwersytetu Ślą−
skiego uważa, że kiedy każe się 16−,
17−latkom czytać Gombrowicza na
stopnie to każe się im, również na stop−
nie go rozumieć. A jeśli uczeń nie rozu−
mie, to co wtedy? – Czy zadanie nau−
czyciela polega na tym być może, żeby
uczeń zrozumiał? No i co zrobić z tym,
co pisał Gombrowicz, że “artysta nie
odwołuje się do cudzego rozumu, tylko
do cudzej intuicji”? – zastanawiał się dr
Paweł Ćwikła podczas spotkania w To−
warzystwie Naukowym Płockim. – Czy
w związku z tym, jeśli uczeń mimo
wszystko nie rozumie, można na stopnie
oceniać to jak i co on czuje? Widać, że
dzieje się coś co sam Gombrowicz pięt−
nował i z czym walczył, dzieje się gwałt
permanentny. 

Jego zdaniem przymus czytania Gom−
browicza w szkole średniej to “diabelny”
pomysł, który potraktować można jako
rodzaj eksperymentu. Szkoła wydaje się
dość osobliwym miejscem dla prób
uświadamiana sztuczności wielu spo−
łecznych sytuacji, podporządkowania się
represyjnym zasadom. – Osobiście wiel−
ki żal mam do kuratorów, ministrów, czy
kto tam układa programy nauczania dla
liceów. Mam żal, że na tak wiele lat za−
brali mi Gombrowicza – dodaje dr Ćwi−
kła. – Wiem, że “dzięki” temu nakazowi
świadomie od niego stroniłem. Reago−
wałem, niemalże, alergicznie. I nie cho−
dzi o to, że nie wiedziałem co tracę. Prze−
ciwnie, wiedziałem co sobie oszczędzam:
stresów, zmęczenia, dylematów po co to
i o co chodzi. A więc nie czytając go, tak
naprawdę zyskiwałem. Taka była moja
świadomość, dotycząca jednego z naj−
większych geniuszy literackich. 

Bez dwóch zdań “lekturowość”, jak to
określa Witold Bobiński, Gombrowiczo−

wi nie służy, ale choć poloniści mają
z nim problem, nikt nie apeluje, aby usu−
wać go z kanonu lektur. Referat dr Ćwi−
kły pozwala wyjść poza formę “szkolną”
i stanowi zachętę do czytania “Ferdydur−
ke” czy “Trans−Atlantyku” na nowo. 

Pisarz kultowy?

Z kolei dr Krzysztof Łęcki w refera−
cie “Gombrowicz intymny” opisał
wpływ jego “Dziennika” na polskich pi−
sarzy. Podzielił wręcz pisarstwo dzien−
nikowe na okres przed i pogombrowi−
czowski, skupiając się przede wszyst−
kim na tym drugim. – Kładzie się cie−
niem na pisarstwo dziennikowe wszyst−
kich pisarzy. Każdy ze współczesnych
musi brać pod uwagę, że przed nim pi−

sał Gombrowicz – dodaje. – Czerpali
z niego Andrzejewski, Dygat, Kisiel, Ki−
jowski i Konwicki. Nawiązują do stylu,
bo trudno się uwolnić od stylu z taką si−
łą narzucającego się. Na przykład moi
studenci mówią Gombrowiczem. Bo, je−
żeli mam wykład z historii myśli socjo−
logicznej i ktoś wypowiada słowa, że
“Max Weber wielkim myślicielem był”
to wiem, że, niezależnie od tego czy
zachwycał się “Ferdydurke” czy nie, to
pozostaje pod jej wpływem. On podaje
mi jakby swój dystans do myśliciela,
którego dorobek myślowy ma refero−
wać. Mówienie Gombrowiczem bywa
modne. Po wydaniu “Dzieł” w końcu lat
80. wszyscy mówili Gombrowiczem, od
Jaruzelskiego po działaczy podziemia.
Bo Gombrowicz funkcjonuje w świado−
mości społecznej jako klisza kulturowa.
Przydaje się w towarzystwie, pomaga
przywalić władzy. 

Marek Hłasko w “Pięknych dwudzie−
stoletnich” zachwycał się lekturą jego
książek. Wreszcie dano mi Gombrowi−
cza do czytania – pisał – i wtedy osza−
lałem zupełnie. Egzemplarz “Ferdydur−
ke”, który ja czytałem w 1953, prze−
szedł już przez setki rąk. Kartki były
posklejane, pobrudzone. To samo z pa−
miętnikiem z okresu dojrzewania. Tych
książek nie można było kupić. Pożycza−
ło się je na dni, czasem na pół dnia.
Okazuje się, że Hłasko w swej biografii
zachwycał się „Ferdydurke” z preme−
dytacją, by przypodobać się środowi−
sku paryskiej “Kultury” – lansującej

Gombrowicza. Prywatnie Hłasko z nie−
go kpił. Twierdził, ze jego twórczość to
infantylizm i degrengolada. 

Zorganizowana przez Towarzystwo
Naukowe Płockie sesja naukowa po−
święcona autorowi wpisuje się w mię−
dzynarodowy kalendarz obchodów Ro−
ku Gombrowiczowskiego. Obok dr
Łęckiego i dr Ćwikły referaty wygłosi−
li: dr Piotr Millati (Gombrowicz wobec
samobójstwa), prof. Józef Olejniczak
(Dziennik Trans−Atlantycki), prof. Je−
rzy Jarzębski (Gombrowicz – klasycz−
ny, genialny, nowoczesny) i mgr Jerzy
Franczak (Rozbiórka chaosu) oraz mgr
Małgorzata Duch (wprowadzenie).

Od początku roku w kilkudziesięciu
miastach w Polsce odbywają się impre−
zy poświęcone twórczości i życiu Wi−
tolda Gombrowicza: wywiady, spotka−
nia, spektakle, festiwale, projekcje fil−
mów dokumentalnych, wznowienia
książek. Obok Płocka, Krakowa, Gdyni
i Warszawy zaplanowano imprezy poza
krajem, m. in. w Genewie, Montrealu,
Filadelfii, Paryżu i Sztokholmie. W tym
roku ukażą się tłumaczenia dzieł Gom−
browicza na język litewski, turecki
i arabski. W październiku na Uniwersy−
tecie w Yale (USA) zorganizowana zo−
stanie międzynarodowa konferencja
poświęcona autorowi. W tym samym
czasie w Nowym Jorku trwać będzie
“Jesień Gombrowicza”.

Płockiej sesji, która odbyła się 19
maja, towarzyszyła wystawa. 

