
1 CZERWCA 2005

Nr 11 (128)

W wyniku pierwszych
wyborów samorzą−

dowych w 1990 roku zo−
stałem radnym Rady Mia−
sta Płocka w odrodzonym
samorządzie. Porównując
tę pierwszą kadencję z ko−
lejnymi, dostrzegam bar−
dzo istotne różnice. Przede
wszystkim, na początku,
wśród radnych nie było wi−
docznych różnic politycz−
nych. Koncentrowaliśmy się na sponta−
nicznej, trochę nieuporządkowanej, ale na
pewno systematycznej i ciężkiej pracy dla
miasta. Nie mieliśmy jeszcze żadnego do−
świadczenia, więc jednocześnie uczyliś−
my się i zarządzaliśmy miastem. Nierzad−
ko z posiedzeń komisji wychodziliśmy po
północy. Mimo tego, tę pierwszą kadencję
samorządu wspominam najmilej. Tamtą
atmosferę pracy i przede wszystkim
współpracy docenić można dopiero teraz.
Biorąc pod uwagę fakt, że byliśmy tak nie−
doświadczonym zespołem, działania pier−
wszej samorządowej ekipy można ocenić
pozytywnie.

W kolejnych kadencjach zaczęły pojawiać
się, a chwilami nawet dominować, interesy
niektórych grup. Zarysowały się podziały
między partiami politycznymi, które zaczęły
górować nad interesem miasta. Bez porów−
nania mniejsze stało się zaangażowanie niek−
tórych radnych; pamiętam, że jedno posie−
dzenie Komisji Skarbu, na którym mieliśmy
dyskutować o najważniejszym dokumencie –
przyszłorocznym budżecie – skończyło się
po pół godzinie. Troska o własne interesy

osiągnęła apogeum w próbie
sfałszowania wyborów samo−
rządowych w 2002 roku. Jed−
nym z głównych celów, jakie
postawiłem sobie obejmując
urząd Prezydenta, było ukróce−
nie prywaty i przywrócenie
normalności w zarządzaniu
miastem, którego dobro po−
winno być najważniejsze.

Na początku lat 90. samo−
rząd miał ograniczone kompe−

tencje. Nie miał tak poważnych zadań jak:
szkolnictwo, służba zdrowia, część dróg. Za−
kres pomocy społecznej realizowanej przez
miasto był nieporównanie mniejszy od obec−
nego. Nowe zadania dochodziły stopniowo.
Już w trakcie pierwszej kadencji przejęliśmy
część oświaty – na poziomie podstawowym.
Później przejmowaliśmy kolejne zadania, ale
w ślad za nimi szły niedostateczne środki fi−
nansowe. Trzeba było uzupełniać je z budże−
tu miasta, dla którego taki zabieg zawsze był
poważnym wstrząsem. Przełom stanowił
nowy podział administracyjny i decyzja płoc−
kiego samorządu o połączeniu miasta z po−
wiatem grodzkim, co znacznie zwiększyło
kompetencje gminy. 

Pomimo różnych problemów, niedostat−
ku pieniędzy przekazywanych na nowe za−
dania z budżetu, samorządy – nie tylko
płocki – poradziły sobie z nowymi wyzwa−
niami. Oznacza to, że ustawa z 1990 roku
była ważnym aktem prawnym, od czasu
którego życie w miastach i gminach poto−
czyło się zupełnie innym torem. 

Mirosław Milewski
Prezydent Płocka

15 lat samorządu
Niemożliwe? A jednak. Wodociągi

chcą go stworzyć na samym szczycie
wieży ciśnień przy Pl. Dąbrowskiego.

– To na razie plany, ale mamy na−
dzieję, że wszystko się uda – mówi Ju−
styna Piotrowicz, rzecznik prasowy
Wodociągów Płockich. 

Spółka może zacząć układać plany
związane z zabytkowym obiektem,
gdyż stała się jego właścicielem. 10
maja zarządzeniem Prezydenta wieża
ciśnień aportem została wniesiona do
majątku spółki. Starania o przeję−
cie budowli trwały długo, ale
w końcu się udało i zarząd
spółki oraz pracownicy in−
tensywnie myślą, jak najle−
piej zagospodarować obiekt. 

Przed przystąpieniem do
prac remontowo−moderni−
zacyjnych należy przede
wszystkim przeprowadzić
ekspertyzę stanu tech−
nicznego wieży i sporzą−
dzić dokumentację kon−
serwatorską. Będzie ona
zawierać inwentaryzację
budowlaną i konserwa−
torską obiektu, która
określi jaki jest obecny
stan zachowania zabyt−
ku i możliwości jego
adaptacji, z uwzględ−
nieniem jego historycz−
nej funkcji i wartości.
– Ponadto w doku−
mentacji określony
zostanie zakres i spo−
sób przeprowadzenia
prac konserwator−
skich, łącznie ze
wskazaniem materia−
łów, jakich będziemy
musieli użyć – wyjaś−
nia Justyna Piotro−
wicz. – Powstanie tak−
że szczegółowy pro−
gram zagospodarowa−
nia budynku.

Następnie, stworzo−
ny zostanie projekt
budowlany remontu
i adaptacji obiektu.
Dopiero wtedy będzie
można wyliczyć do−
kładne koszty prac
i przystąpić do remon−
tu. – Sądzę, że powin−

no to nastąpić pod koniec tego roku
– mówi Piotrowicz.

Jak spółka chce zagospodarować za−
bytkową wieżę? Na razie są to tylko
plany, ale – oprócz tarasu widokowego
– powstanie tam prawdopodobnie sala
pamięci o Wodociągach Płockich. 

– W związku z tym będziemy poszuki−
wać wszelkich pamiątek związanych
z naszym zakładem – wyjaśnia rzecz−
nik. – Chcielibyśmy pozyskać fotogra−

fie, wspomnienia oraz zapiski dzię−
ki którym moglibyśmy odtworzyć

historię Wodociągów. Jesteś−
my to winni miastu, historii
i naszej spółce.

W wieży ciśnień prawdo−
podobnie powstanie także

sala edukacyjna dla dzieci
i młodzieży. Odbywałyby
się tam prezentacje multi−
medialne i wykłady na te−
mat m.in. uzdatniania wo−

dy i oczyszczania ście−
ków. 

Wodociągi myślą rów−
nież o specjalnym oświet−
leniu budowli. – Byłoby
dobrze, gdyby na przy−
kład w okresie Bożego
Narodzenia osoby, które
będą wjeżdżać do miasta
przez most, zobaczyły
pięknie oświetloną wie−
żę ciśnień – uważa Ju−
styna Piotrowicz – Gdy
starczy pieniędzy, po−
myślimy o stałym
oświetleniu.

Szacunkowy koszt
wszystkich prac zwią−
zanych z opracowa−
niem niezbędnej do−

kumentacji i wykona−
niem robót Wodociągi
szacują na ok. 250 tys.
zł. Ale wszystko może
się zmienić, gdy pow−
staną odpowiednie ek−
spertyzy. Spółka chce
pokryć koszty robót ze
środków własnych
oraz z rządowych fun−
duszy celowych przez−
naczonych na remonty
i konserwację budowli
zabytkowych.
Małgorzata Domańska 

Pod koniec 2007 roku płocczanie oraz turyści, którzy przyjadą
do naszego miasta prawdopodobnie będą mogli obejrzeć pano−
ramę Płocka z tarasu widokowego. 

Pomysł na wieżę

Alphaville i Tevje Mleczarz
Tegoroczne Dni Historii Płocka – Dzień Che−

mika zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie.
Przede wszystkim po raz pierwszy będziemy
mogli zwiedzić mury obronne i wieżę szlachec−
ką, w dodatku bezpłatnie. Przyjedzie do nas le−
genda muzyki rozrywkowej z Niemiec – zespół
Alphaville, twórca niezapomnianych przebojów
„Big in Japan” i „Forever Young”. Zagra dla nas
„Skrzypek na dachu”. Jeden z najwspanialszych
musicali przedstawi Zespół Teatru Muzycznego
w Łodzi, czyli 24 solistów, 40−osobowy chór
i 30−osobowy balet. Towarzyszyć mu będzie
Płocka Orkiestra Symfoniczna. Będą zawody
balonowe, turnieje kusznicze, regaty żeglarskie
i kiermasz książki. Będziemy też bić rekord Pol−
ski w rzucie kanistrem. Więcej o programie na
ostatniej stronie „SP”.                                  (rł)

Pierwsze wodociągi w Płocku
powstały w 1892 roku. W 1879 ro−
ku wzniesiono przy ówczesnej uli−
cy Warszawskiej, naprzeciw daw−
nego klasztoru Norbertanek pięcio−
kondygnacyjną wieżę ciśnień. Po−
budowana została na planie ośmio−
kąta, wieża stanowiła integralną
część sieci wodociągowej, funkcjo−
nującej przez wiele lat. Na najwyż−
szej kondygnacji mieścił się zbior−
nik o pojemności siedmiu tysięcy
wiader. Była to przez całe dziesię−
ciolecia jedna z najwyższych budo−
wli w Płocku. 
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Prezydent zarządził

Komisja stypendialna
Powołana została Miejska Komisja

ds. Stypendiów Socjalnych, która zała−
twiać będzie sprawy z zakresu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów. Przewodniczącym 8−oso−
bowego zespołu został z−ca prezydenta
Piotr Kubera.

Aport dla Wodociągów

Spółka Wodociągi Płockie nabyła
prawo własności środków trwałych
o wartości 1 198 tys. zł. Chodzi m.in.
o wodociąg w ul. Bielskiej, odcinek
kanalizacji sanitarnej w Radziwiu,
a także kanalizację, wodociągi i przy−
łącza Gimnazjum nr 8. Podwyższą one
kapitał zakładowy spółki.

Lokale do wynajęcia

MTBS−TBS przedstawił listę lokali
użytkowych przeznaczonych do wyna−
jęcia w trybie publicznego przetargu
nieograniczonego (licytacji). Są to lo−
kale przy: ul. Kwiatka 30 (30,16
mkw.), Sienkiewicza 29 (11,27 mkw.),
Kościuszki 9 (54,9 mkw.), Kościuszki
22 (31,16 mkw.), Bielska 19 (33,82
mkw.), Rybaki 7 (34,49 mkw.) i Jacho−
wicza 42 (91,51 + 34,45 mkw.). Staw−
ka wywoławcza do przetargu netto wy−
nosi 2 zł/ mkw., z wyjątkiem lokalu
przy Jachowicza, gdzie ustalono 36 zł/
mkw. Rodzaj działalności – dowolny. 

Odkurzacz w basenie

Miejski Zespół Obiektów Sporto−
wych kupi odkurzacz basenowy do
czyszczenia wody i dna niecki.

Dyrektorzy placówek 

Będą konkursy na stanowiska dyrek−
torów placówek oświatowych prowa−
dzonych przez Miasto Płock. Zarządze−
nie dotyczy: Miejskiego Przedszkola nr
21, Szkoły Podstawowej nr 18, L.O. im.
Wł. Jagiełły i L.O. im. St. Małachow−
skiego. 31 sierpnia 2005 upływa okres
powierzenia stanowisk dyrektorom Ja−
giellonki i Małachowianki. Konkursy
w dwóch pierwszych placówkach zwią−
zane są ze śmiercią dotychczasowych
dyrektorów: Marka Zarychty (SP nr 18)
oraz Hanny Piotrowskiej (MP nr 21).

Na szlaku

W Berlinie zorganizowano trzydnio−
wą konferencję dot. „Europejskiego
Szlaku Gotyku Ceglanego”. Jest to pro−
jekt finansowany przez Komisję Euro−
pejską, w który angażują się miasta ze
Szwecji, Niemiec, Litwy, Łotwy i Pol−
ski. Płock, który przystąpił do programu
w ubiegłym roku, wysłał na konferencję
dwuosobowa delegację. (r.ł.)

* Kilkadziesiąt osób w tygodniu wypeł−
nia w NFZ druki, upoważniające do le−
czenia w krajach Unii.
* Laureatami I Międzynarodowych

Spotkań Młodych Skrzypków w Płoc−
ku zostali: Patrycja Młynarska z Pabia−
nic i Friederike Starkloff z Freiburga
(Niemcy).
* Kilkuset harcerzy wzięło udział (17−

22 maja) w XXVIII rajdzie „Wisła”, or−
ganizowanym przez Chorągiew Mazo−
wiecką ZHP.
* Dwa fałszywe alarmy o podłożonych

bombach (w szpitalu wojewódzkim i ba−
senie Podolanka) miały miejsce w dru−
gim tygodniu maja.
* Nowym dyrektorem mazowieckiego

oddziału Narodowego Funduszu Zdro−
wia został były działacz „Solidarności”
Andrzej Jacyna.
* CBŚ zatrzymał byłego wiceprezesa

Orlen Laboratorium. Prokuratura
w Warszawie przedstawiła mu zarzut
nielegalnego posiadania broni i amunicji
oraz niemieckiego dokumentu potwier−
dzającego tożsamość.
* Policja zatrzymała pięciu nastolatków

podejrzanych o pobicie ze skutkiem
śmiertelnym 51−letniego bezdomnego.
* Dziewięć najbardziej zniszczonych

skrzyżowań i fragmentów ulic wyre−
montuje do końca września Miejski Za−
rząd Dróg.
* W nocy z 18 na 19 maja odbył się

w „Przedwiośniu” specjalny nocny po−
kaz superprodukcji „Gwiezdne wojny:
Część II – Zemsta Sithów”.
* Dziewczęta z Gimnazjum nr 1 stanęły

na najwyższym podium VII Mazowiec−
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szta−
fetowych biegach przełajowych.
* Dwie osoby zostały ranne w wybuchu

gazu, do którego doszło w jednym
z mieszkań w Gostyninie.
* W tym roku w Płocku do I Komunii

Św. przystąpiło około 1,4 tys. drugokla−
sistów. 
* Ponad 60 uczniów ze szkół podstawo−

wych uczestniczyło w Rejonowym Fina−
le Turnieju zorganizowanym przez płoc−
ki Urząd Poczty Polskiej i Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego.
* Michał Ozdoba i Jacek Kałuża – naj−

lepsi płoccy instruktorzy jazdy – pojadą
do Krakowa na Mistrzostwa Polski. 
* Strażnicy miejscy wraz z policjantami

walczą z kierowcami, którzy łamią prze−
pisy ruchu drogowego na Starówce.
* Szóstoklasiści, którzy pisali spraw−

dzian kończący podstawówkę zdobyli
średnio 30 punktów na 40 możliwych.
* Z sześciu tysięcy kwiatów składa się

herb Płocka, który ułożyli pracownicy
Sita PGK na Placu Obrońców Warsza−
wy.
* Całą noc trwało strojenie katedralnych

organów przed VI Płockim Międzynaro−
dowym Festiwalem Organowym.
* Nie wiadomo co będzie z firmą Aj−

mex po śmierci jej właściciela Andrzeja
Bielickiego. Prawie 500 osób załogi nie
otrzymało pensji. (m.d.)

Minęło pół miesiąca...

W rocznicę 85. urodzin Papieża, 18 maja 2005 r., przed jego pomnikiem
kwiaty złożyli: (od lewej) dyrektor wydziału oświaty – Ewa Adasiewicz, z−ca
prezydenta Tomasz Kolczyński,  sekretarz miasta – Krystyna Kowalewska
i kierownik oddziału kultury – Roland Bury.
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Dzieci i młodzież z Klubu Osiedla
Kochanowskiego, Przedszkola nr 11
oraz Szkół Podstawowych nr 11 i 16
wzięły udział w Święcie Polskiej Nie−
zapominajki.

Pomysłodawcą obchodzonego od kil−
ku lat święta jest Andrzej Zalewski,
dziennikarz Polskiego Radia. Polska
Niezapominajka ma być odpowiedzią
na zalewająca nas falę świąt z Zachodu.
– Skoro Holendrzy mają swoje tulipa−
ny, Anglicy – hiacynty, Francuzi – nar−
cyzy, a Tyrolczycy – szarotkę, to dlacze−
go Polacy nie mogą mieć swojego
kwiatka – zachęcał do akcji kilka lat te−
mu Andrzej Zalewski.

Ponadto święto ma na celu przypom−
nienie o konieczności ochrony naszej
polskiej przyrody.

Płocki happening odbył się na par−
kingu przy ul. Obrońców Westerplatte.
Głównym punktem programu było
wspólne sadzenie niezapominajek.
Oprócz dzieciaków wziął w nim udział
prezes Płockiej Spółdzielni Mieszka−
niowej Bogumił Józefowski. Nie obyło

się również bez części artystycznej, ha−
seł ekologicznych i wypuszczeniu
w powietrze setek balonów i latawców
z wizerunkiem niezapominajki. (m.d.) 

Nie zapomnij 

Bez ciepłej wody
Jak co roku Płocka Energetyka Cieplna zaplanowała prace konserwatorskie sie−

ci i urządzeń cieplnych. Nie jest to dobra wiadomość dla płocczan, gdyż wiąże się
to z brakiem ciepłej wody. Ciepłownicy będą przeprowadzać roboty etapami: 

– od 30 maja do 10 czerwca ciepłej wody nie będą mieć mieszkańcy na osie−
dlach i w rejonie ulic: Skarpa, Winiary, Łukasiewicza, Tysiąclecia, Nowowiej−
skiego, Tumska (od ul. Grodzkiej do Sienkiewicza);

– od 6 do 17 czerwca – ul. Bielska (od Al. Jachowicza do sklepu RTV AGD),
Al. Jachowicza, Kolegialna, Misjonarska, Kochanowskiego, Obrońców Wester−
platte, Centrum (część wschodnia), Lasockiego, 11 Listopada (do ul. Mickiewi−
cza), Nowy Rynek, Sienkiewicza, Tumska (od ul. Sienkiewicza do Królewiec−
kiej), Piękna, 3 Maja, 1 Maja;

– od 20 do 30 czerwca – Kostrogaj, Bielska (od Mickiewicza do Chopina), Chopi−
na, Dworcowa, Mickiewicza, Otolińska, Międzytorze, Cotex, Podolszyce. 

Za wynikłe utrudnienia Płocka Energetyka Cieplna przeprasza i obiecuje, że je−
śli to będzie możliwe, prace konserwatorskie potrwają jak najkrócej. (m.d.)
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Kąp się
Powiatowy Inspektorat Sanitarny

w Płocku w oparciu o wyniki badań do−
puścił do kąpieli następujące miejsca: Za−
lew „Sobótka”, Jezioro Ciechomickie
z Zaździerzu, Jezioro Górskie w Grabi−
nie, Jezioro Zdworskie w Zdworzu i Ko−
szelówce oraz Jezioro Soczewka. (m.d.)
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Strażnicy miejscy w połowie maja
przeprowadzili się do nowej siedziby
przy ul. Otolińskiej. Stare warsztaty by−
łego Urzędu Wojewódzkiego przeksz−
tałcono w wygodne i przestronne po−
mieszczenia dla strażników, w których
stoją nowe meble, a na podłogach niek−
tórych położono wykładziny. 

Dwukondygnacyjny budynek ma 486
mkw. powierzchni użytkowej. Na parte−
rze, tuż przy wejściu po lewej stronie
znajduje się dyżurka, gdzie stoją monito−
ry (fot.). Obiekt monitorowany jest przez
dwie kamery zewnętrzne i trzy wew−
nętrzne. Tuż za dyżurką jest magazyn
broni, gdzie wstawiono kuloodporne ok−
na i drzwi. Za magazynem zaplanowano
pokoje do chwilowego przetrzymywania
osób i obsługi fotoradaru, a dalej
pomieszczenie socjalne oraz szatnie. Po
prawej stronie znajduje się sala odpraw,
pokoje dla zespołu ds. wykroczeń, kie−
rowników referatów i pomieszczenie dla
pracowników referatu szkolno−edukacyj−
nego, szatnie dla kobiet oraz toalety. 

Na piętrze, po lewej swój pokój ma
komendant, a po prawej jest sekretariat,
pokój dla zastępcy komendanta, księ−

gowość oraz inne pokoje dla strażni−
ków. Sekretariat ma dużą przeszkloną
szybę wychodzącą na klatkę schodową. 

W drugim etapie remontu planowane
jest przystosowanie garaży (dla samo−
chodów i łódki) i zagospodarowanie
pozostałych pomieszczeń, salki do ćwi−
czeń, świetlicy środowiskowej dla dzie−
ci, a także boksów dla psów. 

Telefon alarmowy do Straży Miejskiej
pozostał ten sam. Jeśli chcemy, aby fun−
kcjonariusze podjęli interwencję trzeba
zadzwonić pod bezpłatny numer telefo−
nu: 986 lub płatny – 364 70 30 (m.d.)

Nowe warunki 
bezpieczeństwa

Do końca października ma zakoń−
czyć się budowa Jednostki Ratowni−
czo−Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży
Pożarnej, komisariatu policji i filii po−
gotowia ratunkowego na północnych
Podolszycach. 

Przypomnijmy, że budowa rozpoczę−
ła się w czerwcu ubiegłego roku, ale
prace zostały przerwane, bo z budżetu
państwa nie wpłynęły obiecane wcześ−
niej pieniądze. Na początku maja został
podpisany aneks do umowy pomiędzy
wykonawcą a miastem. 

Do tej pory z budżetu państwa zapłaco−
no wykonawcy – firmie Budrox z Gosty−
nina – ponad 1,1 mln zł. Kolejne 1,4 mln
zł na dokończenie inwestycji przekaże
nasza gmina. W budżecie miasta w 2005
roku na ten cel zarezerwowano 1,7 mln
zł. Różnica jaka pozostanie będzie przez−
naczona na dobudowę komisariatu poli−
cji, który wcześniej nie był tam przewi−
dziany (ze względu na brak funduszy).

Strażnica przy ul. Urodzajnej zapew−
ni bezpieczeństwo ponad 40 tys. ludzi,
którzy mieszkają na Podolszycach,
w Borowiczkach oraz Imielnicy. Teraz
mieszkańcy tych osiedli muszą czekać
nawet 20 minut na przyjazd straży po−
żarnej czy pogotowia.

Strażnicę zaprojektował płocki Za−
kład Usługowo−Projektowy Anes. Bu−

dynek o powierzchni ponad 1,6 tys.
mkw. w kształcie litery L będzie miał
dwie kondygnacje przykryte dwuspa−
dowym, a częściowo trójspadowym da−
chem. Elewacja będzie zielono−szaro−
żółta. Dla ozdoby, jej fragmenty obło−
żone będą cegłą klinkierową w kolorze
ceglastoczerwonym. Dach ma być wiś−
niowy, a rury i rynny – brązowe.

Jednostka pogotowia ratunkowego
zajmie pomieszczenia na parterze.
Będzie tam pokój lekarza, pielęgniar−
ki, sanitariusza i kierowcy. W pla−
nach przewidziano także pomieszcze−
nia sanitarno−socjalne (szatnia, ła−
zienki, toalety), magazyn i garaż. Po−
zostałą część parteru oraz piętro zaj−
mie straż pożarna. Większość parteru
przeznaczono na garaże z zapleczem
oraz magazyny. Na pozostałej po−
wierzchni zlokalizowane są pomiesz−
czenia alarmowe, sanitarne, rekrea−
cyjno−sportowe (siłownia) oraz kot−
łownia z oddzielnym wejściem. Na
piętrze znajdzie się część administra−
cyjno−biurowa, dydaktyczna, sypial−
nie, szatnie, zaplecze kuchenne, pral−
nia, suszarnia oraz magazyny.

Policja będzie miała osobny budy−
nek, przylegający do strażnicy. Fun−
kcjonariusze będą mieli do swojej dys−
pozycji ok. 400 mkw. M.D.

Urodzajna ze strażnicą

Max Film zamierza rozpocząć w waka−
cje, zapowiadaną kilka miesięcy temu,
wielką przebudowę kina „Przedwiośnie”.
– Te kilka miesięcy płocczanie zadawali
sobie pytanie czy zbudujemy w Płocku ki−
no czy nie. Otóż chciałbym powiedzieć, że
zbudujemy – powiedział szef Max Filmu
Krzysztof Andracki na konferencji praso−
wej. – Koncepcja przebudowy została za−
akceptowana i możemy złożyć projekt,
który jest już gotowy. Mamy nadzieję, że
nie będziemy długo oczekiwać na pozwo−
lenie na budowę i szybko zaczniemy. Po
wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu
umowy kredytowej inwestycję możemy
rozpocząć w wakacje.

Choć prace będą prowadzone
w obrębie budynku, niewiele z niego
pozostanie. Firma chce rozebrać prak−
tycznie całe wnętrze obecnego kina.
Nienaruszona pozostanie ściana pół−
nocna i wschodnia (prawa i tylna – sto−
jąc przodem do wejścia kina). Jacek
Rusiecki, z−ca dyrektora firmy uważa,
że pod koniec wakacji 2006 roku wi−
dzowie powinni zasiąść w nowych sa−
lach kinowych, których – przypomnij−
my – będzie cztery (w tym jedna multi−
medialna, ze sceną i garderobami). Do
tego trzeba dodać kawiarnię, kasy, szat−
nie, barek, kafejkę internetową i połą−
czenie z centrum handlowo – rozryw−
kowym w budynku po Hortexie. Co
jeszcze? Może „dzieciniec” – sala do
zabaw dla dzieci i projekcji kreskówek?
Może profesjonalny fitness z sauną,

masażem i solarium. To ostatnie mog−
łoby się znaleźć w podziemiach nowe−
go kina, które Max Film chce zagospo−
darować, ale nie ma jeszcze sprecyzo−
wanego pomysłu na ich wykorzystanie.
Na pewno nie będzie tam kręgielni, bo
zdaniem właścicieli firmy nie jest to
opłacalny interes. 

– Harmonogram prac przewiduje, że
jeśli nie będzie żadnych nieprzewidzia−
nych okoliczności, rozbiórka powinna
nam zająć dwa miesiące. Sama inwesty−
cja potrwa około dziewięciu – mówił Ja−
cek Rusiecki. – Za 11 – 12 miesięcy od
rozpoczęcia prac nowe kino powinno być
gotowe. Zapewnia, że budynek został
zbadany przez ekspertów. Niespodzianki
mogą tkwić w gruncie, ponieważ nikt nie
wie co jest pod kinem i w jakim stanie są
fundamenty budynku.

Cała inwestycja ma kosztować ok. 16
mln zł. Część środków firma ma już za−
bezpieczone, część pochodzić będzie
z kredytu. 

To nie jedyne kino budowane przez
warszawską firmę w tym czasie. Kino
powstaje, m.in. na stołecznej Pradze,
wkrótce prace rozpoczną się w Siedl−
cach. Negocjowane są następne lokali−
zacje. Max−Film chce w ten sposób
stworzyć własną sieć kin w Polsce. 

Co z widzami w Płocku? – Sądząc po
niskiej frekwencji na ostatnich sean−
sach, niewielu płocczan odczuje jego
brak – podsumował Andracki. – Myślę,
że dadzą sobie radę. (rł)

Idziesz do kina? – za miesiąc lub dwa takie pytanie będzie nie
na miejscu. Dlaczego? Bo na miejscu nie będzie kina.

Rok bez filmów

Już niedługo powinna rozpocząć się
przebudowa budynku przy ul. Mościc−
kiego 6. Po remoncie znajdzie się tam
placówka socjalizacyjna. Urząd Miasta
ogłosił właśnie przetarg. Zamówienie
obejmuje roboty budowlane, docieple−
nie budynku oraz wykonanie instalacji:
centralnego ogrzewania, wodno−kanali−
zacyjnych i wewnętrznych instalacji
elektrycznych. 

Termin realizacji zadania przewi−
dziano na trzy lata od momentu podpi−
sania umowy z wykonawcą. Firmy sta−
rające się o zamówienie muszą wyka−
zać, że w ciągu ostatnich pięciu latach
zrealizowały przynajmniej jedno po−
dobne zadanie. Ponadto osoby kierują−
ce robotami powinny mieć niezbędne
uprawnienia budowlane; kierownik bu−

dowy – w specjalności konstrukcyjno−
budowlanej, kierownicy robót branżo−
wych – w specjalnościach: instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń ciepl−
nych, wodociągowych i kanalizacyj−
nych, instalacyjnej w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroener−
getycznych. Poza tym osoby te muszą
być wpisane na listę członków Okręgo−
wej Izby Inżynierów Budownictwa
i ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej. 

Wykonawca udzieli co najmniej
trzyletniej gwarancji na wykonane ro−
boty. O wyborze firmy zadecyduje
cena. Oferty należy składać do 21
czerwca br. w Biurze Obsługi Klien−
ta Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3, sta−
nowisko nr 8. (m.d.)

Nowa placówka
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Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o nie obcinanie w czerwcu
lip. 2/ Proszę o posadzenie drzew
wzdłuż ul. Armii Krajowej od strony
parkingu. 3/ Proszę o podanie terminu
remontu dachu na Przedszkolu nr 1
przy ul. Kościuszki. 4/ W sprawie oz−
nakowania tras turystycznych w Płoc−
ku. 5/ Proszę nie likwidować przystan−
ku autobusowego na ul. Harcerskiej.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o oznakowanie ul. Ciechomskiego na
osiedlu Góry. 2/ Proszę o informację
w sprawie planowanego przez PKP zam−
knięcia przejazdu przez tory w Górach.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informację nt. zasad funkcjo−
nowania po godz. 22 lokalu gastrono−
micznego „Klub Prawnika” przy ul. Sta−
romiejskiej 2. 2/ Remont i wydłużenie
chodnika oraz ścieżki rowerowej w ulicy

Otolińskiej. 3/ Proszę o informacje nt.
możliwości i kosztów transmitowania se−
sji Rady Miasta na stronach interneto−
wych Urzędu Miasta. 4/ W sprawie re−
montu LO im. Wł. Jagiełły. 5/ Proszę
o interwencję w sprawie transportu mate−
riałów niebezpiecznych koleją przez cen−
trum Płocka (montaż sygnalizacji oraz
strzeżonego przejazdu na ul. Słonecznej
i Rzecznej). 6/ Proszę o rozważenie moż−
liwości powstania świetlicy środowisko−
wej na osiedlu Wyszogrodzka. 7/
W sprawie utrzymania porządku w mie−
ście. 8/ Czy Komunikacja Miejska ma
prawo zatrzymać podatek VAT, który
został zwrócony po zakupie autobusów.

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie poprawy bezpieczeństwa
w okolicach ul. Armii Krajowej i Wy−
szogrodzkiej.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie reprezentowania spółek
gminnych na zewnątrz. 2/ W sprawie
liczby zatrudnienia w spółce ARS. 