Radosław Łabarzewski

Rok Gombrowiczowski

Pupa, czyli gwałt symboliczny

Tegoroczny MORF był ważny prze−
de wszystkim z dwóch powodów. Po
pierwsze, otworzył nową dekadę w hi−
storii festiwalu. Widać, że organizato−
rzy szukają nowej formy, miejsca
w zmieniającej się przestrzeni. Być mo−
że dlatego zrezygnowano w tym roku
z warsztatów dla młodzieży. Po drugie,
to kolejny, czwarty rok bez grupy DO−

KĄD, choć jej duch unosi się nad festi−
walem (nie tylko w osobie Renaty Mo−
siołek). Dlatego cieszy fakt, że poziom
płockich formacji teatralnych – Grupy
Teatralnej Prof. Niebiańskiego Jacka
Mąki oraz, a może przede wszystkim,
Teatru „Non Vulgaris” Mariusza Pogo−
nowskiego (byłego członka grupy „Do−
kąd”). W nich nadzieja. 

Długoletni „MORFiniści” mogli pow−
spominać podczas rejsu na Wiśle stare
czasy. W dusznych i ciasnych salach PO−
KiSu (sam nie wiem czy to zarzut czy atut)
zobaczyć starych znajomych – Teatr Cine−
ma, Teatr KTO, Teatr FROM POLAND.
Nowi mogli chłonąć duchy przeszłości lub
poddać się atmosferze snu i absurdu. Mi−
mo, iż trwał trzy dni, minął szybko. 

Tegoroczny festiwal to jakby przystanek
przed nową podróżą. Przejście przez tory,
toasty i uniesienia oraz dyskretne szeptane
pytanie „Dokąd? Dokąd? Dokąd?!”

Radosław Łabarzewski

Festiwal Teatrów Poszukujących MORF 2004

Dokąd idziemy?

Dr Paweł Ćwikła – “ofiara” gwałtu sym−
bolicznego i orędownik geniuszu literac−
kiego Gombrowicza – podczas wykładu
w TNP

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

„Sprzedam dom, w którym już nie mogę mieszkać” Teatru KTO (Kraków)
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Jan Kochanowski i Tadeusz Rybicki (Te−
atr Cinema) w niebywałym pokazie umie−
jętności wróżenia z fusów, rozlanego
atramentu i fałdów spodni 
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Do końca XVIII stulecia wznoszenie
pałacowych budowli miało charakter
prywatny i było udziałem wąskiego
kręgu magnaterii. Arystokratyczne re−
zydencje były wyrazicielem nie tyle za−
możności rodu, co jego znaczenia, tra−
dycji i historii. Reprezentacyjna archi−
tektura XIX−wieczna była wznoszona
przede wszystkim przez zamożne zie−

miaństwo, przedsiębiorców i ludzi
związanych z kapitałem. Teraz rola tej
architektury się odwróciła – to fasady
budynków, często o pałacowym rodo−
wodzie i bogatym ukształtowaniu
wnętrz mają oddziaływać na widza
i nadawać splendor ich właścicielom
lub fundatorom. Taką funkcję dziewięt−
nastowiecznej fasady, można zaobser−
wować na przykładzie dawnego gma−
chu Dyrekcji Szczegółowej Towarzy−
stwa Kredytowego Ziemskiego, obec−
nie siedziby Książnicy im. Władysława
Broniewskiego w Płocku.

22 lipca

Tego dnia 1820 roku z inicjatywy
właścicieli ziemskich, radca stanu Ka−
jetan Kalinowski przedstawił księciu
Namiestnikowi gen. Józefowi Zają−
czkowi, opracowany na podstawie kon−
cepcji księcia Druckiego−Lubeckiego,
projekt utworzenia Stowarzyszenia
Kredytowego. Własne projekty wniosła
również deputacja sejmowa. 9 lipca
1822 roku cesarz Aleksander I wyraził
wolę jak najszybszego uzgodnienia jed−
nolitego stanowiska w tej sprawie.

Problem był bardzo ważny; rolnic−
two, wyniszczone wojnami, przeżywa−
ło poważny kryzys i było zadłużone.
Wystąpiła potrzeba uruchomienia łatwo
dostępnych i tanich kredytów na oddłu−
żenie i inwestycje w gospodarce rolnej.
1 czerwca 1825 roku z woli cesarza zo−

staje utworzone Towarzystwo Kredyto−
we Ziemskie w Królestwie Polskim.

Towarzystwo Kredytowe było orga−
nizacją elitarną, ale odegrało pozytyw−
ną rolę w dziejach państwa polskiego.
Przyczyniło się m.in. do spłaty nieko−
rzystnego zadłużenia i do rozwoju gos−
podarczego, udzielając długotermino−
wych pożyczek pod listy zastawne.
Tym sposobem do połowy dziewiętna−
stego wieku uratowano wiele gospo−
darstw, znacznie też podniosła się war−
tość majątków ziemskich, a i samo To−
warzystwo rozporządzało znaczącym
kapitałem. Nowe przepisy o stosunkach
włościańskich i miejskich i nowe po−
datki gruntowe wprowadzone w latach
60. przyczyniły się do zahamowania
rozwoju rolnictwa. Wiele gospodarstw
znów podupadło a kredytobiorcy nie
byli w stanie spłacać swojego zadłuże−
nia. Mimo to, Towarzystwo nie prowa−
dziło polityki restrykcyjnej i tylko
w sporadycznych przypadkach doszło
do przejęcia zadłużonych nieruchomo−
ści. 

Patriotyczne stanowisko zajmowało
Towarzystwo także w czasie wybuchu
powstań narodowościowych 1830
i 1863 roku.

Dyrekcja Szczegółowa

Na czele Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego był ustanowiony Komitet
z Prezesem na czele, któremu podlega−
ła Dyrekcja Główna. Podział admini−
stracyjny Towarzystwa odpowiadał po−
działowi administracyjnemu Królestwa
Polskiego. Miasta wojewódzkie, a na−
stępnie gubernialne były siedzibami
Dyrekcji Szczegółowych TKZ.

Przed dniem 1 listopada 1825 roku
93 obywateli ziemskich z terenu woje−
wództwa płockiego, w celu uzyskania
kredytów, przystąpiło do Towarzystwa.
Pierwszym przewodniczącym został
wybrany Marjan Rutkowski, właściciel
dóbr Spethal. 18 stycznia 1826 roku za−
wiązała się Dyrekcja Szczegółowa,
a pierwszym Prezesem został August
Chełmicki, właściciel Okalewa w pow.
rypińskim. Prowadziła ona działalność
do 1923 roku, kiedy to na jej miejsce
została ustanowiona Delegatura.

Siedziba na lat 44

Do 1844 roku Dyrekcja Szczegółowa
na swoje potrzeby wynajmowała dom
przy ulicy Kollegjalnej 19, potem prze−
niosła się do własnego, piętrowego do−
mu przy ulicy Warszawskiej, zakupio−
nego rok wcześniej od byłego prezesa
TKZ Kajetana Pląskowskiego.

Rozwój działalności i zwiększające
się potrzeby biurokratyczne wymuszały
zmianę lokalu. Na taką zmianę pozwa−
lał również wzrost zamożności TKZ.