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zainstalowanie oświetlenia,

remont nawierzchni oraz sprawdzenie
studzienki ściekowej wewnątrz pod−
wórka przy Placu Dąbrowskiego 1. 2/
Udostępnienie boiska szkolnego przy
ul. Gradowskiego dla dzieci z okolicz−
nych bloków. 3/ Czy równolegle z re−
montem ulicy Tumskiej będą prowa−
dzone remonty elewacji prywatnych
kamienic? 4/ Remont jezdni w Al. Ki−
lińskiego. 5/ Jakie działania zamierza
podjąć Urząd Miasta w celu wyelimi−
nowania zagrożenia kleszczami? 6/
Proszę o zabezpieczenie odcinka ul.
Mazura, który jeszcze nie został do−
puszczony do ruchu.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie modernizacji alei space−
rowej łączącej Aleje Kobylińskiego
i ulicę Tysiąclecia. 2/ Proszę o przesu−
nięcie na pobocze latarni usytuowa−
nych na samym środku chodnika
wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. 3/
W sprawie podania terminu rozpoczę−
cia inwestycji pn. „Budowa ulicy Ma−
cieszy” na osiedlu Winiary. 4/ W spra−
wie dalszej zabudowy i utrzymania
w dobrym stanie technicznym wiat
przystankowych. 5/ Budowa chodnika
na odcinku ul. Dobrzyńskiej (od ul.
Medycznej do Traktowej). 6/ Naprawa

nawierzchni bitumicznej na terenie po
byłej jednostce wojskowej, ze szcze−
gólnym uwzględnieniem drogi na wy−
sokości stacji paliw. 7/ Naprawa na−
wierzchni drogi bitumicznej obok by−
łej Fabryki Maszyn Żniwnych. 8/
Sprzedaż kamienic na Starym Rynku
21 i 23 w formie bezprzetargowej
Płockiemu Towarzystwu Naukowemu
z przeznaczeniem na działalność ko−
mercyjną. 9/ Obsługa Kasy Zapomo−
gowo−Pożyczkowej Niezależnego Sa−
morządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”. 10/ W sprawie uzgod−
nienia i niedopuszczenia do ogrodze−
nia działki należącej do straży pożar−
nej, znajdującej się przy ul. Armii Kra−
jowej.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie przeniesienia lokatorów
z budynku, wchodzącego w skład lokali
Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wycho−
wawczego nr 2 przy ul. Lasockiego. 2/
W sprawie publikacji pt. „Na co wydaje−
my nasze pieniądze”. 3/ Czy w ostatnim
czasie wśród radnych Rady Miasta Płoc−
ka były osoby, które otrzymały mieszka−
nie w zasobach MTBS−u? 4/ W sprawie
modernizacji wjazdu na parking przy
Placu Narutowicza. opr. (m.d.)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania radnych 
zgłoszone między 
sesjami w maju 2005 roku

1. UCHWAŁA NR 697/XL/05 w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa−
trzenie w wodę i zbiorowe odprowa−
dzanie ścieków na okres od 01 lipca
2005 roku do 30 czerwca 2006 roku
i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych

2. UCHWAŁA NR 698/XL/05 w spra−
wie w sprawie zmiany Uchwały Nr
378/XXXI/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku w spra−
wie udzielenia poręczenia finanso−
wego dla Banku Gospodarstwa Kra−
jowego w Warszawie z tytułu zacią−
gniętego kredytu przez Miejski Za−
kład Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z o.o. na realizację zadania
„Osiedle mieszkaniowe – dwa bu−
dynki mieszkalne w Płocku przy uli−
cy Kochanowskiego 13”

3. UCHWAŁA NR 699/XL/05 w spra−
wie udzielenia akceptacji dla sposo−
bu zarządzania systemem wodno
– kanalizacyjnym opartego na par−
tnerskiej współpracy z podmiotem
działającym jako spółka operatorska

4. UCHWAŁA NR 700/XL/05 w spra−
wie uchylenia Uchwały Nr
861/XLII/01 Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2001 roku w spra−
wie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowa−
nia przestrzennego terenu położonego
w Płocku w rejonie ulic: Szpitalnej,
Traktowej i Dobrzyńskiej oraz Uch−
wały Nr 83/VII/03 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 27 lutego 2003 roku w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 861/XLII/01
Rady Miasta Płocka z dnia 26 czer−
wca 2001 roku

5. UCHWAŁA NR 701/XL/05 w spra−
wie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Płocka 

6. UCHWAŁA NR 702/XL/05 zmie−
niająca uchwałę Rady Miasta
Płocka w sprawie ustalenia upraw−
nionych do korzystania z bezpłat−
nych i ulgowych przejazdów środ−
kami komunikacji miejskiej
w Płocku

7. UCHWAŁA NR 703/XL/05 w spra−
wie programu pn. „Płock dla Przed−
siębiorczych” skierowanego do
osób bezrobotnych zamierzających
podjąć na własny rachunek działal−
ność gospodarczą

8. UCHWAŁA NR 704/XL/05 w spra−
wie zwolnienia z opłat z tytułu wpi−
su do ewidencji działalności gospo−
darczej w mieście Płocku

9. UCHWAŁA NR 705/XL/05 w sprawie
przystąpienia miasta Płocka do projek−
tu współfinansowanego z Europej−
skiego Funduszu Społecznego w ra−
mach Sektorowego Programu Opera−
cyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich,
Działanie 1.4. „Integracja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych”

10. UCHWAŁA NR 706/XL/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 22 marca 2005 r. w spra−
wie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przez−
naczenia na nie środków Państwo−
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2005 rok

11. UCHWAŁA NR 707/XL/05 w spra−
wie zawarcia z Powiatem Płockim po−
rozumienia w sprawie realizacji zadań
powiatu płockiego z zakresu działania
Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego
w Płocku będącego jednostką organi−
zacyjną Miasta Płocka,

12. UCHWAŁA NR 708/XL/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego
2005 roku w sprawie zaciągania zo−
bowiązań finansowych w ramach
wydatków bieżących wykraczają−
cych poza rok budżetowy

13. UCHWAŁA NR 709/XL/05
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2005 rok

14. UCHWAŁA NR 710/XL/05
w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprze−
daży nieruchomości gruntowych za−
budowanych stanowiących włas−
ność Gminy Płock sprzedawanych
w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkowników wieczystych będą−
cych spółdzielniami mieszkaniowy−
mi na cele inne niż mieszkaniowe

15. UCHWAŁA NR 711/XL/05
w sprawie przystąpienia do sporzą−
dzenia Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta Płocka

16. UCHWAŁA NR 712/XL/05
w sprawie zmiany uchwały Rady
Miasta Płocka Nr 695/XXXIX/05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku
o udzieleniu pomocy finansowej

17. UCHWAŁA NR 713/XL/05
w sprawie zmian organizacyjnych
w Centrum Kształcenia Ustawiczne−
go w Płocku, Al. Piłsudskiego 6

18. UCHWAŁA NR 714/XL/05
w sprawie zmian organizacyjnych
w Zespole Szkół Ekonomiczno –
Kupieckich w Płocku, ul. Abp. No−
wowiejskiego 4

19. UCHWAŁA NR 715/XL/05
w sprawie zmian organizacyjnych
w Zespole Szkół Technicznych –
ZB w Płocku, al. Kilińskiego 4

20. UCHWAŁA NR 716/XL/05
w sprawie założenia szkoły police−
alnej, nadania aktu założycielskiego
i statutu

21. UCHWAŁA NR 717/XL/05
w sprawie zmian organizacyjnych
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6
w Płocku, ul. Padlewskiego 2

22. UCHWAŁA NR 718/XL/05
w sprawie zmian organizacyjnych
w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1
w Płocku, ul. Mościckiego 4

23. UCHWAŁA NR 719/XL/05
w sprawie ustalenia planu sieci pub−
licznych szkół specjalnych i ponad−
gimnazjalnych prowadzonych na te−
renie miasta Płocka

24. UCHWAŁA NR 720/XL/05
w sprawie ustalenia zasad udziela−
nia dotacji w roku 2005 przez mia−
sto Płock szkołom niepublicznym

25. UCHWAŁA NR 721/XL/05
w sprawie ustalenia zasad udziela−
nia dotacji w roku 2005 przez mia−
sto Płock szkołom publicznym pro−
wadzonym przez inne niż miasto
Płock osoby prawne lub fizyczne

26. UCHWAŁA NR 722/XL/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
587/XXX/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 r. w spra−
wie zmiany uchwały Nr
554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie
przystąpienia miasta Płocka do pro−
gramów stypendialnych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz stu−
dentów, współfinansowanych z Eu−
ropejskiego Funduszu Społecznego
oraz ustalenia regulaminów przyz−
nawania stypendiów

27. UCHWAŁA NR 723/XL/05
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej i zawarcia
porozumienia z Ministrem Edukacji
Narodowej i Sportu

28. UCHWAŁA NR 724/XL/05 w spra−
wie przyjęcia rezygnacji z funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyj−
nej Rady Miasta Płocka

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na 
XL sesji Rady Miasta 
w dniu 24 maja 2005 roku:
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Na sesji Rady Miasta prezydent Mirosław Milewski
zaproponował wprowadzenie trzech uchwał
przeznaczonych dla osób, które nie pracują. Mają one
pomóc im w znalezieniu pracy. 

– Nie jest to zmiana, która radykalnie poprawi sy−
tuację na rynku pracy – mówił. – Ale na pewno w zna−
czący sposób wpłynie na powstanie nowych miejsc
pracy. Są to propozycje dla osób aktywnie poszukują−
cych zajęcia oraz dla przedsiębiorczych, którzy mają
odwagę i pomysł zorganizować sobie pracę, najczę−
ściej w firmach rodzinnych.

Legalnie na gapę

Płocczanie, którzy są bezrobotni, nie mają prawa do
zasiłku i są w trudnej sytuacji materialnej będą mogli
jeździć za darmo autobusami Komunikacji Miejskiej.

Uchwała ma na celu wspieranie osób bezrobotnych
w samodzielnym poszukiwaniu pracy. Koszty związane
z przejazdami niejednokrotnie utrudniają, a czasem na−
wet uniemożliwiają dotarcie do potencjalnych praco−
dawców. Przyznanie bezrobotnym uprawnienia do bez−
płatnych przejazdów umożliwi im samodzielne poszu−
kiwanie pracy na terenie
miasta. Ułatwi to także
dotarcie do potencjal−
nych pracodawców oraz
zwiększy możliwość
częstszych kontaktów
z Powiatowym Urzę−
dem Pracy oraz Miej−
skim Ośrodkiem Pomo−
cy Społecznej, które bę−
dą mogły na bieżąco eli−
minować przyczyny po−
zostawania bez pracy.

Ale, aby bezrobotny
mógł skorzystać z tego
prawa, musi wypełnić
kilka warunków. Bez−
płatne przejazdy obo−
wiązywać będą w godz.
9−14 w dni robocze,
czyli wtedy kiedy bez−
robotni powinni poszu−
kiwać pracy. Odbywać
się one będą na podstawie dokumentu wydawanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – karta ak−
tywnego poszukiwania pracy – i potwierdzonego
przez Powiatowy Urząd Pracy, że osoba uprawniona
do przejazdów nie ma prawa do zasiłku. Ponadto
w przypadku kontroli w autobusie trzeba mieć przy
sobie dowód tożsamości. Karta aktywnego poszuki−
wania pracy ważna będzie przez 1 rok od jej wydania.
Ale osoba bezrobotna jest zobowiązana w ciągu 7 dni
następnego miesiąca przedstawić ją w MOPS−ie wraz
z informacjami (potwierdzeniami) od potencjalnych
pracodawców, u których poszukiwała zatrudnienia (z
zastrzeżeniem, że pracodawcy nie mogą się powta−
rzać). Pracownicy MOPS−u potwierdzają na karcie
aktywnego poszukiwania pracy spełnienie lub nie
spełnienie obowiązków osoby aktywnie poszukującej
pracy, tzn. bezrobotny musi mieć: przynajmniej jedno
w ciągu tygodnia potwierdzenie stawiennictwa
w PUP oraz przynajmniej dwa potwierdzenia od po−
tencjalnych pracodawców w każdym tygodniu (osiem
w ciągu miesiąca). Po potwierdzeniu przez MOPS, że
warunki te zostały spełnione, bezrobotny nabywa
uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w ciągu ko−
lejnego miesiąca.

Zgubienie lub zniszczenie karty aktywnego poszu−
kiwania pracy wiąże się z tym, iż bezrobotny traci
prawo do bezpłatnych przejazdów na sześć miesięcy. 

Wojciech Hetkowski zaproponował, aby wszyscy
bezrobotni mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów
albo żeby dawać im bilety lub wypłacać ekwiwalent
pieniężny na ich zakup. 

– Takie pomysły wprowadzały inne miasta, ale nie
sprawdziły się – argumentował Mirosław Milewski.
– To nie ma być dodatkowe źródło pomocy material−
nej, ale pomoc dla osób aktywnie poszukujących
pracy.

Z wyjaśnieniami Prezydenta zgodziło się większość
radnych, odrzucając w ten sposób pomysł Wojciecha
Hetkowskiego. 

Firma bez opłat

Do 31 grudnia osoby, które dokonują zgłoszenia
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na tere−
nie Płocka lub zmieniają ten wpis zostają zwolnione
z wszelkich opłat – zdecydowali radni. 

To jeden z czynników, który ma przyczynić się do
rozwoju gospodarczego miasta. 

Według danych Oddziału Ewidencji Działalności
Gospodarczej, co roku spada liczba podmiotów do−
konujących rejestracji swojej działalności w Płoc−
ku. W 2003 roku zanotowano spadek o ok. 10 proc.
w stosunku do 2002 roku. Jeszcze większy spadek,
bo 40 proc. zanotowano w 2004 roku. Spowodowa−

ło to, że do budżetu
miasta wpłynęło
o ponad 102 tys. zł,
co stanowi prawie
o połowę mniej
wpływów w porów−
naniu z rokiem po−
przednim.

Natomiast z punktu
widzenia interesów
miasta, ważniejszym
czynnikiem od kwoty
pozyskanej do budże−
tu z tytułu wpisu jest
wzrost liczby rejestro−
wanych podmiotów
oraz powstawanie no−
wych w miejsce dzia−
łalności wyrejestro−
wanych. Warto pod−
kreślić, że podatki
podmiotów gospodar−
czych zależą od miej−

sca wpisu do ewidencji i to właśnie ten element powi−
nien stanowić strategiczny cel finansowy gminy – czy−
tamy w uchwale.

Zwolnienie z opłat z tytułu rozpoczęcia działalności
gospodarczej będzie miało też wpływ na zwiększenie
samozatrudnienia, a co za tym idzie na większą liczby
miejsc pracy w Płocku. 

Pomoc na start

Radni zgodzili się również na udzielenie pomocy fi−
nansowej Starostwu Powiatowemu w Płocku z przez−
naczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy. 2 miliony
złotych zostanie wykorzystane na realizację programu
„Płock dla Przedsiębiorczych”. Pieniądze będą wyp−
łacone z budżetu miasta w dwóch ratach: połowa jesz−
cze w tym roku, a druga połowa w 2006 r. 

Jedną  z podstawowych form aktywnego przeciw−
działania bezrobociu jest wspieranie samozatrudnie−
nia, poprzez ułatwianie rozpoczęcia własnej działal−
ności gospodarczej. Wiele osób bezrobotnych posiada
odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, które mogłyby
wykorzystać we własnej działalności. Często jedyną
przeszkodą jest brak środków materialnych lub nie−
możliwość wzięcie kredytu. 

Udzielenie wsparcia na starcie osobom, które
chcą prowadzić własną działalność gospodarczą,
doprowadzi do sytuacji, gdy zaczną powstawać no−
we miejsca pracy – czytamy w uchwale. – Zaletą
takiego programu jest to, iż może przyczynić się do
ograniczenia tzw. szarej strefy oraz bezrobocia
ukrytego. Małgorzata Domańska

Pakiet dla bezrobotnych Droższa kąpiel
Radni przegłosowali podwyżki cen wody i za zbioro−

we odprowadzanie ścieków. Nowe ceny obowiązywać
będą od 1 lipca br. do 30 czerwca 2006 roku.

Ustalono, że 1 m.sześc. wody dla odbiorcy indywidu−
alnego wynosić będzie 2,56 zł, a dla przedsiębiorstw
– 2,57 zł. Za 1 m.sześc. ścieków osoby indywidualne bę−
dą płacić 2,56 zł, a przedsiębiorcy – 2,64 zł. Do wszyst−
kich cen należy doliczyć jeszcze stawkę VAT.

Podniesienie opłat za wodę o 3,6 proc., a ścieków
o 6,7 proc. zaproponowały Wodociągi. Jednak Prezy−
dent, przesyłając do Rady Miasta projekt podwyżek,
wprowadził korektę. Zaproponował, aby cena metra
ścieków odprowadzanych z mieszkań wzrosła
tylkoo poziom inflacji, czyli o 3,6 proc., a nie o 6,7 proc. 

Obniżenie stawki dla osób indywidualnych odprowa−
dzających ścieki, nie oznacza, że Wodociągi Płockie
otrzymają mniej pieniędzy. Różnicę, czyli ponad 720
tys. zł w skali całego miasta zostanie pokryta z budżetu.

Zróżnicowanie stawek w odprowadzaniu ścieków
wynika ze zubożenia społeczeństwa i chęci złagodzenia
przez władze miasta skutków finansowych podwyżki.
Przemawia za tym ponadto poziom bezrobocia w Płoc−
ku – 19,8 proc. (na koniec lutego br.) oraz przewidywa−
ny na koniec roku wskaźnik inflacji – 3,7 proc. 

Do tej pory, czyli od 1 lipca 2004 roku do 30 czerwca
br. stawki wynosiły odpowiednio: 2,47 zł/m.sześc. wody
dla odbiorców indywidualnych; 2,60 zł/m.sześc. – dla
przedsiębiorstw oraz 2,47 zł/m.sześc. ścieków dla
wszystkich. 

Przed podwyżką czteroosobowa rodzina, która mie−
sięcznie zużywała 12 m.sześc. wody i odprowadzała ty−
le samo ścieków płaciła 59,28 zł. Od 1 lipca 2005 roku
opłata ta wyniesie 61,44 zł.

Za wprowadzeniem nowych cen wody i odprowadza−
nia ścieków głosowało 14 radnych, a trzech – było prze−
ciw. M.D.

Miasto odstąpiło od sporządzenia miejsco−
wego planu zagospodarowania przestrzen−
nego terenu położonego w rejonie ulic: Szpi−
talnej, Traktowej i Dobrzyńskiej.

Bez planu
Prace nad nim już się rozpoczęły, ale w międzyczasie

zmieniła się ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro−

wania przestrzennego Płock, uchwalone w kwietniu
1998 roku przewidywało nową wewnętrzną „Obwod−
nicę Północną Miasta”, łączącą się z nową „Trasą
Mostową Zachodnią”, biegnącą z rejonu Cekanowa
przez Gulczewo, Boryszewo Nowe (bezpośrednio po
północnej stornie Podolszyc), Jędrzejewo (północ−
nym skrajem lotniska), a następnie na północ od Ko−
strogaju do ul. Długiej do Maszewa, a za Winiarami
przez most do Popłacina. Według studium fragment
tej trasy powienien zostać uwzględniony w projekcie
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie miasto jest na etapie podpisywania z Ge−
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad poro−
zumienia o współfinansowania opracowania koncep−
cji programowej budowy odcinka drogi krajowej nr
62. Miałaby ona przebigać od projektowanego węzła
w gminie Radzanowo poprzez nowy most na Wiśle
(poza granicami Płocka) do drogi krajowej nr 62 w re−
jonie Popłacina w gminie Nowy Duninów. Przygoto−
wywane są również materiały do wniosku o wydanie
decyzji lokalizacyjnej dla tej inwestycji.

Z tych powodów miasto odstąpiło od sporządze−
nia planu zagospodarowania przestrzennego do cza−
su rozstrzygnięcia przebiegu nowego odcinka drogi
krajowej nr 62 oraz miejsca lokalizacji trzeciej
przeprawy mostowej przez Wisłę. (m.d.)

Dokończenie relacji z sesji w następnym numerze
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Orlen podsumował swoją działalność
w I kwartale 2005 roku. Zysk netto
spółki wyniósł 631 mln zł, czyli jest po−
nad 72 proc. wyższy niż w tym samym
czasie 2004 roku. Na pewno wpływ na
to miały wysokie ceny ropy oraz spa−
dek marży rafineryjnej o 14 proc. 

Program redukcji kosztów 

Przyniósł prawie 74 mln zł osz−
czędności, czyli o 21 mln zł więcej
niż w analogicznym czasie 2004 ro−
ku; koszty sprzedaży spadły o ponad
10 proc. w stosunku do IV kwartału
ubiegłego roku. Jednocześnie, w po−
równaniu z I kwartałem 2004 r.,
wzrosła ilość sprzedanych paliw ogó−
łem o 5,7 proc., w tym benzyn o 12,6
proc. Wzrost krajowego zużycia pa−
liw w I kwartale br. (benzyny, ON
i Ekoterm) oceniany jest na ok. 1,1
proc. Szacunkowy udział Orlenu
w sprzedaży paliw płynnych na rynku
krajowym wyniósł w I kwartale br.
odpowiednio: dla benzyn 62,5 proc.,
dla olejów napędowych 47,1 proc.
i dla Ekotermu 57,7 proc.

Zdaniem Pawła Szymańskiego,
członka zarządu ds. finansowych, do−
bre wyniki są efektem nie tylko do−
brej koniunktury, ale również wdra−
żanych od początku roku usprawnień
operacyjnych. – Z satysfakcją odnoto−
waliśmy wzrost wyników we wszyst−
kich podstawowych segmentach dzia−
łalności koncernu – powiedział na
konferencji prasowej.

Dla pracowników

Na początku 2005 roku koncern og−
łosił plan rozwoju obszaru detaliczne−

go spółki oraz program restrukturyza−
cji struktur regionalnych. Ma on ob−
jąć przede wszystkim handel detalicz−
ny i hurtowy, ale także finanse, logi−
stykę i służby pomocnicze. Celem re−
strukturyzacji jest poprawa sposobu
zarządzania koncernem. W celu zła−
godzenia potencjalnych skutków re−
strukturyzacji firma zaproponowała
zestaw pakietów osłonowych. 

Spółka przygotowała, m.in. Pro−
gram Dobrowolnych Odejść – przez−
naczony dla osób, które zdecydują się
rozwiązać umowę z firmą w zamian
za atrakcyjną odprawę pieniężną oraz
Program Aktywizacji Zawodowej
– dla pracowników pragnących uru−
chomić własną działalność gospodar−
czą, przekwalifikować się lub znaleźć
zatrudnienie w PKN lub spółkach
Grupy Kapitałowej czy firmach zew−
nętrznych. W ramach tego programu
pracownikom oferuje się także dofi−
nansowanie szkoleń wymaganych do
podjęcia nowej pracy. 

Osobom, które zdecydują się na
przeniesienie do miast, gdzie będą
funkcjonować centra regionalne lub
inne służby koncernu oferowany jest
Pakiet Relokacyjny, zawierający
m.in. fundusz na zagospodarowanie,
zwrot kosztów wynajęcia mieszkania
czy przeprowadzki. Kolejny z pakie−
tów ukierunkowany jest na kształce−
nie; obejmuje przede wszystkim orga−
nizację szkoleń dopasowanych do po−
trzeb pracowników i ich finansowa−
nie. Ponadto pracownikom, którzy
nabywają uprawnienia emerytalne lub
przedemerytalne oferowany jest Pro−
gram Rekompensat. M.D.

Nowości w koncernie
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Płockie Zakłady Drobiarskie SA−
DROB S.A. dołączyły do grona pol−
skich zakładów drobiarskich posiadają−
cych uprawnienia do sprzedaży swoich
produktów na obszarze Unii Europej−
skiej i do eksportu do krajów trzecich.
Komisja Europejska decyzje w tej spra−
wie podjęła 30 marca. – Wyjątkiem jest

jeszcze Rosja, ale jest nadzieja na ek−
sport również do tego kraju – mówi
Witold Tomiński, kierownik działu
marketingu SADROB S.A. – Właśnie
odbywają się kontrole sanitarno−wete−
rynaryjne strony rosyjskiej. Pierwsze
w kolejce do tej kontroli były właśnie
płockie zakłady. (rł)

Na europejskie rynki

Międzynarodowa agencja ratingo−
wa – Fitch Ratings, zmieniła perspek−
tywę ratingu dla Płocka ze stabilnej
na pozytywną. Jednocześnie utrzyma−
ła rating na poziomie ‘A−(pol)’ (A mi−
nus (pol)). 

Pozytywna perspektywa odzwier−
ciedla poprawę wyników finanso−
wych miasta i elastyczność w zakre−
sie podatków. Ponadto uwzględnia
ona przekonanie, że Płock uniknie ry−
zyka związanego z prefinansowaniem
kredytów. 

Rating odzwierciedla dobre wyniki
budżetowe, umiarkowane zadłużenie,
pozytywny wpływ nowego systemu
finansowego oraz silną bazę podatko−
wą. Bierze on także pod uwagę presję
na wydatki inwestycyjne oraz ryzyko
związane z obsługą zadłużenia na
prefinansowanie w przypadku, gdy
inwestycja nie spełni wymogów UE. 

Miasto skorzystało na wprowadze−
niu w 2004 r. nowego systemu finan−
sowego. Wraz z poprawą gospodarki

krajowej spowodowało to, że docho−
dy Płocka z podatków dochodowych
wzrosły z 66 mln zł w 2003 roku do
121,9 mln zł w roku ubiegłym i wy−
niosły 29 proc. dochodów operacyj−
nych (w porównaniu do 18 proc. wg
starego systemu). W 2004 r. zadłuże−
nie miasta wynosiło 148,8 mln zł
i stanowiło 37,5 proc. dochodów bie−
żących, natomiast obsługa zadłużenia
wynosiła tylko 5,9 proc.

Krajowy rating na poziomie „A”
oznacza wysoką wiarygodność kredy−
tową w porównaniu do innych pod−
miotów ocenianych w tym samym
kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu
lub warunkach gospodarczych mogą
wpłynąć na zdolność do terminowej
spłaty tych zobowiązań. 

Jednocześnie w przyszłym roku ist−
nieje możliwość podniesienia ratingu
w przypadku, gdy wyniki budżetowe
nadal będą zadowalające, a poziom
zadłużenia pozostanie bezpieczny.

opr. (m.d.)

Ze stabilnej 
na pozytywną

15 członków oraz prawie 90 miesz−
kańców wzięło udział w spotkaniu Ra−
dy Mieszkańców Osiedla Stare Miasto. 

Zebrani wysłuchali sprawozdania
z działalności RMO za okres od 15 paź−
dziernika 2003 roku do końca ubiegłe−
go roku. Rada wraz z zarządem odbyła
29 posiedzeń, na których poruszano
bieżące sprawy osiedla. – Do zadań
statutowych Rady należy między inny−
mi: niesienie pomocy najuboższym
mieszkańcom oraz organizowanie życia
kulturalnego i sportowego dla dzieci
i młodzieży z naszego osiedla – mówił
Leon Bor, przewodniczący RMO. – To
także dbanie o ład i bezpieczeństwo.

W okresie sprawozdawczym RMO
Stare Miasto podjęła 60 uchwał, które
dotyczyły m.in. spraw administracyj−
nych Rady, pomocy udzielanej miesz−
kańcom oraz wysłania dzieci chory na
turnusy rehabilitacyjne. 

Na zadania statutowe w 2004 roku
Rada miała prawie 10 tys. zł; 7 tys. zł
z Urzędu Miasta, a resztę pozyskano od
sponsorów. Dwa tysiące złotych kosz−
towało m.in. utrzymanie lokalu i jego
doposażenie. 3 tys. zł wydano na po−
moc dzieciom – Dzień Dziecka i choin−
ka noworoczna dla maluchów z Miej−
skiego Przedszkola nr 25. – Ponadto
partycypowaliśmy w kosztach zakupu
instrumentów do nauki rytmiki dla dzie−
ci z zerówek – mówił Leon Bor. – Jeśli
rodzica nie było stać, kupowaliśmy
również książki.

Resztę funduszy Rada wydała m.in.
za zakup książek dla biblioteki, z której

korzystają dzieci ze Szkoły Podstawo−
wej nr 1. Zabawki, przybory szkolne
oraz paczki świąteczne trafiły do dzieci
ze świetlicy środowiskowej „Chatka
Puchatka”. Dodatkowo Rada Miesz−
kańców Osiedla dla tej placówki kupiła
wykładzinę oraz dwa stoły. Za 2,5 tys.
zł zorganizowano choinkę noworoczną
dla dzieci szczególnej troski oraz z ro−
dzin biednych. Wzięła w niej udział po−
nad setka dzieci. Ponadto RMO Stare
Miasto dofinansowało pobyt 5 dzieci na
turnusach rehabilitacyjnych nad mo−
rzem.

Na spotkaniu przewodniczący RMO
mówił także o współpracy z policja
i Strażą Miejską. – W zależności od po−
trzeb organizujemy wspólne patrole,
podczas których zwracamy uwagę na
ład i porządek na posesjach, przestrze−
ganie przepisów ruchu drogowego, za−
kłócania spokoju oraz na stan dróg
– wyjaśnia.

To największe problemy mieszkań−
ców Starego Miasta. Na pytania, jak po−
prawić jakość życia na Starym Mieście
odpowiadali zastępcy prezydenta: To−
masz Kolczyński i Dariusz Zawidzki
oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta
Tomasz Korga. Mieszkańcy narzekali na
zbyt głośne imprezy na Starym Rynku
oraz na kierowców, którzy przejeżdżają
przez Starówkę, mimo zakazów. Doma−
gali się również więcej remontów w bu−
dynkach, należących do Miejskiego Za−
kładu Gospodarki Mieszkaniowej. Wno−
sili także, aby na Starym Mieście powstał
plac zabaw dla dzieci. M.D.

Z kroniki osiedli

Dla dzieci 
i bezpieczeństwa
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Zbigniew Tarka – płocki komendant
SM i prefekt województwa mazowiec−
kiego, przedstawił sprawozdanie ze
swojej rocznej działalności. Potem od−
było się tajne głosowanie, mające na
celu wybór nowego prefekta. Oddano
w sumie 22 głosy (upoważnienia pi−
semne przysłali nieobecni komendan−
ci). Za ponownym wyborem Zbignie−
wa Tarki było dziewięciu delegatów,
a za Bartłomiejem Zielińskim – zastęp−
cą komendanta SM w Warszawie −13.
I tu pojawił się problem. – Kilku dele−
gatów nie zgadzało się z wyborem,
gdyż uważają, że prefektem może być
tylko komendant straży, a nie zastępca
– wyjaśnia Jolanta Głowacka, rzecznik
SM. – Problem zostanie rozstrzygnięty
w czerwcu na zjeździe krajowym.

Ale wybór prefekta nie był jedynym
punktem dwudniowych obrad. Komen−
dantom zaprezentowany został specja−
listyczny sprzęt do pracy. Płocka firma
Olmax pokazała, m.in. umundurowanie
typu moro dla strażników miejskich,
kajdanki, rękawice do broni oraz do
przeszukiwań osób, siatki obezwład−

niające wystrzeliwane ze specjalnego
pistoletu oraz miotacze pieprzowe, uży−
wane do obezwładniania sprawców
przestępstw. 

Wrocławski przedstawiciel amery−
kańskiej firmy Streamlingh MacTronic
Mocek i spółka pokazał specjalistyczny
sprzęt oświetleniowy, m.in. latarki
i szperacze. Są one używane przez
strażników w momencie, gdy przycho−
dzi zabezpieczyć im miejsce np. wy−
padku do czasu przybycia policji.

Płoccy strażnicy już po raz czwarty
oglądali fotoradar. Tym razem zapre−
zentowała go poznańska firma Itura−
Net. W naszym mieście ma się pojawić
jeszcze w czerwcu. – To duży wydatek
– mówi Jolanta Głowacka. – Niezłej
klasy najtańszy fotoradar wraz z opro−
gramowaniem kosztuje około 120−130
tysięcy złotych.