Przedstawiciele Dyrekcji Szczegółowej
w 1858 roku w sprawie kupna domu
prowadzili rozmowy z Ibinerem, lecz
do transakcji nie doszło. Jeszcze w tym
samym czasie nabyto nieruchomość
przy ulicy Warszawskiej 6 (obecnie
Kościuszki 8), od obywatela Józefa
Ostrowskiego, na której w roku następ−
nym wzniesiono nowy budynek.

Piętrowa kamienica o horyzontalnym
układzie i cechach uproszczonego kla−
sycyzmu, z ornamentalną dekoracją
sztukatorską, nie zachowaną w części
zredukowanego przyczółka, w niezmie−
nionym stanie zachowała się do dnia
dzisiejszego. Jest też wyróżniającą się
do dziś budowlą przy tej ulicy. Nie ule−
ga wątpliwości, że jej walory artystycz−
ne w okresie budowy były bardziej wi−
doczne.

Kamienica ta służyła Towarzystwu
przez czterdzieści cztery lata. W związ−
ku z budową nowego domu, w 1903 ro−
ku została sprzedana Płockiemu Towa−
rzystwu Rolniczemu i do 1939 roku jej
właścicielami były różne organizacje
o charakterze rolniczym. Po 1945 roku
mieściły się tu m.in. zakłady chemiczne
„Izis”, obecnie część lokali zajmują po−
mieszczenia administracyjne Płockiej
Orkiestry Symfonicznej.

Czas na pałac

Dalszy rozwój działalności i wzrost
zamożności pozwolił na realizację no−
wych planów budowlanych. W 1899
roku od spadkobierców Juliana Kurow−
skiego Towarzystwo nabyło sąsiednią
nieruchomość pod numerem 4 (obecnie
Kościuszki 6), a w lipcu 1901 roku za−

warło kontrakt z biurem budowlanym
architektów warszawskich Władysława
Kozłowskiego i Apoloniusza Pawła
Nieniewskiego na budowę nowego do−
mu. Umowa przewidywała zakończe−
nie prac 10 października 1902 roku.

W listopadzie 1901 roku prace były
dosyć zaawansowane, wznoszono dru−
gie piętro części środkowej i planowa−
no zadaszenie całości przed nadejściem
zimy. Jednak harmonogram prac mu−
siał zostać zachwiany, skoro w paź−

dzierniku roku następnego pomimo, że
sam budynek był ukończony, brakowa−
ło w nim jeszcze wielu szczegółów.
W trakcie budowy musiały wystąpić
nieznane problemy, skoro wyznaczony
nowy termin poświęcenia budynku na
dzień 29 listopada 1902 roku został od−
wołany, a do odbioru budynku w końcu
grudnia sprowadzony został radca Wła−
dysław Grabski z Komitetu TKZ oraz
budowniczy Artur Goebel, wybitny ar−
chitekt warszawski. Sprawy musiały
zostać uregulowane i w roku następ−
nym Dyrekcja Szczegółowa dawną sie−
dzibę odstąpiła Towarzystwu Rolnicze−
mu, a sama przeniosła się do nowego
gmachu.

W nowej siedzibie Dyrekcja Szcze−
gółowa urzędowała przez dwadzieścia
lat, do 1923 roku. Wtedy kamienicę−pa−
łac odsprzedano Bankowi Ziemiańskie−
mu w Warszawie, który z kolei w 1930
roku sprzedał ją Zjednoczonemu Ban−
kowi Ziemiańskiemu Spółka Akcyjna.
W 1930 roku jej właścicielem na dro−
dze kupna zostało Towarzystwo Dobro−
czynne „Pomoc i Praca” przy Zgroma−
dzeniu Sióstr Służek Najświętszej Ma−
ryji Panny Niepokalanej przy ulicy Ko−
ściuszki 14. Po wojnie gmach Towa−
rzystwa − do 1987 roku − był siedzibą
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni−
czej i różnych organizacji współdziała−
jących. W 1987 roku od Towarzystwa
Dobroczynnego nieruchomość odkupił
Skarb Państwa, a w budynku została
urządzona Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, przemianowana w 2000 ro−
ku na Książnicę im. Władysława Bro−
niewskiego.

Jak płocki wojewoda

Budynek Towarzystwa Kredytowe−
go Ziemskiego w Płocku jest jednym
z najbardziej interesujących, jakie zo−
stały wzniesione w okresie dominujące−
go do około 1918 roku zjawiska histo−
ryzmu z architekturze. Decydują o tym
jego własne walory artystyczne, oraz
źródła inspiracji.

Budynek ma charakter pałacowy
z pięcioosiową, dwupiętrową częścią
centralną, zakończoną pseudo ryzalita−
mi i na wysokości pięter połączonych
pilastrami. Po bokach przylegają do
niego piętrowe, trzyosiowe skrzydła.
Całość w części parteru jest boniowana,
a okna pierwszego piętra od góry ozdo−
bione parami gałązek dębowych. Wej−
ście stanowi portyk kolumnowy zakoń−

Wyróżniającymi się budowlami z epoki dziewiętnastowiecznego historyzmu są gmachy publiczne.
Fasady tych budynków, najczęściej o bogatej dekoracji architektonicznej, wpływają w znacznym
stopniu na ogólną ocenę wizerunku miasta tamtego czasu. Tak też jest w przypadku dwóch sie−
dzib Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, wybudowanych w Płocku przy ulicy Warszawskiej
(obecnie Kościuszki).

Pałac na skarpie

Apoloniusz Paweł Nieniewski, Władysław
Kozłowski, 1901−1903, gmach Dyrekcji
Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego w Płocku przy ul. Kościuszki
6. (ze zbioru Muzeum Diecezjalnego
w Płocku)

Wybudowana w 1859 roku siedziba Dy−
rekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredy−
towego Ziemskiego w Płocku przy ul. Ko−
ściuszki 8

Tylman z Gameren, 1677−1699, pałac
Krasińskich w Warszawie
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czony tralkowym balkonem pierwsze−
go piętra. Z tyłu budynku na szeroko−
ści części środkowej, dobudowany jest
wydatny aneks parterowy z dostępnym
od zewnątrz podpiwniczeniem (znaj−
duje się tam księgarnia). Na wysokości
drugiego piętra umieszczone zostało
okno termalne. Również interesująco
zostało ukształtowane wnętrze budyn−
ku: czterokolumnowy westybul, klatka
schodowa, sala kolumnowa pierwsze−
go piętra i parterowy aneks z tyłu gma−
chu.

Od strony artystycznej pałac ten nie
jest stylowo jednorodny i można
w nim odnaleźć różne źródła inspiracji.
Dekoracja architektoniczna tylnego
aneksu jest neorenesansowa i w
uproszczonej formie nawiązuje do
głównej siedziby Towarzystwa Kredy−
towego Ziemskiego w Warszawie, za−
projektowanej przez Henryka Marco−
niego. Czterokolumnowy westybul na−
śladuje Salę Srebrną na Wawelu
w Krakowie, zaprojektowaną w 1786
roku przez Dominika Merliniego. Klat−
ka schodowa i wnętrze aneksu do któ−
rego prowadzi klasyczny portyk, ozdo−
biony jest dekoracją sztukatorską.