Mazowieccy komendanci na zjeździe
dyskutowali również o nowych upraw−
nieniach i wymieniali się doświadcze−
niami z funkcjonowania swoich placó−
wek, m.in. jak pozyskiwać i na co naj−
lepiej przeznaczać pieniądze. M.D.

Przez dwa dni obradowali komendanci straży miejskich i gminnych.
W sumie do Płocka przyjechało ich 12, m.in. z Warszawy, Milanów−
ka, Sierpca, Grodziska Mazowieckiego, Płońska i Żyrardowa.

Rozłam w straży
Młodzi policjanci złożyli ślubowanie

12 maja. Przyrzekali strzec porządku
prawnego oraz obywateli z narażeniem
życia, a także wykonywać rozkazy i po−
lecenia przełożonych. Nowi nie od razu
jednak zajmą się patrolowaniem płoc−
kich ulic. – Najpierw muszą odbyć dzie−
sięciomiesięczne szkolenie podstawowe
– wyjaśnia zastępca komendanta An−
drzej Wochowski. – Zapoznają się z za−
sadami pracy w policji i przepisami
prawnymi, które będą stosować pod−
czas codziennej służby. 

Cztery dni później – 16 maja – nowe
obowiązki przyjęli też: Katarzyna Lo−
rens, Bogdan Rybarczyk oraz Paweł
Bednarek. Po trzech miesiącach ich
pracę ocenią przełożeni i wtedy zostaną
podjęte ostateczne decyzje o objęciu
przez nich stanowisk. 

Podinspektor Bogdan Rybarczyk
został naczelnikiem
Sztabu Policji. Zajął
miejsce Jana Dzie−
wulskiego, który
przeszedł na emery−
turę. Sztabowi po−
dlegają oficerowie
dyżurni, a jednostka
zajmuje się również
ochroną imprez masowych i zarzą−
dzaniem kryzysowym. Bogdan Ry−

barczyk na 41 lat, jest żonaty, ma jed−
no dziecko. Jest absolwentem Wyż−
szej Szkoły Oficerskiej we Wrocła−
wiu. W policji pracuje od 1991 roku,
zawsze w prewencji; od 2002 roku
był zastępcą naczelnika Sekcji Pre−
wencji, nadzorował prace dzielnico−
wych.

Jego miejsce zajęła komisarz Kata−
rzyna Lorens. Ma 36
lat, jest absolwentką
Wyższej Szkoły Poli−
cji w Szczytnie.
W policji pracuje od
1994 roku; najpierw
w Policyjnej Izbie
Dziecka, a od 2002
roku jako specjalista
prewencji kryminalnej.

Sekcją Ruchu Drogowego pokieruje
nadkomisarz Paweł Bednarek, który
stanowisko przejął
po Stefanie Śliwiń−
skim (odszedł na
emeryturę). Ma 45
lat, jest żonaty i ma
dwójkę dzieci. Ukoń−
czył Wyższą Szkołę
Oficerską we Wrocła−
wiu, a w policji pracu−
je od 1990 roku w Sekcji Ruchu Drogo−
wego i Wydziale Prewencji. (m.d.)

Trzy awanse oraz dziewięciu nowych funkcjonariuszy – to naj−
nowsze zmiany w płockiej komendzie policji. 

Nowi w komendzie

Święty Florian stał się patronem ludzi,
którzy w trosce o życie bliźniego, ludzkie
mienie i środowisko walczą z kataklizma−
mi. Jak co roku płoccy strażacy obchodzi−
li swoje święto. I jak zwykle było bardzo
uroczyście.

Minister Spraw Wewnętrznych i Ad−
ministracji przyznał cztery stopnie oficer−
skie: brygadiera, starszego kapitana i ka−
pitana. Ponadto nadano sześć stopni aspi−
ranckich, 18 stopni podoficerskich: star−
szego ogniomistrza, ogniomistrza, młod−
szego ogniomistrza i starszego sekcyjne−
go. 18 strażaków otrzymało złote, srebrne
i brązowe medale „Za zasługi dla pożar−
nictwa”, a 7 odznakę „Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej”. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji
przyznał nagrodę kapitanowi Arkadiu−
szowi Krawczykowi za szczególne zaan−
gażowanie podczas wykonywania obo−
wiązków służbowych; Krawczyk oprócz
tego, że pracuje jako strażak, jest również
płetwonurkiem i ratownikiem wysoko−
ściowym.

– 2005 rok jest dla nas rokiem szcze−
gólnym – mówił komendant PSP Hilary
Januszczyk. – Dzień Strażaka zbiegł się
ze 130−leciem powstania straży ogniowej
w Płocku oraz dziesięcioleciem urucho−
mienia krajowego systemu ratowniczo−
gaśniczego.

Historia zorganizowanego systemu
ochrony przeciwpożarowej Płocka rozpo−
częła się 8 maja 1875 r.; wtedy została za−
rejestrowana w naszym mieście Ochotni−
cza Straż Pożarna – ponad setka osób re−
alizowała swoje zadani dzięki hojności
i dobrowolnemu opodatkowaniu się płoc−
czan na rzecz tzw. kasy ogniowej. – W
1916 roku władze miasta wprowadziły

całodobowe płatne dyżury na wieży ratu−
szowej – opowiada Hilary Januszczyk.
– Jednocześnie władze dawały pieniądze
na utrzymanie w stałej gotowości taboru
straży ogniowej, czyli między innymi ko−
ni, sikawek i beczkowozów.

Miejska Straż Pożarna w Płocku zosta−
ła powołana w 1947 roku. Choć oficjalnie
miała działać na terenie miasta, to często
wyjeżdżała do zadań na tereny obecnego
powiatu płockiego, gostynińskiego oraz
sierpeckiego. Po reformie krajowej, 1 lip−
ca 1992 roku powołano Państwową Straż
Pożarną jako zawodową, umundurowaną
i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt
formację przeznaczoną do walki z poża−
rami i innymi zagrożeniami. Powierzono
jej także prowadzenie ratownictwa dro−
gowego, chemicznego, ekologicznego,
wodnego i medycznego. 

Strażacy Komendy Miejskiej PSP
w Płocku wyjeżdzają do ponad 2 tysią−
cach zdarzeń rocznie. W tym roku płoccy
funkcjonariusze brali udział w 800 ak−
cjach. W wypełnianiu statutowych zadań
pomagają Ochotnicze Straże Pożarne,
które często działają samodzielnie.
W ubiegłym roku uczestniczyły w 407
zdarzeniach. M.D.

Dzień Strażaka z historią

* Na ul. Bielskiej 38−letnia kobieta kie−
rująca Skodą potrąciła na przejściu
dla pieszych 53−letnią kobietę, która
z obrażeniami ciała trafiła do szpita−
la.

* Kierujący hondą 71−letni warszawia−
nin, skręcając w lewo nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i zderzył
się z Oplem Astrą. W wyniku wy−
padku, po przewiezieniu do szpitala,
zmarła 75−letnia pasażerka hondy.
Obrażeń ciała doznali także: kierow−
ca hondy i prowadząca opla 30−let−
nia kobieta oraz jej dwóch pasaże−
rów. Do zdarzenia doszło w Al. Ja−
chowicza. 

* Na ul. Tumskiej złodziej wyrwał
płocczance torebkę, w której był te−
lefon komórkowy, dokumenty oraz
klucze. Straty oszacowano na 700 zł.

* Złodziej wszedł do mieszkania przy
ul. Bielskiej i ukradł męską saszetkę,
w której był telefon komórkowy
oraz dokumenty. Straty – 2 tys. zł.
Do podobnego zdarzenia doszło
przy ul. Obr. Westerplatte. Tam zgi−
nęła torebka, w której były przed−
mioty warte ok. 1 tys. zł.

* Wandale otworzyli 18 mogił i kilka
trumien na cmentarzu przy al. Koby−
lińskiego. Sprawcy niczego nie
zniszczyli i nie połamali. 

* Kierujący Fiatem Punto podczas włą−
czania się do ruchu nie ustąpił pier−
wszeństwa przejazdu i zderzył się
z peugotem, kierowanym przez 55−
letniego płocczanina. W wyniku
zdarzenia, które miało miejsce przy

ul. Chemików, obrażeń ciała dozna−
li dwaj pasażerowie fiata.

* Złodziej podbiegł do Toyoty Lexus,
która oczekiwała na zmianę świateł
na ul. Chopina, wybił szybę od strony
pasażera i zabrał leżącą na siedzeniu
torebkę. Do zdarzenia doszło w samo
południe.

* Złodziej z ogródka restauracyjnego
przy ul. Piłsudskiego skradł cztery
krzesła aluminiowe o wartości 580 zł. 

* Podczas przejazdu pociągu towarowego,
do jednego ze środkowych wagonów
próbował wskoczyć 20−letni płoccza−
nin. Potrącił go wagon, w wyniku cze−
go chłopakowi ucięło nogę. Do zdarze−
nia doszło w okolicy ul. Kalinowej. 

* Z biura przy ul. Jakubowskiego zło−
dzieje zabrali laptopa i monitor
komputerowy. Straty – 7,5 tys. zł. 

* 24−letni mężczyzna kierujący motocy−
klem Yamaha potrącił na przejściu dla
pieszych 70−letniego płocczanina, któ−
ry z obrażeniami ciała trafił do szpita−
la. Do zdarzenia doszło przy ul. Do−
brzyńskiej.

* Na ul. Dworcowej w pościgu został
zatrzymany 19−latek z powiatu sier−
peckiego. Sąd aresztował go na trzy
miesiące po tym, jak uderzył 18−let−
nią dziewczynę i skradł jej 100 zł.

* Na ul. Kossobudzkiego, złodziej wy−
korzystał chwilową nieuwagę męż−
czyzny i ukradł mu rower górski
o wartości 500 zł. 

* Z mieszkania przy ul. Gwardii Ludo−
wej zginęło 200 euro oraz 90 dola−
rów. (m.d.)

Kronika policyjna
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8 Sygnały Płockie

Polski Czerwony Krzyż zorganizo−
wało w Płocku Rejonowe Mistrzo−
stwa Pierwszej Pomocy, do których
stanęło 16, czteroosobowych zespo−
łów z Płocka, Sierpca, Staroźreb i Gą−
bina. Z jednej strony musieli być opa−
nowani, z drugiej działać szybko
i sprawnie w trudnych warunkach.
W rejonie Starego Miasta było 5 sta−
cji, w których drużyny musiały udzie−
lić pierwszej pomocy. Na szóstej był
test. Sędziowie stawiali punkty m.in.
za umiejętność właściwej oceny sytu−
acji i zagrożenia, współpracę zespoło−
wą, sposób wezwania pomocy i wy−
kryte urazy. 

Czwarte miejsce zdobyli uczniowie
Budowlanki, trzecie – Małachowiacy,
drugie – uczniowie z III L.O. Zwycięzca−
mi okazali się uczniowie ZSZ nr 2. Oni
reprezentowali Płock na zawodach woje−
wódzkich w Pułtusku (20 maja). (rł)

Poparzenia, urazy głowy oraz kończyn i utrata oddechu, a na
dokładkę uciążliwy deszcz.

Nie tracić głowy

„Pamięć musi trwać” to tytuł cyklu
wystaw i spotkań w Książnicy Płoc−
kiej, poświęcony historii naszego re−
gionu. Pasuje on również do określe−
nia jednego z najważniejszych zadań,
obok gromadzenia zbiorów, każdej
biblioteki – edukacji regionalnej. Po−
pularyzacja kultury i historii regionu
była tematem dwudniowej konferencji
bibliotekarzy w Płocku. 

Zbiór materiałów regionalnych
w Książnicy Płockiej to prawie 5 tys. wo−
luminów, 232 tytuły czasopism bieżą−
cych i ponad 5,5 tys. roczników. – Nie
jest to oczywiście zbiór imponujący. Na−
sza biblioteka gromadzi bowiem materia−
ły opublikowane po II wojnie światowej –
mówiła Bożenna Strzelecka, dyrektor
Książnicy Płockiej. Biblioteka nie tylko
gromadzi, popularyzuje ale i wydaje pub−
likacje lokalne, tj. „Płocka Melpomena”
B. Konarskiej – Pabiniak „Płocczanie
znani i nieznani” A. Papierowskiego i J.
Stefańskiego czy „Szara legenda” Leny
Szatkowskiej. 

– Ponieważ wiedza o regionie, to wie−
dza o swoim narodzie, to niemal w każdej
z naszych wystaw można znaleźć element
płockiej historii – mówiła Maria Mikul−
ska− Zalewska.

Regionalna tematyka poruszana jest
przede wszystkim na lekcjach biblio−
tecznych oraz jako temat wystaw, tj.
„Pamięć musi trwać...”. Liczący już pięć
lat cykl otworzyła ekspozycja poświęco−
na Marcelinie Rościszewskiej i obroń−
com Płocka z 1920 roku. Nazwa cyklu
pochodzi zresztą od terminu użytego
przez syna niezwykłej płocczanki – Le−
cha Rościszewskiego. Kolejna wystawa
poświęcona była rodzinie Jana Betleya –
malarza, wykładowcy ASP w Warsza−
wie. Następna opowiadała o członkach
przedwojennego Klubu Artystycznego
Płocczan. Nie zabrakło też wspomnień
o Marii i Aleksandrze Macieszach –
niezwykłym małżeństwie i niezwykłych
płocczanach. Maciesza reaktywował
przecież Towarzystwo Naukowe Płoc−
kie, był pierwszym prezydentem w wyz−
wolonym Płocku. Z kolei pamiętnik jego
żony Marii jest wspaniałą kopalnią wie−

dzy o życiu mieszkańców naszego mia−
sta w latach I wojny światowej. – Wybór
tematów do ekspozycji regionalnych po−
dyktowany jest wieloma względami –
mówiła Maria Mikulska−Zalewska. –
Często jest tak, że wiele ciekawych po−
mysłów nie można zrealizować, bowiem
brakuje po prostu dokumentów. Część
zaginęło lub nie ma do nich dostępu.
Często Książnica korzysta ze zbiorów
innych instytucji, tj. Muzeum Mazo−
wieckie, TNP czy Archiwum Państwo−
we. Wystawy z cyklu „Pamięć musi
trwać...” obejrzało 5 250 osób. 

W ubiegłym roku z okazji otwarcia
biblioteki na Radziwiu pracownicy Mu−
zeum Mazowieckiego przygotowali ek−
spozycję poświęconą prawobrzeżnej
dzielnicy miasta. W tym roku Książni−
ca chce przedstawić historię kolejnej –
Ciechomic, gdzie w XVI w. była fabry−
ka czekolady. 

Ponieważ konferencja odbywała się
podczas Pikniku Europejskiego zaprosze−
ni zostali na nią goście z Litwy. Ingrida
Jonuszenie z Miejskiej Biblioteki Pub−
licznej w Możejkach (miasta partnerskie−
go Płocka) opowiadała o oświatowej roli
biblioteki w społeczeństwie informacyj−
nym, a raczej funkcjonowaniu publicznej
biblioteki w świecie nowych technologii. 

Konferencji towarzyszyły: promocja
tomiku Wandy Gołębiewskiej „Nikt się
nie spodziewał” i otwarcie wystawy „Par−
tner zza wielkiej wody” z okazji 15. rocz−
nicy podpisania porozumienia o współ−
pracy Płocka z Fort Wayne. (rł)

Biblioteka w regionie

Bożenna Strzelecka, dyrektor Książnicy
Płockiej
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Stowarzyszenie na rzecz Osób z Au−
tyzmem „Odzyskać więzi” organizuje
szkolenie dla pielęgniarek i lekarzy. Po−
prowadzą je dr Renata Stefańska−Klar i dr
Franco Verzella.

Dr Franco Verzella proponuje w lecze−
niu autyzmu wykorzystać metody dia−
gnostyczne i terapeutyczne amerykań−
skiego centrum, ARI/DAN (Autism Re−
search Institute/Defeat Autism Now)
z San Diego, z którym prowadzi inten−
sywną współpracę naukową. Dr Stfeań−
ska – Klar wystąpi z odczytem na temat:
„Wczesne wyłonienie dzieci zagrożo−
nych autyzmem, umożliwiające objęcie
ich kompleksowym wspomaganiem roz−
woju, zwiększającym w istotnym stopniu
szansę na zniwelowanie zaburzeń i unik−
nięcie wykluczenia społecznego”.

Stowarzyszenie „Odzyskać więzi”
powstało w sierpniu 2004 roku wysił−
kiem zdeterminowanej grupy rodziców
i pedagogów. Podstawowym celem sto−
warzyszenia jest działalność na rzecz
osób z autyzmem poprzez prowadzenie
szeroko rozumianej rehabilitacji.

Organizacja prowadzi też cykle szko−
leń dla rodziców, pedagogów i wolonta−
riuszy. 

Najbliższe odbędzie się 11 czerwca
w auli ratusza (początek o godz. 9). Po−
przez szkolenie stowarzyszenie chce
uwrażliwić pediatrów i lekarzy pierwsze−
go kontaktu na nieprawidłowości rozwo−
ju dziecka, które mogą sugerować au−
tyzm wczesnodziecięcy oraz na możli−
wość medycznej interwencji w leczeniu
autyzmu. rł)

Autyzm wczesnodziecięcy

Przez trzy dni obradowało w Płocku
kilkuset lekarzy onkologów z kraju
i zagranicy, dzieląc się wiedzą i do−
świadczeniem na temat zasad diagno−
styki i leczenia nowotworów jelita gru−
bego. Płock już po raz drugi gościł Pol−
skie Towarzystwo Chirurgii Onkolo−
gicznej. – Temat konferencji jest nie
przypadkowy. W strukturze zachoro−
wań jest to obecnie drugi pod względem
częstości występowania nowotwór zło−
śliwy – mówił dr Włodzimierz Nowa−
torski, przewodniczący komitetu orga−
nizacyjnego. Najwięcej zachorowań
notuje się w województwach: śląskim,
mazowieckim, wielkopolskim i dolno−
śląskim. 

– Bardzo się cieszę, że właśnie
w naszym mieście odbywa się spotka−
nie tak znakomitych osobistości
z międzynarodowego świata medycy−
ny – powiedział, witając gości prezy−
dent Mirosław Milewski i dodał: – W

Płocku już od 2002 r są realizowane
programy profilaktyki nowotworów
sutka, prostaty i jelita grubego. Mia−
sto objęło badaniami profilaktyczny−
mi prawie 7 tys. płocczan, w tym pod
kątem samego nowotworu jelita gru−
bego ok. 2 tys. osób. W tym roku obej−
miemy podobną profilaktyką kolej−
nych 500 mieszkańców miasta.

W tym roku przy realizacji progra−
mów profilaktyki nowotworów sutka
i jelita grubego miasto podjęło współ−
pracę z Poradnią Onkologiczną Woje−
wódzkiego Szpitala Zespolonego. Poś−
redniczy ona w przekazywaniu zapro−
szeń na badania osobom spokrewnio−
nym z pacjentami onkologicznymi. – W
ten sposób włączamy do programu
zdrowych płocczan, ale obciążonych
genetycznie chorobami nowotworowy−
mi – dodał Prezydent. 

Konferencja zorganizowana została
w płockim Teatrze Dramatycznym. (rł)

Konferencja onkologów

Podczas uroczystego otwarcia XI zjazdu dr Włodzimierz Nowatorski wręczył cztery
medale „Zasłużony dla PTChO”, m.in. prof. Andrzejowi Szawłowskiemu – Krajowemu
Konsultantowi Chirurgii Onkologicznej (na zdj. pierwszy z prawej) 
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W naszym kraju SIMP powstało
w 1926 roku. To organizacja pozarządo−
wa, zrzeszająca około 17 tys. inżynierów
i techników mechaników wszystkich spe−
cjalności oraz zawodów pokrewnych.
SIMP ma 48 oddziałów w całej Polsce
oraz 29 sekcji i towarzystw naukowo−
technicznych. 

To było

Oddział płocki działa od 55 lat.
W strukturze organizacyjnej Oddziału
działa dziesięć Kół Zakładowych SIMP.
Tworzone są one przez grupy inżynierów
i techników oraz uczniów i studentów
szkół technicznych o profilu mechanicz−
nym. Koła SIMP działają przy pięciu fir−
mach oraz w trzech szkołach. Ponadto
działa również Koło Miejskie SIMP, któ−
rego członkami są głównie inżynierowie
i mechanicy nieczynni zawodowo oraz
właściciele firm inżynierskich.

Na obchodach z okazji 55−lecia Sto−
warzyszenia wręczono odznaczenia:
złote, srebrne i brązowe Honorowe
Odznaki SIMP otrzymało dziewięć
osób działających w płockim Oddziale.
Dwie osoby otrzymały natomiast srebr−
ne Honorowe Odznaki Naczelnej Orga−
nizacji Technicznej.

Płocki Oddział SIMP zrzesza w sumie
ponad 200 członków. Celem podejmo−
wanych przez Stowarzyszenie działań
jest m.in.: inicjowanie współpracy sekto−
ra społecznego z prywatnym oraz podno−
szenie kwalifikacji zawodowych człon−
ków. Wysokie kwalifikacje zawodowe
inżynierów i techników, potwierdzone
przez zakłady pracy oraz komisję kwali−
fikacyjną działającą przy oddziale, są
podstawą do nadawania wybitnym spe−
cjalistom tytułu „Rzeczoznawca SIMP”
oraz „Dyplomowany Rzeczoznawca
SIMP” w kilkudziesięciu specjalno−
ściach. Natomiast inżynierom i techni−
kom pracującym w jednostkach oświato−
wych nadawany jest tytuł „Wykładowca
SIMP”, który potwierdza posiadanie wy−
sokich kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie współpracuje z mło−
dzieżą; co roku organizuje konkurs prac
dyplomowych dla studentów oraz ucz−

niów szkół tech−
nicznych. Laureaci
otrzymują Dyplom
Promocyjny SIMP,
który jest dodatkowym potwierdzeniem
wiedzy absolwenta szkoły.

Co będzie

W najbliższym czasie płocki Oddział
SIMP chce na stronie internetowej pro−
mować firmy zatrudniające inżynierów,
posiadających tytuł EUR ING – inżynie−
ra europejskiego. Planuje również nawią−
zać współpracę ze stowarzyszeniami nau−
kowo−technicznymi, działającymi w Unii
Europejskiej. Obecnie SIMP ma kontakt
z Brytyjskim Stowarzyszeniem Inżynie−
rów Mechaników.

– Ponadto w ramach Funduszu Gran−
towego dla Płocka realizujemy kolejny
projekt – mówi Jolanta Serafin, prezes Za−
rządu Oddziału Płockiego. – Nosi tytuł:
„Panel ekspertów naukowo−technicznych
– pomoc dla płockich firm w skutecznych
staraniach o fundusze strukturalne”.

Skierowany jest do małych i średnich
przedsiębiorstw, które starają się lub będą
się starać o pozyskanie funduszy z Unii
Europejskiej. – Płockie firmy potrzebują
wsparcia ekspertów, których my mamy
w swoim gronie – wyjaśnia Jolanta Sera−
fin. – Mamy specjalistów od bankowości,
zamówień publicznych i ludzi zajmują−
cych się pozyskiwaniem funduszy.

SIMP chce zorganizować panel ek−
spertów oraz stworzyć komputerowe
bazy danych. Jedna z nich zawierałaby
informacje o ekspertach różnych spe−
cjalności inżynierskich i dziedzinach
pokrewnych, a druga zawierałaby in−
formacje o potencjalnych odbiorcach
funduszy strukturalnych (swoje dane
umieszczałyby płockie firmy, które za−
interesowane są własnym rozwojem
poprzez pozyskiwanie pieniędzy unij−
nych). – Chcemy również opracować
wzorcowe wnioski o fundusze – mówi
prezes Zarządu. – Nasze działania poz−
wolą na wzrost aktywizacji zawodowej
inżynierów oraz wpłyną na wzrost kon−
kurencyjności płockich firm.

Małgorzata Domańska

Uroczyste spotkanie z okazji 55−lecia istnienia obchodzili inży−
nierowie z płockiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich (SIMP).

Inżynierska przyszłość
z przeszłością

Ks. Tadeusz Łebkowski, kapelan
płockiej „Solidarności” w Płocku w la−
tach 80., jako jedyny otrzymał Złotą
Odznakę Sekcji Krajowej Oświaty
i Wychowania. Ks. Łebkowski był też
uczestnikiem I Krajowego Zjazdu „So−
lidarności” w Gdańsku – Oliwie
w 1981 roku jako gość honorowy.
W stanie wojennym został duszpaste−
rzem środowisk opozycyjnych. Pozo−
stałych 24 członków otrzymało Srebrne
Odznaki. Wręczono je podczas Uroczy−
stego Walnego Zebrania Delegatów
MKOiW NSZZ „Solidarność” w płoc−
kim Ratuszu (12 maja). Zebranie zapla−
nowano było na początek kwietnia, jed−
nak ze względu na śmierć papieża Jana
Pawła II i uroczystości żałobne przesu−
nięto o miesiąc.

Na jubileusz zaproszono Stefana Ku−
bowicza, przewodniczącego Sekcji

Krajowej Oświaty i Wychowania. Ku−
bowicz przyjechał do Płocka, nie tylko
na obchody 25−lecia związku, ale rów−
nież na rozpoczynające się dzień póź−
niej (13 maja) w Soczewce obrady Sek−
cji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”. 

Po ceremonii odznaczenia, występie
absolwentów Małachowianki i krótkiej
przerwie Przewodniczący SKOiW po−
wrócił do bieżących problemów, m.in.
do sprawy płacenia nauczycielom za
matury i obaw związanych z wynikami
matur. – One mogą jednak być pewnym
wstrząsem społecznym. Daj Boże, żeby
się tak nie stało – mówił Kubowicz,
którego niepokoją również niskie na−
kłady na edukację i związane z tym ob−
ciążenie samorządów.– Przy takich na−
kładach rośnie bowiem pokusa ataku
na kartę nauczyciela i jej likwidacji
– tłumaczył na konferencji prasowej.
– Jesteśmy otwarci na rozmowy. Karta
nie jest dla nas tabu, ale próby jej lik−
widacji uznamy, jako bezpośredni atak
na Solidarność. 

Przypomniał także, że jeden z naj−
większych na strajków na świecie, któ−
ry się odbył w 1993 r. dotyczył dwóch
rzeczy; braku rewaloryzacji z lat 91 i 92
oraz karty nauczyciela, która miała być
wtedy zlikwidowana. Strajk zakończył
się sukcesem związku. – Niewykluczo−
ne, że również teraz o kartę nauczycie−
la możemy stanąć do strajku – dodał.
– Ja będą nawoływał do ostrego prote−
stu. (rł)

25 odznaczonych na 25−lecie istnienia związku. Międzyzakłado−
wa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność w Płoc−
ku uczciła jubileusz organizacji.

Ćwierćwiecze związku

Srebrne odznaki otrzymali: Kry−
styna Brudzyńka, Teresa Ciska, Tade−
usz Ciastkowski, Jolanta Czajkowska,
Krystna Dras, Andrzej Głowacki, An−
na Gołdyn, Maria Chmielewska, Han−
na Jankowska, Kszysztof Jadczak,
Maria Misiak, Urszula Michałkiewicz
−Tyka, Jerzy Mróz, Anna Niesłuchow−
ska, Danuta Niesłuchowska, Ewa
Okrągła, Tadeusz Putkiewicz, Zofia
Rajewska, Danuta Strzelecka, Miro−
sław Stępień, Ireneusz P. Tawczyński,
Kazimierz Wiercioch, Jolanta Za−
wadewicz, Bogumiła Zalewska−Opa−
sińska, Renata Rogala

Stefan Kubowicz, przewodniczą−
cy SKOiW: Jest to wzruszająca i po−
trzebna uroczystość. Moment na przy−
pomnienie sobie, że byliśmy wielkim
ruchem, że zrobiliśmy bardzo dużo,
mamy swoją kartę w historii i w takim
razie nie wolno nam tego psuć. To
święto wszystkich członków Solidar−
ności, bo bez nich nie byłoby liderów
i Solidarności. Ci zwykli nauczyciele
czasami zrobili więcej dla ruch niż
działacze, bo przez wiele lat w milcze−
niu uparcie mówili to, czego nie wol−
no było mówić.

Jesienią 1980 roku zaczęły powstawać
w Płocku Komisje Zakładowe. W Ja−
giellonce na 148 pracowników do „Soli−
darności” przeszło z ZNP 107 osób.
Tworzyły się kolejne, co, jeszcze w tym
samym roku, doprowadziło do powsta−
nia Międzyzakładowej Komisji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” (na
zebraniu w „70”). Przewodniczącym zo−
stał matematyk z Jagiellonki Jan Kuli−
kowski. – Rok 1981 był okresem ciąg−
łych napięć i niepewności. Staraliśmy się
jednak nie poddawać nerwowym nastro−
jom i rozwijać swoją działalność –
wspomina Kulikowski. Te i inne relacje

wydarzeń z tamtego okresu chce opubli−
kować płocka Solidarność Oświatowa
w związku z jubileuszem 25−lecia. Obok
wspomnień Kulikowskiego w części
opisującej lata 1980 – 1989 znajdą się
relacje jagiellończyka Edwarda Widuty,
Marii Sankowskiej, Józefa Nowaka i Ta−
deusza Putkiewicza oraz Ewy Hlebo−
wicz – nauczycieli, którzy tworzyli płoc−
ką Solidarność i byli z nią związani
przez następne lata. Obok wspomnień
znajdą się tam kopie ulotek, listów, gazet

i dokumentów urzę−
dowych. Edward Wi−
duta opisuje szczegó−
łowo lata 1980−81
i przedstawia relacje z internowania
w Mielęcinie koło Włocławka. – Cela
była niczym innym jak niechlujną ubika−
cją, na domiar niesamowicie zimną. Ok−
na wybite. Wrywał się mroźny wiatr. (...)
Jednym słowem, blok więzienny składał
się z korytarza i czterdziestu paru ubika−
cji – pisze Widuta. – Co godzinę strażnik

sprawdza przez wziernik, czy ktoś nie
uciekł z celi. Przy tym zapalał światło.
Na początku nas to budziło. Później się
przyzwyczailiśmy. Nauczyciel z Jagiel−
lonki opisuje również działalność po−
dziemną z lat 1982 – 89. W drugiej czę−
ści opisane zostały lata 1989 – 2005. 

Dziś Płocka Solidarność Oświatowa li−
czy około 500 członków. – Jest to jedna
z niewielu organizacji związkowych,
gdzie liczba członków nie spada – mówi
Marek Krysztofiak, przewodniczący
MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku.
– Udało nam się uniknąć po 1989 r. zwol−
nień grupowych na terenie Płocka. (rł)

Historia spisana
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Wspólnie mieszkają, studiują, zaży−
wają życia, alkoholu i narkotyków.
„Dzieci−śmieci” – jak określa swoich
bohaterów autorka dramatu „Życie do
natychmiastowego użytku” Anna Bu−
rzyńska. – Nie mają już żadnych złu−
dzeń – wypadli z wyścigu szczurów za−
nim jeszcze zaczął się na dobre. W tej
sytuacji jedyne, czego chcieliby się
„dorobić” to jak największa ilość
mocnych wrażeń. Żyć szybko, z dnia
na dzień, pobudzać się narkotykami.
Szybkość życia, na modłę przelatują−
cych filmowych klatek, intensywność
przeżywania staje się kolejnym narko−
tykiem, a telewizja urasta do rangi no−
wego bóstwa.