Najbardziej interesująca jest sama
fasada. Można w niej odnaleźć nie tyle
naśladownictwo, ile wyraźną inspira−
cję jedną z najwybitniejszych budowli
w dziejach polskiej architektury, pała−
cem Krasińskich w Warszawie. Pałac
ten został wzniesiony w latach 1677−
1699 przez Tylmana z Gameren dla Ja−
na Dobrogosta Krasińskiego, starosty
warszawskiego, a od 1688 roku woje−
wody płockiego. Główny wystrój pała−
cu stanowi bogaty zespół rzeźbiarski
wykonany przez Andreasa Schlütera,
który jest ilustracją legendy rodu Kra−
sińskich i jego herbu Ślepowron (Cor−
vinus), wywodzącej się od patrycju−
szowskiej rodziny z antycznego Rzy−
mu.

Spółka architektoniczna Kozłowski
– Nieniewski korzystając z tego wzo−
ru, zachowała ogólny system podzia−
łów i dekoracji architektonicznych,
przy ich znacznej redukcji i uprosz−
czeniu. W stosunku do pałacu Krasiń−
skich część centralna pałacu TKZ (w
miejsce rzeźbionego tympanonu) zo−
stała podniesiona o jedno piętro,
a skrzydła zredukowane do trzech osi
i pozbawione mezzanina (półpiętra
ostatniej kondygnacji). Zachowany
został portyk kolumnowy, dźwigają−
cy tralkowy balkon (w Warszawie są
to kolumny bliźniacze). W dekoracji
sztukatorskiej pałacu Krasińskich, we
wnętrzu można odnaleźć gałązki, po−
dobne do znajdujących się nad okna−
mi pierwszego piętra siedziby Towa−
rzystwa. Ponadto rodzina Krasińskich
była członkiem Dyrekcji Szczegóło−
wej i dla organizacji ziemiańskiej na−
śladownictwo takiego pałacu nie było
zapewne bez znaczenia

Pałac Krasińskich jest znakomitym
przykładem klasycyzmu barokowego,
i w takich kategoriach stylowych, jako
przykład neobarokowego klasycyzmu,
należy również postrzegać obecną sie−
dzibę Książnicy im. Władysława Bro−
niewskiego w Płocku, tak malowniczo
położonej na wiślanej skarpie.

Roman Rzymkowski

*FESTIWAL*FESTIWAL*FESTIWAL*FESTIWAL*FESTIWAL*FESTIWAL*FESTIWAL*FESTIWAL*

F rancuski zwrot „en avant” wykła−
da się po polsku jako „naprzód”,
często w sensie militarnym –

w odniesieniu do zjawisk sztuki czy im−
prez artystycznych, może wszak ozna−
czać rozwój czy wzrost jakościowy. Do−
brym przykładem byłaby tu druga edycja
Płockich Dni Muzyki Chóralnej, zorgani−
zowana, podobnie jak w roku ubiegłym,
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kate−
dralnego Chóru Chłopięcego Pueri Can−
tores Plocenses, przy wsparciu finanso−
wym ze strony kilku płockich firm (z
PERN „Przyjaźń” S.A. w roli głównego
mecenasa).

Festiwal ubiegłoroczny, choć potrzeb−
ny i w sumie udany, wydawał się trochę
dyskusyjny od strony programowej (per−

ły renesansowej i barokowej polifonii
wokalnej w wykonaniu Poznańskich Sło−
wików naprzeciw cokolwiek banalnej
Mszy o pokój Jana Szopińskiego). Obec−
ny sugerowałby, że możemy doczekać się
w Płocku swoistego odpowiednika Vra−
tislavia Cantans – jeśli tylko całościowy
zwrot ku muzycznej klasyce przez wiel−
kie „K” nie okaże się efemeryczną woltą
repertuarową.

II Płockie Dni Muzyki Chóralnej wy−
startowały bowiem z pułapu najwyższe−
go: 14 maja br. w katedrze, w wykonaniu
Katarzyny Trylnik (sopran), Doroty La−
chowicz (alt), Jerzego Knetiga (tenor),
Rafała Siwka (bas), stołecznego chóru Al−
la Polacca (przygotowanie: Sabina Wło−
darska), Kaliskiego Chóru Akademickie−
go „Polifonia” (przygotowanie: Beata
Szymańska) i Orkiestry Symfonicznej Fil−
harmonii Kaliskiej pod kompetentną dy−
rekcją Tadeusza Wicherka, zabrzmiało
słynne mozartowskie Requiem – choć nie
w całości przez mistrza skomponowane,
to jednak duchem jego genialności bez
wyjątku przeniknięte. Zabrzmiało w tym
miejscu już po raz drugi, może nawet bar−
dziej przekonująco niż sześć lat wcześ−
niej, pod równie kompetentną dyrekcją
Jacka Bonieckiego. Trzeba wszakże zaz−
naczyć, że mimo prawdziwie rzetelnych
produkcji orkiestry i solistów – głównie
nader wszechstronnego Rafała Siwka

i cieszącego się prawdziwą sławą między−
narodową Jerzego Knetiga, który w po−
czątkach kariery występował w Płocku
z lokalną orkiestrą, jeszcze wtedy „kame−
ralną” – miejscami niknął tutaj szczególny
dramatyzm mozartowskiego arcydzieła
(zwłaszcza w Dies Irae, niedostatecznie
skontrastowanym wyrazowo i dynamicz−
nie z poprzedzającym Introit/Kyrie).
Pewne zastrzeżenia budziła też faktura
brzmień chóralnych (choć chór Alla Po−
lacca ma już doświadczenia z tą najsłyn−
niejszą z mszy żałobnych: podczas I Płoc−
kich Dni Muzyki Chóralnej wykonał dwie
jej części z towarzyszeniem fortepianu).

Drugi dzień imprezy przyniósł nam za
to czysty zachwyt – dzięki Narodowemu
Chórowi Ukrainy „Dumka” (przygoto−

wanie: Eugeniusz Sawczuk), jednemu
z najważniejszych i najstarszych ambasa−
dorów muzycznych tego kraju i Orkie−
strze Symfonicznej Narodowej Filharmo−
nii Ukrainy (dyrygent: Igor Pałkin), dzia−
łającej o 76 lat krócej, bo zaledwie od
1995 roku, ale już opromienionej sukce−
sami międzynarodowymi, głównie na fe−
stiwalu berliozowskim w La Cote−Saint−
Andre we Francji. Artyści z Kijowa wy−
stąpili w programie swoiście monogra−
ficznym, eksponującym różne oblicza
hymnu dziękczynnego Te Deum, przypi−
sywanego biskupowi Mediolanu, św.
Ambrożemu (IV w. n. e.), potem zaś re−
gularnie branego na warsztat przez czoło−
wych kompozytorów różnych epok. 19
maja br. w płockiej katedrze zaprezento−
wano trzy przykłady neoromantycznego
doń podejścia: czeski, włoski i austriacki
(zgodnie z wszechwładnym duchem inte−
gracji europejskiej – co podkreślała też
obecność ambasadora Ukrainy w Polsce
czy ministra Waldemara Dąbrowskiego).