Płock wreszcie doczekał się współ−
czesnego polskiego dramatu, dotyka−
jącego brutalnej rzeczywistości. Stało
się to za sprawą samego dyrektora
Marka Mokrowieckiego. – Z dyrekto−
rem spotkaliśmy się kilka miesięcy te−
mu – mówi reżyser spektaklu Robert
Walkowski. – Ustalaliśmy dobór tek−
stu. Dyrektor upierał się, żeby był on
współczesny i polski. Skontaktował
się więc z agencją ADiT (Dramatu
i Teatru) Elżbiety Manthey, promują−
cej polski autorów w kraju i zagrani−
cą, i trafił na „Życie...”. 

Robert Walkowski dyplom war−
szawskiej Akademii Teatralnej ma od
trzech lat. Od tego czasu pracował
m.in. w Teatrze Narodowym i Pol−
skim. Na swoim koncie ma, m.in.
„Noce sióstr Brontë” Susanne Schnei−
der, „Dożywocie” Fredry, „Jak zja−
dłem psa” Jewgienija Griszkowca
i „Odległe wyspy” Philipa Howarda.
W Płocku wystawia po raz pierwszy.
Choć z naszym teatrem zetknął się już
pięć lat temu za sprawą Jana Skotnic−
kiego. Potem odwiedzał go jeszcze
kilka razy, m.in. podczas jubileuszu
30−lecia i premiery „Rewizora”. 

Najwięcej samobójstw

Anna Burzyńska jest doktorem filo−
logii polskiej i pełni funkcję kierow−
nika Katedry Teorii Literatury w In−
stytucie Polonistyki UJ. W 1997 r.
opublikowała powieść „Fabulant”.
Obecnie nakładem Księgarni Akade−
mickiej ukazał się zbiór jej dramatów
„Nicland”. Najbardziej znana z jej
sztuk to „Najwięcej samobójstw zda−
rza się w niedzielę”, która zdobyła
I nagrodę w I Ogólnopolskim Kon−
kursie na Polską Sztukę Współczesną
w 2002 roku. Z kolei na X Ogólno−
polskim Konkursie na Wystawienie
Polskiej Sztuki Współczesnej
w 2004 r. dostała wyróżnienie za
tekst. „Najwięcej samobójstw...” wy−
stawiły m.in. warszawski Teatr Ate−
neum i radomski Teatr Powszechny.
Dramaty Burzyńskiej dotykają trud−
nych doświadczeń młodych ludzi
w dzisiejszej Polsce, czasami oscylu−
ją na granicy brutalności. – Nie chcia−
łabym jednak rozumieć ich jako profi−

laktycznych czy interwencyjnych – pi−
sze we wstępie do wyboru swoich
sztuk – raczej wybierają one pewne
fragmenty aktualnej rzeczywistości
i pewne wątki współczesnego życia po
to, by umieścić je w owej symbolicz−
nej przestrzeni sumienia, którą daje
teatr.

Rzeczy używkowe
Prapremiery „Najwięcej samo−

bójstw” i „Wyjść na plus” były do−
brze przyjęte przez publiczność w in−
nych miastach. Jak będzie z „Ży−
ciem...” w Płocku? Robert Walkow−
ski wierzy w jej sukces. Jego sztuka
mówić będzie o rzeczach uniwersal−
nych, o braku miłości, zrozumienia
oraz świecie bez autorytetów i Boga.
– O szukaniu wartości w rzeczach nie
tyle użytkowych, co używkowych –
mówi Walkowski. – Bohaterowie
„Życia...” muszą być cały czas na
speedzie, bo tylko to obraca im krew
w organizmie.

Ze sceny padną mocne słowa, zoba−
czymy trudne, brutalne sytuacje, ale ta−
kie jest często życie młodych. Reżyser
uważa, że nie da się mówić o złu, które
jest w społeczeństwie, nie dotykając go.
Choć generalnie jest to sztuka kierowana
do młodego widza, chciałby aby na wi−
downi zasiadły rodziny. Spektakl
porusza również problemy w porozu−
miewaniu się dorosłych ze swoimi
dziećmi. – Często mówimy do siebie, ale
nie rozmawiamy – tłumaczy reżyser. –
A przecież po to Pan Bóg dał nam mowę,
abyśmy z niej korzystali. A Boga rzeczy−
wiście tu brakuje. – Do tego też będę się
stara odwołać, że świat bez ram, kodek−
sów, norm, dekalogu wypada z formy.
Człowiek potrzebuje dobrej drogi, do−
brego asfaltu, białych linii i znaków dro−
gowych; „Uwaga skrzyżowanie”,
„Zwolnij” – dodaje.

Na scenie zobaczymy: Magdalenę
Karbowską – Tomaszewską, Dorotę
i Szymona Cempurów, Pawła Gładysia
i Piotra Bałę. Prapremiera „Życia do na−
tychmiastowego użytku” już 11 czer−
wca. Radosław Łabarzewski 

Płock wreszcie doczekał się współczesnego polskiego dramatu, do−
tykającego brutalnej rzeczywistości.

Prapremiera w Teatrze Dramatycznym

Karuzela z narkotykami 

Dorota i Szymon Cempurowie

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Renata Mosiołek została nowym dy−
rektorem Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki. Z placówką związana od po−
czątku jego istnienia, gdzie zajmowała
stanowisko zastępcy dyrektora ds. pro−
gramowych i artystycznych, a ostatnio
pełniła obowiązki szefa placówki.
Wcześniej przez dwanaście lat praco−
wała w Wojewódzkim Domu Kultury –
Ośrodek Animacji Kultury (który
w 2000 przekształcił się w POKiS).
W latach 1998 – 2000 była jego dyrek−
torem. To właśnie w WDK−u jako in−
struktor ds. teatru stworzyła Grupę Te−
atralną „Dokąd”, która była znakiem
firmowym płockiego ruchu amatorskie−
go na ogólnopolskich i międzynarodo−
wych festiwalach teatrów ulicznych, tj.
poznańskiej „Malcie”, gdańskiej „Fe−
cie” czy Międzynarodowym Festiwalu
w Jeleniej Górze. W Płocku stworzyła
wiele ciekawych projektów, m.in.
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Poszu−
kujących MORF, który przed rokiem
obchodził jubileusz 10−lecia oraz Nad−
wiślański Przegląd Teatrów Ulicznych.
Jest członkiem zarządu Fundacji Płoc−
kiej i Towarzystwa Przyjaciół Płocka.

Nowa dyrektor zapowiada zmianę wi−
zerunku POKiSu. Chce stworzyć z jed−
nej strony ośrodek kultury alternatywnej,
z drugiej – miejsce animacji ruchu ama−
torskiego, czyli powrócić do podstawo−
wej, statutowej działalności placówki.
Ma być więcej własnych produkcji. Być
może powstanie nowa grupa teatralna
lub projekt festiwalowy. Więcej będzie

również warsztatów dla młodych ludzi,
bo to ich najbardziej pragnie przyciągnąć
do ośrodka. Dom Darmstadt ma odbudo−
wać swoją tożsamość, jako ośrodka pro−
mocji kultury niemieckiej i międzynaro−
dowej współpracy. 

Nie oznacza to, że nie będzie
w Płocku imprez masowych i rodzin−
nych. – Będą, ale zadbamy o ich od−
powiedni poziom i promocje – mówi
Renata Mosiołek, która chce współ−
pracować z innymi placówkami kul−
tury, ale bez wchodzenia w ich kom−
petencję. – Dobrym przykładem takiej
współpracy był koncert z okazji Świę−
ta Konstytucji, który zorganizowaliś−
my wspólnie z Płocką Orkiestrą Sym−
foniczną – dodaje. Nie boi się też
przeprowadzki do nowej siedziby na
ul. Tumską 11 a. – Tam jest dużo
przestrzeni, można ją ciekawie zaa−
daptować – mówi. (rł)

Kulturalny dyrektor
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Zespół Tańca Ludowego „Mazovia”
odwiedził w maju nasze miasto partner−
skie – Auxerre (Francja). Zespół Poli−
techniki Warszawskiej w Płocku wystą−
pił podczas majowych targów Auxer−
rexpo 2005, gdzie zaprezentował naro−
dowe i popularne pieśni oraz tańce.

Program muzyczno−wokalny na za−
graniczne tournée został przygotowa−
ny przez Grzegorza Goleniewskiego
– kierownika muzycznego ZTL „Ma−
sovia” oraz Jana Goleniewskiego
– studenta II roku Wydziału Mechani−
ki Politechniki Warszawskiej, absol−
wenta PSM I i II stopnia w Płocku.

Dużym uznaniem cieszyły się solowe
pieśni i piosenki w wykonaniu studen−
tki I roku Wydziału Ekonomii Poli−
techniki Warszawskiej – Izabeli Je−
żewskiej. Z zespołem wyjechał rzeź−
biarz Jerzy Kopciński, który przedsta−
wił kilkadziesiąt rzeźb ptaków. 

Płoccy artyści poznali muzyków
z Worms – z niemieckiego miasta par−
tnerskiego z Auxerre – wykonujących
muzykę wczesnego średniowiecza. 

Oprócz występów płocczanie spró−
bowali francuskiej kuchni, zaprzyjaźni−
li z rodzinami, które ich gościły. Zwie−
dzili również Paryż. (rł)

Mazovia en France 
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Muzykę organową, wykonywaną naj−
częściej na organach kościelnych, w natu−
ralny sposób kojarzymy w kontekście sa−
kralnym. Dlatego też jedynym możliwym
miejscem dla – zorganizowanego po raz
szósty (jak zawsze staraniem Towarzy−
stwa Miłośników Muzyki Sakralnej i Pa−
rafii Katedralnej) – płockiego Międzyna−
rodowego Festiwalu Organowego – wy−
daje się największa miejscowa świątynia.
Bazylika Katedralna w Płocku słynie
z wyjątkowych, nawet w porównaniu
z katedrami w Oliwie czy Kamieniu Po−
morskim, organów zbudowanych przez
firmę Wilhelma Sauera we Frankfurcie
nad Odrą na początku ubiegłego stulecia.

Jubileuszowy festiwal AD 2004 rozpo−
czął się 18 maja, czyli w osiemdziesiąte
czwarte urodziny Jana Pawła II, dedyko−
wanym Mu występem dwóch wybitnych
polskich artystów: organisty Joachima
Grubicha i skrzypka Konstantego An−
drzeja Kulki. Pierwszy koncert edycji
obecnej przypadł dokładnie w przeddzień
urodzin następnych – mógł być jednak
poświęcony już tylko pamięci epokowego
Papieża i wielkiego Polaka, w związku
z czym zaczął się od recytacji Jego wier−
szy. W sensie obsady analogiczny do ina−
uguracji ubiegłorocznej (Roman Perucki,
pierwszy organista Katedry Oliwskiej, au−
tor ponad dwudziestu płyt, z których jed−
ną nominowano do nagrody Fryderyka,
z towarzyszeniem gdańskiej skrzypaczki
Marii Peruckiej), pod względem repertua−
rowym okazał się wręcz szerszy, sięgał
bowiem od anonimowych kompozycji
z gdańskiej tabulatury organowej z 1591
roku, przez dzieła mistrzów baroku, aż po
utwory z drugiej połowy dwudziestego
wieku (Fantazja na skrzypce i organy
węgierskiego kompozytora Zoltana Gar−
donyi). Szczególnie efektownie zabrzmia−
ły Fantazja G−dur BWV 571 Jana Seba−
stiana i, na sam koniec, Fanfary Nicolasa
Jaquesa Lemmensa, belgijskiego twórcy
doby neoromantyzmu.

Drugi festiwalowy koncert, 24 maja,
w całości wypełniły solowe produkcje
„ojca−założyciela” imprezy, Wiktora
Bramskiego (na zdjęciu). Podobnie jak
tydzień wcześniej, wieczór zaczął się od
uwertury poetyckiej, czyli od wybranych
wierszy Jana Pawła II poświęconych
matce (dwa dni później obchodziliśmy

jednocześnie Dzień Matki i święto Boże−
go Ciała) w recytacji Tadeusza Bystrama,
znanego raczej jako reżyser filmowy.
W części muzycznej mniej i bardziej
odległa przeszłość znów splotły się z te−
raźniejszością – tyle że w sposób znacz−
nie mniej harmonijny. Obok, między in−
nymi, zgrabnego Koncertu organowego
h−moll zaprzyjaźnionego z największym
z Bachów Johanna Gotfrieda Walthera
z Weimaru, monumentalnego Prelu−
dium i Fugi Es−dur BWV 552 samego
Jana Sebastiana, kunsztownego Andanti−
no wielkiego belgijskiego neoromantyka
Cesara Francka i uroczej Melodii Chri−
stopha Willibalda Glucka, wybitnego
przedstawiciela niemieckiej opery kla−
sycznej, usłyszeliśmy opartą na moto−
rycznym rytmie miniaturę Bezuczucio−
wość maszyny Janusza Dziubaka, współ−
czesnego twórcy z Płocka. Utwór został
wykonany na klawiaturze elektronicznej,
co tylko uwydatniło uroki brzmieniowe
katedralnych organów.

W dalszej kolejności – 31 maja, a po−
tem 7, 14 i 21 czerwca – zaplanowano
między innymi występy organistów
z Niemiec (Gerhard Oppelt) i Czech (Ro−
bert Hugo) oraz włoskiego duetu Wladi−
mir Matesic (organy) i Tito Ciccarese
(flet), którego koncert w roku ubiegłym
nie doszedł do skutku. Dla głównego in−
strumentu imprezy przewidziano tak
zróżnicowane konteksty brzmieniowe,
jak saksofon sopranowy (Krzysztof Kral−
ka – Płock), akordeon (Hubert Giziewski
– Warszawa), fagot (Dariusz Bator –
Wrocław) czy wiolonczela (Renata Ra−
tajczak – Bydgoszcz), co niechybnie po−
ciągnie za sobą odpowiednie bogactwo
klimatów muzycznych (w ostatni wieczór
majowy, obok organowej klasyki, mają
zabrzmieć kompozycje Maurycego Ra−
vela i... mistrza „tango nuevo”, Astora
Piazzoli). Pod koniec pierwszej połowy
bieżącego roku będziemy więc chyba
mogli stwierdzić, że ten monumentalnie
zakrojony festiwal coraz ciekawiej ewo−
luuje w sensie formuły artystycznej –
godnie wpisując się, obok Płockich Dni
Muzyki Chóralnej i Festiwalu Muzyki
Jednogłosowej, do kalendarza najbardziej
niezbędnych imprez muzycznych regu−
larnie organizowanych w mieście na wi−
ślanej skarpie. Andrzej Dorobek

Organowe konteksty

III Symfonia op. 36 Henryka Mikoła−
ja Góreckiego, znana jako Symfonia
pieśni żałosnych, to jedna z najbardziej
paradoksalnych pozycji we współczes−
nym repertuarze filharmonicznym. Kry−
tycy i kompozytorzy tak różni, jak Stefan
Kisielewski i Bogusław Schaffer, zgod−
nie wytykali autorowi zbyt daleko posu−
niętą prostotę języka dźwiękowego i fak−
tury orkiestrowej oraz nadmierne uprzy−
wilejowanie treści pozamuzycznych.
W sensie formy jest to bowiem cykl
trzech monumentalnych pieśni symfo−
nicznych (pierwsza, wykorzystująca kur−
piowską melodię ze zbiorów ks. W.
Skierkowskiego, trwa około pół godzi−
ny), nawiązujących do znanego w kultu−
rze muzycznej Europy tematu cierpienia
matki w obliczu śmierci dziecka. Kojarzy
się tu przede wszystkim słynna średnio−
wieczna sekwencja Stabat Mater –
zwłaszcza w części pierwszej, opartej na
piętnastowiecznym tekście Lamentu
świętokrzyskiego – część druga (przy−
wołująca adresowaną do matki inskryp−
cję osiemnastoletniej więźniarki gestapo
na ścianie aresztu w Zakopanem, wzbo−
gaconą o cytat z pieśni o lwowskich „Or−
lętach”) i trzecia (osnuta na żałobnym
śpiewie ludowym z Opolszczyzny z cza−
sów powstań śląskich) nasuwają wszak
refleksje bardziej współczesne, związane
z krwawymi konfliktami XX wieku. Mo−
że też dlatego Symfonię pieśni żałosnych
wykonano podczas słynnego koncertu

w kościele św. Magnusa w Brunszwiku
dokładnie w pięćdziesięciolecie wybuchu
II wojny światowej – i prawie piętnaście
lat później, 8 maja 2005 roku, w płockim
kościele pod wezwaniem św. Stanisława
Kostki, bezpośrednio po uroczystej mszy
z okazji sześćdziesiątej rocznicy zakoń−
czenia tejże wojny.