Pierwsze Te Deum w sumie niewiele
wykraczało ponad poziom efektownej
kompozycji okolicznościowej, choć napi−
sał je czołowy symfonik europejski koń−
ca XIX wieku, Antoni Dworzak, z okazji
objęcia dyrekcji konserwatorium nowo−
jorskiego. Trzecie stanowiło mocny finał
koncertu – jako jeden z najwyżej cenio−
nych utworów innego wybitnego symfo−

nika tej epoki, Antona Brucknera, gorące−
go czciciela Pana Boga i... Ryszarda Wa−
gnera (choć akurat tu szczęśliwie uniknął
dłużyzn w stylu mistrza z Bayreuth
i stworzył dzieło zwarte, treściwe a suge−
stywne, zwieńczone potężną fugą In te,
Domine, speravi). Drugie okazało się
centralnym punktem wieczoru – wień−
cząc cykl 4 pezzi sacri, czyli „4 utworów
religijnych” Giuseppe Verdiego, w pro−
gramie koncertu figurujących pod niezbyt
fortunnym tytułem „Czterech motetów”.
Cykl ten jest najbardziej chyba nietypową
propozycją arcymistrza opery włoskiej,
mniej efektowną niż słynne Requiem,
znacznie głębszą za to pod względem
muzycznej treści. Widać to w niezwykle
subtelnych Ave Maria i Laudi alla Vergi−

ne Maria (do tekstu Dantego) na czterog−
łosowy chór a capella, a nawet w bardziej
operowym Stabat Mater na chór i orkie−
strę. Podobnie rozpisane Te Deum zwra−
ca uwagę większą oryginalnością faktury
orkiestralno−chóralnej i skupioną, szla−
chetną powagą ekspresji – co goście
z Ukrainy pokazali w sposób iście mi−
strzowski.

Było to zapewne jedno z ważniejszych
wydarzeń w życiu muzycznym Płocka
ostatnich lat – bezsprzecznie zaś najwię−
ksza rewelacja II Płockich Dni Muzyki
Chóralnej, których finał przewidziano na
4 czerwca. Wypełni go – tytułem kolejne−
go hołdu dla wszechwładnego ducha inte−
gracji europejskiej – stosunkowo często
wykonywana Messe Solennelle, czyli
„Msza uroczysta”, znanego francuskiego
romantyka Charlesa Gounoda. Utwór
kompozytora lotów nieco niższych – za
to w doborowej obsadzie wykonawczej
(słynna orkiestra Sinfonia Varsovia, obie−
cująca sopranistka Izabella Jaszczułt−Kra−
szewska, ceniony bas stołecznego Teatru
Wielkiego Czesław Gałka, specjalizujący
się w repertuarze oratoryjno−kantatowym
tenor Krzysztof Szmyt, głośny na forum
międzynarodowym Warszawski Chór
Chłopięcy i Męski, kompetentny kapel−
i chórmistrz Krzysztof Kusiel−Moroz
oraz, last but not least, Pueri Cantores
Plocenses). A. Dorobek

EN AVANT!

Chór Pueri Cantores Plocenses
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W dn. 14 – 16 maja w Stalowej Wo−
li odbyła się V edycja Grand Prix Pol−
ski Zespołów Pieśni i Tańca Polskiej
Sekcji CIOFF im. Michała Kosińskie−
go. W konkursowe szranki stanęły
wybrane przez ekspertów PS CIOFF
zespoły prezentujące program, które−
go premiera odbyła się nie później niż
2 lata od daty festiwalu. Konkurencja
była nie lada; ZPiT Politechniki War−
szawskiej, „Poligrodzianie” z Poli−
techniki Poznańskiej, Zespół Tańca
Ludowego „Kalina” Politechniki
Wrocławskiej, „Kujon” Uniwersytetu
Łódzkiego, ZPiT „Zamojszczyzna”,
Łemkowski ZPiT „Kyczera” z Legni−
cy, ZPiT Dzierżoniów i – reprezentu−
jąca Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
– „Wisła”. 

W pierwszym dniu festiwalu odbyły
się prezentacje dowolne (zespoły
w programie pozakonkursowym). Wi−
sła wystąpiła jako ostatnia, prezentując
tańce górali żywieckich. W sobotę od
rana rozpoczął się konkurs. Wisła wy−
stąpiła tym razem jako pierwsza przed−
stawiając tańce cieszyńskie. Po obej−
rzeniu wszystkich zespołów emocje
opadły, a zaczęło się nerwowe oczeki−
wanie na werdykt jury. 

Niedziela rozpoczęła się od porannej
mszy św. z udziałem wszystkich wyko−
nawców, a potem pozostało już wygod−
nie usiąść w fotelach sali koncertowej
Miejskiego Domu Kultury w Stalowej
Woli i czekać na werdykt. Trzecie wy−
różnienie zdobyła Warszawa, drugie –
„Kalina” z Wrocławia. Pierwszego wy−
różnienia nie przyznano, a Grand Prix
otrzymała płocka „Wisła”. 

– Były łzy, wzruszenie a przede
wszystkim ogromna radość. Zdobycie
Grand Prix nie niesie za sobą skutków
finansowych w postaci nagrody, ale
stawia przysłowiową „kropkę nad i”
w dotychczasowych dokonaniach „Wi−
sły” – mówi kierownik zespołu Piotr
Onyszko. – Odczuwam szczególną sa−
tysfakcję, gdyż ta nagroda została zdo−
byta przez odmłodzony skład (ostatni
koncert z cyklu „Wisła i jej goście”

kończył się pożegnaniem 9 uczestni−
ków). Rada ekspertów PS CIOFF zwró−
ciła szczególną uwagę na wspaniałą
kompozycję choreograficzną autorstwa
Jana Mosakiewicza, znakomitą inter−
pretację partii wokalnych przygotowa−
nych przez Beatę Kamińską i tradycyj−
nie bezkonkurencyjną kapelę pod wo−
dzą Piotra Kelma. 

„Wisła” uzyskala prawo do realizacji
koncertu inauguracyjnego za dwa lata.
Teraz zespół przygotowuje się do
udziału w imprezach organizowanych
w Płocku, a w wakacje wyjedzie na fe−
stiwale do Czech i prawdopodobnie do
Niemiec.

We wrześniu ruszy nowy nabór do
„Wisły”(młodzież w wieku od 13 do 16
lat). (r. ł.) 

Płocki Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” zdobył Grand Prix Polski
w konkursie organizowanym przez polską sekcję CIOFF (Światowa
Organizacja ds. Festiwali Folklorystycznych) w Żelazowej Woli. 

Wisła na szczytach 

Działania twórcze, stymulują rozwój
człowieka i otwierają go na świat. Jest
to równie oczywiste, jak fakt, że ludzie
niepełnosprawni są często marginalizo−
wani i wycofani z życia społecznego.
Realizatorzy projektu „Z kulturą za pan
brat” zdecydowali się pomóc im w roz−
budzeniu lub obudzeniu ich ciekawości
świata kultury i sztuki. Swoją opiekę
roztoczyli nad mieszkańcami Domu
Pomocy Społecznej w Płocku i ucznia−
mi Specjalnego Ośrodka Szkolno−
−Wychowawczego Nr 1. 

Realizacja projektu, w którym
uczestniczyło 150 osób, rozpoczęła się
w lutym od przygotowania balu masko−
wego z udziałem dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, którzy aktywnie bra−
li udział w wykonaniu kolorowych stro−
jów, masek i dekorowaniu sali integra−
cyjnej. Potem były wyjścia grupowe do
płockiego teatru.

Z wcześniejszych rozmów z pensjona−
riuszami DPS wynikało, że tylko nielicz−
ni z nich byli kiedykolwiek w teatrze
i marzą o tym, aby znów znaleźć się
w „zaczarowanym świecie”. Aby ułatwić
spokojny odbiór spektaklu wolontariusze
zorganizowali pogadanki z aktorem
z płockiego teatru i muzykiem ze szkoły
muzycznej. Finałem akcji był wernisaż
i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego,
pod hasłem “Teatr i ja”. 14 maja w Do−
mu Pomocy Społecznej zaprezentowane
zostały prace plastyczne osób niepełno−
sprawnych, które przedstawiały zapa−
miętane scenki po obejrzeniu przedsta−
wień teatralnych “Kopciuszek” i “Szatan
z VII klasy”. Osoby dorosłe przygotowa−

ły krótkie recenzje. Cezary Widawski
(DPS) za recenzję „Szatana” w nagrodę
otrzymał długopis Parker. Indywidualne
nagrody za prace plastyczne otrzymali:
Elżbieta Koszewska (I miejsce), Marze−
na Rosińska (II miejsce) i Jerzy Kar−
czewski (III miejsce). Za prace zbiorowe
jury doceniło dzieci z DPS (I miejsce)
i 10 uczniów z klas życia ze SOSW Nr 1
(II miejsce). Wszystkie pozostałe prace
dostały wyróżnienia. Autorzy otrzymali
słodycze. 

W drugiej części spotkania odbył się
festyn pn. ”Europa dla wszystkich”,
podczas którego zorganizowano quiz
na temat UE z atrakcyjnymi nagrodami. 

Autorem programu w ramach Koalicji
Młodych ”Z kulturą za pan brat” było
Stowarzyszenie ”Kolory Życia” na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych. Realizacją za−
jęli się młodzi wolontariusze działający
przy “Kolorach Życia”. (r. ł.)

Inspirowanie do aktywności twórczej, rozwoju zdolności włas−
nych i indywidualnych zainteresowań oraz ułatwienie dostępu
do placówek kulturalnych w Płocku to głównie założenia pro−
jektu „Z kulturą za pan brat”.

Przebudzenie 

Przejeżdżając przez Krośniewice,
warto poświęcić trochę czasu na zwie−
dzenie muzeum im. Jerzego Dunina−
Borkowskiego. Jest ono czynne co−
dziennie (oprócz poniedziałków)
w godz. 9 – 16, a w soboty i niedziele
od godz. 10 do 17. Jego podstawowe
zbiory to kolekcja założyciela ”hetma−
na” kolekcjonerów polskich i potom−
ka malarza Marcello Bacciarellego J.
Dunina Borkowskiego, który zgroma−
dził około 15 tys. zabytkowych dzieł
sztuki, numizmatów, pamiątek po wy−
bitnych Polakach. Od 2002 roku mu−
zeum realizuje cykl wystaw czaso−
wych, prezentujących zbiory współ−
czesnych polskich kolekcjonerów.
Obecnie (do końca lipca) w Krośnie−
wicach podziwiać możemy najbogat−
szą prywatną kolekcję dzieł Jana Bet−
leya, zgromadzoną przez płocczanina
Wojciecha Lisockiego.

Jan Betley także był płocczaninem,
absolwentem Jagiellonki. Już jako gim−
nazjalista, pod okiem malarki Wandy

Szrajberówny, wykonał wiele szkiców
i rysunków, z których 150 prezentowa−
nych jest w krośniewickim muzeum.
Edukację w warszawskiej Akademii

Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Ta−
deusza Pruszkowskiego, artysta zakoń−
czył w 1936 roku z pierwszą nagrodą.
Tworzył w nurcie realizmu, w powiąza−
niu z koloryzmem polskim; malował
pejzaże, konie, sceny batalistyczne,
a także portrety i scenki rodzajowe. Je−
go serię widoków stolicy zakupił
w 1938 roku prezydent Warszawy Ste−
fan Starzyński.

Po II wojnie światowej Jan Betley
prezentował swoje prace na wielu wy−
stawach krajowych i zagranicznych, od
1948 roku będąc wykładowcą Akade−
mii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Zmarł 4 kwietnia 1980 roku w Warsza−
wie. Pozostawił pokaźny dorobek ma−
larski, w tym znaczący zbiór akwareli
i pasteli o tematyce płockiej. Jego prace
oglądać można m.in. w Muzeum Naro−
dowym, Muzeum Wojska Polskiego,
Muzeum Historycznym m. st. Warsza−
wy, a także w płockim Muzeum Mazo−
wieckim i Diecezjalnym. Jego dziełem
są także stacje Męki Pańskiej w koście−
le św. Maksymiliana Kolbego, namalo−
wane w czasie okupacji.

W Krośniewicach Wojciech Lisocki
wystawia 164 prace Betleya, zbierane
przez blisko 30 lat. (j)

Płocczanie w Krośniewicach

Jan Betley: kreska i barwa
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Zawodnicy podczas gry

W dniach 15 – 16 maja w Młodzie−
żowym Domu Kultury im. Króla Ma−
ciusia Pierwszego w Płocku, odbył
się finał IX edycji Szachowej Ligi
Szkół. Wzięło w nim udział 68 za−
wodników z Płocka, Białej Starej i z
Bielska. 

Od września 2003 r. do kwietnia
2004 r. rozegrano 8 turniejów w sy−
stemie szóstkowym (w każdym brało
udział 6 uczestników). Do finału zak−
walifikowało się 14 zawodników
tychże turniejów, którzy zgromadzili
na swoim koncie największą liczbę
punktów. Mimo atmosfery zabawy
walka była zacięta. Pewny zwycięzca,
punktowy lider poprzednich ośmiu
turniejów, Wojtek Klicki nieoczeki−
wanie, minimalną ilością punktów,
przegrał z Michałem Wydrą z Gimna−

zjum Nr 1. Trzecie miejsce zajął Ra−
dosław Czajkowski.

Ukoronowaniem ligi był Turniej
o Puchar Dyrektora MDK, do którego
przystąpiło 8 najlepszych zawodni−
ków z finałowej czternastki. Ro−
zgrywki odbywały się w systemie pu−
charowym. Zwyciężył Gaspar Jani−
szewski z III LO.

Rozgrywki Szachowej Ligi Szkół
są podstawowymi i jedynymi tego ty−
pu w Płocku. Stanowią swoistą hie−
rarchię juniorów, gdzie obecnie naj−
starszy jest rocznik ’86. Szkoda tylko,
że uczestnicy Ligi nie mogą kontynu−
ować udziału w innych turniejach,
ponieważ żadna placówka nie organi−
zuje takich rozgrywek. Turniej
w MDK jest zatem formą przetrwania
tej dyscypliny. 

Pocieszający jest jednak fakt, iż
dzięki Szachowej Lidze Szkół pow−
stały: ośrodek szachowy w Radziwiu,
nad którym opiekę sprawuje p. Bo−
gdan Kuźnicki oraz tworzy się, pod
czujnym okiem p. Romana Wardziń−
skiego, ośrodek w Bielsku.

Zwycięzcy:

Szachowej Ligi Szkół Płocka 2003 /
2004:

– drużynowo:
1. L.O. im. Małachowskiego
2. S.P w Białej Starej
3. S.P. Nr 23
– turnieju Szachowego o Puchar

Dyrektora MDK:
1. Gaspar Janiszewski, III LO
2. Radosław Czajkowski III LO
3. Wojciech Klicki LO im. Mała−

chowskiego
– 8 turniejów przedfinałowych:
Jarosław Jedynak (1, 2 i 3 turniej)
Paweł Flak (4, 5)
Darek Witkowski (6)
Bartek Matlęga (7)
Dominik Wypych (8)

Zwycięzcą finału IX edycji Szachowej Ligi Szkół został Michał
Wydra z Gimnazjum Nr 1. W klasyfikacji drużynowej najlepiej
wypadła Małachowianka, a Puchar Dyrektora MDK zdobył
Gaspar Janiszewski z III L.O.

Ostra rywalizacja

Michał Wydra z Gimnazjum nr 1− Zwy−
cięzca w Szachowej Lidze Szkół 

W dniach 14−16 maja w Wejherowie
odbył się Ogólnopolski Integracyjny
Turniej Tenisa na Wózkach. Organiza−
torami turnieju, który rozegrany został
na Wejherowskich Kortach Teniso−
wych były: Sopocki Klub Tenisowy
”Wózkarzy” oraz Polski Związek Teni−
sa na Wózkach. W turnieju uczestni−
czyli zawodnicy m.in. z Wrocławia,
Zielonej Góry, Płocka, Sopotu. Integra−
cyjny Klub Tenisa w Płocku zgłosił na
turniej pięciu zawodników tj. Arkadiu−
sza Stasiaka, Stefana Dobaczewskiego,

Mariusza Śmietankę, Andrzeja Sob−
czyńskiego oraz Wojciecha Kordka.

Pierwsze miejsce zajął Arkadiusz
Stasiak (IKT Płock) pokonując w finale
kolegę z klubu Mariusza Śmietankę.
Arkadiusz Stasiak ma 30 lat, a w tenisa
na wózkach gra od 9 lat. Od kilku lat
zajmuje czołowe miejsca w rankingu
krajowym. Arkadiusz Stasiak – razem
z zawodniczką naszego Klubu Agniesz−
ką Gidzińską – Kubiak – zdobyli tytuł
Mistrza Polski na Drużynowych Mi−
strzostwach Mikstów. W.Ch.

Tenis na wózkach

Stasiak na podium

Młodzieżowy Klub Wodniaków
”Orliki Płock”, skupiający dzieci
w wieku 10−13 lat, rozpoczął kolejny
sezon na wodzie. Zimą ”Orliki” mia−
ły zajęcia na basenie, zgłębiały teorię
i ćwiczyli udzielanie pierwszej pomo−
cy. Teraz nadszedł czas sprawdzenia
zdobytych wiadomości i umiejętności
w terenie. 

Pływania i zajęcia ”Orlików” na
Wiśle i Sobótce odbywają się w piąt−
ki (godz. 16−20), soboty (godz. 10−
14) i niedziele (godz. 14−18). Zbiórka
na parkingu koło amfiteatru. Poza
tym na tegoroczny sezon klub zapla−
nował 8 kilkudniowych wypraw.
Młodzi żeglarze wezmą udział m.in.
w drugim spływie Bzurą, spływie Wi−
słą z Kępy Polskiej do Płocka (z noc−
legiem na wyspie), czterodniowym
spływie Bzura i Wisłą z Łowicza do
Płocka (ze zwiedzaniem skansenu

i muzeum Ziemi Łowickiej, kościo−
łów w Kozłowie, Brochowie i Kępie
Polskiej, klasztoru w Czerwińsku),
zgrupowaniu w ośrodku Popowo−
Przystań.

Zapisy nowych członków podczas
sobotnich i niedzielnych zajęć. (j)

Nowy sezon ”Orlików”

Orliki na Wiśle

W IV biegu ulicz−
nym im. Krzysztofa
Zywera (23 maja)
wzięło udział 210 za−
wodników. Starto−
wać mógł każdy, nie−
zależnie od wieku
i kondycji; najmłod−
sza była 5−letnia Ada
Malanowska, naj−
starszym biegaczem
62−letni Zbigniew
Jezierski, a wśród
kilku uczestników
niepełnosprawnych
najszybciej dotarł do
mety Stefan Doba−
czewski. 

Biegacze amatorzy
startowali w 11 kate−
goriach, ale zwycięz−
cą mógł czuć się każdy, gdyż oprócz pucharów do rozdania było wiele nagród
ufundowanych przez sponsorów, do rozlosowania wśród uczestników 2 rowe−
ry górskie (od Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego) i dla
wszystkich ciepłe posiłki przygotowane przez PSS Społem, Zakłady Mięsne
i firmęAdMar, które przy dość chłodnej i wietrznej pogodzie były znakomitą
i pożądaną rekompensatą utraconych podczas biegów kalorii. Nagrody zwy−
cięzcom sportowej rywalizacji wręczały córki Krzysztofa Zywera, wieloletnie−
go przewodniczącego płockiego regionu ”Solidarności”. (j)

IV Bieg ”Solidarności”

Sami zwycięzcy
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CCzzyy  wwiieecciiee,,  żżee......
... złoty polski dopiero od 1924

roku jest równy 100 groszom? 

Początkowo złotym nazywano tak−
że złote dukaty i floreny węgierskie,
które pojawiły się w Polsce w obiegu
w XIV−XV w. Gdy kurs dukata usta−
bilizował się pod koniec XV w. w wy−
sokości 30 groszy, sumę tę nazwano
również złotym. Na wielką skalę za−
częto wybijać złoty od 1661 r.
W XVIII wieku stanowił on ekwiwa−
lent 30 groszy miedzianych. Podczas
Powstania Listopadowego emitowano
po raz pierwszy złoty jako banknot.
Za Jana Kazimierza przyjęła się naz−
wa „czerwony złoty” na określenie
złotego dukata, gdy pojawiły się także
pieniądze ze srebra. 20 stycznia 1924
roku prezydent Stanisław Wojcie−
chowski wydał rozporządzenie wpro−
wadzające nowy polski system pie−
niężny, w którym 1 złoty równał się
100 groszom. opr. (m.d)

2 czerwca
Książnica Płocka: z cyklu ”Płocka
premiera miesiąca” promocja tomu
wierszy Eugeniusza Wiśniewskiego
(płocczanina ze Szwecji), godz. 18

3 czerwca
Spichlerz: otwarcie wystaw pt.
”Ślubuję ci...” i ”Wesele na wsi

w polskiej sztuce ludowej”, godz. 12
TNP: „Five o’clock z

Niedźwiedziem” (angielska muzyka
rozrywkowa), godz. 17, 
wstęp z zaproszeniem

4 czerwca
Książnica Płocka: z cyklu ”Pamięć
musi trwać” otwarcie wystawy pt.
„Gdzie są chłopcy z tamtych lat” 

(w 60 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego), godz. 12

4 – 6 czerwca
Starówka, Wzgórze Tumskie, Bulwar

nad Wisłą: Dni Historii Płocka
i Dzień Chemika

8 czerwca
MDK: premiera teatrzyku dziecięcego

”Kopciuszek”, godz. 17
9 czerwca

Muzeum Mazowieckie: odczyt
Agnieszki Kaniewskiej Płocieniak pt.

”Ikona a obraz. Narodziny dwóch
koncepcji obrazu religijnego”, godz. 17

14−16 czerwca
Teatr Dramatyczny: ”Cudowna

lampa Alladyna”, godz. 10
17 czerwca

Książnica Płocka: z cyklu ”Płocka
premiera miesiąca” promocja książki

Piotra Kofty pt. Piękne wieczory,
godz. 18

17−19 czerwca
MDK: przegląd teatrów dziecięcych

”Heca 2004”
18 czerwca

Teatr Dramatyczny: koncert Płockiej
Orkiestry Symfonicznej ”Pod

dachami Paryża”
Do 19 czerwca

Płocka Galeria Sztuki: wystawa
”Cyfrowa Obróbka Obrazu”

Do 30 czerwca
Muzeum Mazowieckie: wystawa
”Porcelana Royal Dux Bohemia”
Muzeum Diecezjalne: wystawa

”Polscy nobliści”

1 czerwca
Stadion miejski: Festyn ”Policja

dzieciom”, godz. 8
5 czerwca

Ogródek MZOS: III krajowy festyn
dzieci ”Nadzieja”, godz. 11

6 czerwca
Stadion miejski: Krajowa Wystawa

Psów Rasowych, godz. 10
Dom Parafialny (Radziwie): festyn
ekologiczny ”Dziecko w symbiozie

z przyrodą”, godz. 17.30
8 czerwca

Stadion Wisły: Wisła Płock – Dospel
Katowice, godz. 19

10 czerwca
Sobótka: Inauguracja sezonu letniego,

godz. 10
16 czerwca 

Stadion miejski: Grand Prix 
w Lekkiej Atletyce, 

godz. 16                (j)

(za zmiany w programie redakcja nie
odpowiada)

Kalendarz 
imprez kulturalnych 

i sportowych

Cytat
numeru

Na żadnym zegarze
nie znajdziesz
wskazówek 
do życia. S.J. LecJA
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To była 52. premiera Grupy Teatral−
nej Spod znaku Króla Maciusia. Waż−
na o tyle, że pokazuje niezwykłą siłę
twórczości doktora Korczaka, nie tra−
cącą swojej świeżości nawet na po−
czątku nowego stulecia. Pokazuje rów−
nież, że mimo siły tej dziecięcej po−
wieści liczy się również sposób w jaki
się ją przedstawia. W „Maciusiowych
impresjach” zastosowano ciekawą for−
mę – opowieść w opowieści. Oto piąt−
ka dzieciaków czyta na głos historię
małego chłopca, który z dnia na dzień
musi wydorośleć i zapanować nad
sprawami całego królestwa. Marzenie
wielu dzieci, staje się jego koszmarem.
Samotny i opuszczony przez doro−
słych, który przynoszą mu stosy papie−
rów do podpisu, szuka przyjaciół
wśród dzieci. Chce grać w piłkę, ba−
wić się w wojnę, a nie ją prowadzić. 
– Kto dziś się bawi w wojnę. Wojna
jest zaprzeczeniem wolności, a król
Maciuś był hipisem – komentuje jedno
z dzieci. – Hippisów już nie ma. Ob−

cięli włosy i przestali być hippisami –
dodaje drugie. Dzieci żywo komentują
każdy ruch i decyzje Maciusia, aby
w końcu mu pomagać w powołaniu
światowego parlamentu dzieci. Czy
uda im się uczynić świat lepszym?
Warto się przekonać samemu. 

Nie sposób wymienić wszystkich,
którzy grają w spektaklu, ale wszyst−
kim należą się gromkie brawa; poczy−
nając od głównych ról Maciusia (Ewa
Mikołajewska) i Felka (Maciej Bajer),
a na drobnych kończąc, chociażby uro−
czy Olaf Rumianowski (maska, dziec−
ko). Brawa należą się również za scena−
riusz (Cezary Domagała), oprawę mu−
zyczną (Tomasz Bajerski), układy ta−
neczne i przygotowanie wokalne (El−
żbieta Siczek, Paweł Dałkiewicz) oraz
kolorowe opracowanie plastyczne (Ne−
la Lewandowska).

Spektakl został również pokazany na
36. Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy
w Puławach (27 – 30 maja) oraz na festy−
nie w płockim ZOO, 30 maja. (r. ł.) 

Niech żyje król MaciuśNiech żyje król Maciuś
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Cyfrowa 
obróbka obrazu

Połączenie „technologii cyfrowej”
i „sztuki” nadal wydaje się dość osob−
liwym wydarzeniem. Jednych odurza,
drugich – odrzuca. Wystawa pn. „Cyf−
rowa Obróbka Obrazu” w Płockiej Ga−
lerii Sztuki to zapis zmagań 14 arty−
stów z Polski, uczestników warsztatów
w Soczewce, z cyfrową materią. To już
trzecia edycja warsztatów i choć myślą
przewodnią był Płock, to niewiele prac
bezpośrednio odnosi się do naszego
miasta. Ciekawe obrazy stworzyła
dwójka płocczan: Adam Łukawski

i Joanna Piasecka. Ich prace można
oglądać w Płockiej Galerii Sztuki do
19 czerwca. Patronat honorowy nad
wystawą objął Prezydent Miasta Płoc−
ka Mirosław Milewski. (r. ł.) 