Wspomniany kościół nie należy do
najszczęśliwszych pod względem aku−
stycznym, a skład miejscowej orkiestry
symfonicznej, która utwór zaprezentowa−
ła, jest zdecydowanie zbyt skromny
w stosunku do wymogów partytury – mi−
mo to jednak koncert okazał się udany.
Duża w tym zasługa sympatycznego buł−
garskiego dyrygenta Vladimira Kiradije−
va, pod którego batutą dzieło Góreckiego
– często grane wręcz rozwlekle i, pod
względem bogactwa narracji muzycznej,
nieporównywalne z pokrewnymi tema−
tycznie Stabat Mater Szymanowskiego,

XIV Symfonią Szostakowicza czy Et ex−
pecto resurrectionem mortuorum Mes−
siaena – niespodziewanie objawiło się ja−
ko zwarte i zdyscyplinowane formalnie.
Krakowska sopranistka Elżbieta Towar−
nicka, od dość dawna preferująca repertu−
ar „żałobny” (vide Requiem dla mojego
przyjaciela Z. Preisnera albo Nieszpory
ludźmierskie J. K. Pawluśkiewicza,
w których wystąpiła dwa lata temu
w płockiej katedrze), nie sięgnęła może
poziomu wyznaczonego przez Stefanię
Woytowicz w premierowym nagraniu III
Symfonii z 1978 roku, lecz na pewno
przyczyniła się do sukcesu całego przed−
sięwzięcia. Bo też, jak na koncert oko−
licznościowy, rzecz została pomyślana
szczęśliwie i doprawdy niebanalnie.

13 maja w sali PSM orkiestra dała ko−
lejny koncert „ku pamięci” – tym razem
nie ofiar kataklizmów dziejowych, lecz...
dawnych mistrzów symfoniki. Usłyszeliś−
my mało znaną „węgierską” uwerturę L.
van Beethovena Król Stefan (w miejsce
anonsowanej na afiszach Symfonii B−dur
nr 102 J. Haydna), jeden z najpopularniej−
szych koncertów fortepianowych W.A.
Mozarta (KV 488, w tonacji A−dur),
i Symfonię C−dur, skomponowaną przez
siedemnastoletniego Georgesa Bizeta
w 1855 roku, a po raz pierwszy wykona−
ną... osiemdziesiąt lat później. Spotkały
się tu więc utwory z różnych epok i krę−
gów kulturowych – a jednak program
okazał się zaskakująco jednorodny, albo−
wiem symfonia późniejszego autora Car−
men, mimo romantycznie śpiewnego
Adagio, ma w sumie więcej wspólnego
z danymi w pierwszej części dziełami kla−
syków wiedeńskich niż z jego dojrzałymi
kompozycjami w rodzaju suit z muzyki
do dramatu Arlezjanka. Orkiestra pod
dyrekcją Bogdana Olędzkiego, w uwertu−
rze najwyraźniej pozbawiona „czardaszo−
wego” wigoru, w koncercie brzmiała za−
ledwie poprawnie – by w symfonii błys−
nąć pełnią możliwości. Partię solową
w drugim punkcie programu stosunkowo
rzetelnie odegrała Japonka Motoko Yos−
hikawa, znana z regularnych recitali
w Żelazowej Woli, ze współpracy z tak
wybitnymi polskimi artystkami, jak Kaja
Danczowska czy Halina Czerny−Stefań−
ska, oraz z... książki wspomnieniowej
o tej ostatniej (w zagranym na bis Walcu
a−moll op. 34 nr 2 Chopina wypadłszy,
niestety, raczej blado). I wydaje się, że
omawiany koncert – podobnie jak o dwa
miesiące wcześniejszy z cyklu „Wirtuozi
instrumentu”, kiedy to z dobrym skutkiem
zaprezentowano Symfonię klasyczną
Prokofiewa i Małą suitę na smyczki
Nielsena – mógłby być dobrym drogow−
skazem dla orkiestry na przyszłość. Po−
winna się ona, innymi słowy, skupić na
małoobsadowym repertuarze symfonicz−
nym bądź nawet kameralnym, ze szcze−
gólnym uwzględnieniem kompozycji
dwudziestowiecznych. Branie na warsztat
monumentalnych partytur w rodzaju Sze−
herezady – wbrew wszystkiemu, co móg−
łby sugerować udany eksperyment z Gó−
reckim – w obecnych warunkach zasadni−
czo sprowadza się bowiem od kreowania
artystycznego ersatzu, albo wręcz fikcji.

Andrzej Dorobek

Ku pamięci

Motoko Yoshikawa
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W czwartek, 12 maja w Domu Króla
Maciusia odbyła się szesnasta premiera
Teatru Młodych „Biała Mandragora”.
Grupa tym razem zaprezentowała spek−
takl „O dwóch takich, co ukradli księ−
życ” według Kornela Makuszyńskiego
w adaptacji Romy Ludwickiej, która
sprawowała również opiekę artystycz−
ną. Na fortepianie grał Paweł Dałkie−
wicz.

Spektakl opowiada historię chłop−
ców, bliźniaków, którzy znudzeni biedą
i prozą życia postanowili odnaleźć kra−
inę ze swych marzeń, w której nie trze−
ba pracować, ani pomagać innym,

w której wszystko, czego się pragnie
jest na wyciągnięcie ręki. Jak łatwo się
domyśleć kraina ta pozostała tylko
w sferze ich marzeń 

Spektakl odbył się w bajecznej sce−
nografii, w której gra świateł odegrała
istotną rolę. Warto zwrócić uwagę na
nową konwencję teatru lalki i aktora –
techniki wymagającej trudnej umiejęt−
ności skupiania i pokory dziecka wobec
aktora, który jest lalką. Efekt jednak
bywa niezwykle interesujący. Żywa
muzyka dopełnia poetyckiego klimatu
tworzonego przez podglądający życie
księżyc. (rł)

Jacek i Placek

Organizuje dla dzieci niepełnospraw−
nych i przewlekle chorych Miejski
Ogród Zoologiczny w Płocku. W piątek,
3 czerwca dzieci wraz z rodzicami będą
mogli wejść bezpłatnie do ogrodu. 

Tu czekać będzie na nich mnóstwo
atrakcji, m.in. zabawa z oswojonymi
zwierzętami, zwiedzanie zaplecza hodo−
wlanego, rozmowa z pracownikami oraz
konkursy, pokazy i występy aktorów.

Wszystko rozpocznie się o godz. 18 i po−
trwa do 22. Pierwszy „Wieczór...” zorga−
nizowało 6 lat temu zoo w Amsterdamie.
Pomysł podchwyciła większość europej−
skich ogrodów. W tym roku obok Płocka
imprezę przygotowują m.in. Warszawa,
Gdańsk i Opole. Projekt został dofinanso−
wany z płockiego Funduszu Grantowego.
Patronat honorowy nad imprezą objął
prezydent Mirosław Milewski. (rł)

Wieczór marzeń w zoo

Pod takim hasłem zorganizowano X
Ogólnopolski Przegląd Twórczości
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
w Płocku. – Człowiek niepełnosprawny
to przede wszystkim człowiek, a niepeł−
nosprawność to jeden z aspektów jego
życia – powiedziała podczas otwarcia
imprezy Krystyna Kijek, organizator
i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ−
cących Specjalnych nr 7.

– Wierzę, że będzie to dla was okazja
do wymiany doświadczeń, spotkania
z przyjaciółmi i nawiązywania nowych
kontaktów – zwrócił się do młodych
wykonawców z−cz prezydenta Piotr
Kubera. Podczas trzydniowej imprezy
zaprezentowały się dzieci i młodzież
z całego kraju; Warszawy, Białegosto−
ku, Poznania, Bydgoszczy, Włocławka
oraz Płocka, Zakrzewa i Miszewa Mu−
rowanego. W sumie 16 zespołów i 11
solistów. Wielkie otwarcie odbyło się
w środę (11 maja) w płockim teatrze,
gdzie obok młodzieży niepełnospraw−
nej wystąpił, m.in. zespół cheerleade−
rek „Impresja”. W drugim dniu prze−
glądu można było zobaczyć, m.in. po−

loneza na kilkadziesiąt par w Szkole
Podstawowej nr 23. Potem zabawa
przeniosła się do Domu Technika. (rł)

Życie jest piękne

Miasto studentów
Klucze do bram miasta Prezydent Płocka wręczył studentom w piątek (13

maja) po południu, ale zabawa zaczęła się już w czwartek dyskoteką we Wcześ−
niaku. W piątek studenci bawili się w płockich klubach i pubach. W sobotę by−
ło sportowo i kabaretowo, a w niedzielę ostre rockowe granie i trochę reggaeo−
wych rytmów. W finałowym koncercie wystąpili, m.in. Indios Bravos, Hunter
i Hey. To niebywałe, ale nie lało. Płoccy studenci przez ostatnie kilka lat nie
mieli szczęścia do pogody. Jeśli nie padało na początku, to na finałowym kon−
cercie. To chyba dobra wróżba na zbliżającą się letnią sesję. (rł)
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Agnieszka Maciejewska śpiewa piosenkę
„Przyjaźń”
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Każdy mógł wziąć pędzel i przenieść
swoje fantazje na wielki arkusz papieru
lub zagrać dużą kolorową piłką. W piąt−
kowe popołudnie, 13 maja, rynek Stare−
go Miasta zamienił się na kilka godzin
w wielki miejski happening połączony
z plenerem malarskim. Organizatorem
zabawy było Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Dziecięcej i Młodzieżowej
Twórczości Teatralnej oraz Dramy im.
Króla Maciusia, działające przy MDK.
Dzieci biegały pomiędzy mimami
i szczudlarzami. Wystąpiły zespoły ta−
neczne pokazując m.in. jak się tańczy
break dance. Tuż obok odbywał się tur−

niej szachowy. Po zakończeniu działań
na Starym Rynku korowód powrócił
przed MDK na Tumską 9, gdzie powita−
ła go Grupa Teatralna Spod Znaku Króla
Maciusia prezentując fragmenty spekta−
klu „Dżek, Dżek, Dżek”. Prezentacja ta
była swoistym zaproszeniem na premie−
rę przedstawienia, która odbyła się wie−
czorem w Domu Kultury Króla Maciu−
sia. Była to 55. premiera teatru, która wy−
padła dokładnie w dwudziestą trzecią
rocznicę jego powstania. Happening
„Dziecięce radości i smutki” otrzymał
dofinansowanie z Funduszu Grantowego
Forum dla Płocka. (rł)

Dziecięce radości i smutki
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Jeszcze nie wszyscy zdołali ochłonąć
po zdobyciu tytułu Mistrza Polski przez
płockich szczypiornistów, a znów Wisła
Płock (22 maja) była na ustach wszyst−
kich fanów piłki ręcznej. Wszystko za
sprawą zdobytego w łąckiej hali Pucharu
Polski, który w połączeniu z mistrzow−
skim tytułem stanowi niezwykły dublet.

O tym mówili wszyscy kibice. Skoro
pokonaliśmy Vive Kielce w drodze do
złotego medalu Mistrzostw Polski, to
powinniśmy wygrać z każdym kto sta−
nie na drodze po Puchar Polski. Życze−
nia podwójnej korony piłkarze ręczni
słyszeli niemal na każdym kroku. Za−
równo wtedy, gdy spotkali się z kibica−
mi w sali kinowej Centrum Edukacji,
aby pokazać na swej piersi cenne złote
trofeum, jak też na spotkaniu z preze−
sem PKN Orlen S.A – Igorem Chalup−
cem. W słowach uznania szczypiorniści
usłyszeli podziękowanie za swą ciężką
pracę i deklarację dalszej współpracy
głównego sponsora z Wisłą Płock SSA.
Prezes Chalupiec podkreślał również
jak ważną rolę dla wizerunku płockiego
potentata naftowego jest zdobycie pod−
wójnej korony przez samych piłkarzy. 

Zawodnicy wzięli sobie to do serca
i kontrolowali w pełni przebieg turnieju
w Łącku i pewnie sięgnęli w niedzielne
popołudnie po Puchar Polski pokonując
w finale Śląsk Wrocław 24:21. Droga
do zwycięstwa wiodła wprawdzie jesz−
cze przez sobotnie spotkanie półfinało−
we z MMTS Kwidzyn, ale jak na mi−
strzów przystało płocczanie potrafili
poradzić sobie z drużyną ligowego
średniaka bez najmniejszych proble−
mów i zwyciężyli pewnie 34:28. 

Finał z wrocławianami dostarczył
wprawdzie kibicom trochę emocji, bo
wynik nie odzwierciedla miażdżącej
przewagi Wisły, ale stało się tak raczej
z powodu lekkiego rozluźnienia w szy−
kach naszych zawodników i nie miało to
nic wspólnego z rewelacyjną postawą
szczypiornistów Śląska, w którym na
wyróżnienie zasługuje jednak rozgrywa−
jący Krzysztof Górniak – zdobywca na−
grody dla najskuteczniejszego zawodni−
ka zawodów. Zaraz po finałowej syrenie,
która zakończyła nie tylko zmagania pił−
karzy ręcznych w tym meczu, ale też
w sezonie 2004/2005 na tańczących z ra−
dości zawodników, działaczy i kibiców
polało się morze szampana, a gratula−
cjom i okrzykom radości nie było końca.

P.N.

Podwójni zwycięzcy

Sobotnie spotkania – 21 maja
Wisła Płock – MMTS Kwidzyn 34:28

(11:12)
Najwięcej bramek: dla Wisły – Tomasz

Paluch – 12, Adam Wiśniewski – 6; dla
MMTS – Marek Boneczko i Daniel Urbano−
wicz po 6. 

Śląsk Wrocław – AZS AWFiS Gdańsk
34:26 (17:13)

Finał – 22 maja
Wisła Płock – Śląsk Wrocław 24:21

(14:10)
Wisła: Marszałek, Wichary, Ilin – 1, Titov,

Witkowski – 7, Matysik – 1, Paluch – 3, Wiś−
niewski – 3, Wleklak – 2, Kuptel – 4, Wusz−
ter – 2, Zołoteńko – 1, Szczucki.

Śląsk: Covtun, Banisz, Gliński – 1, Rosiń−
ski – 2, Wardziński – 1, Gudz, Garbacz – 3,
Górniak – 9, Lijewski – 4, Lewicki – 1.

Sędziowali: Paweł Franczak i Wojciech
Michalik z Krakowa.
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Potwierdzili to na Mistrzostwach
Polski w Dębicy (21−22 maja). Najlep−
szy wynik osiągnęła Katarzyna Kowal−
czyk, która zdobywając srebrny medal
na dystansie 200 m stylem dowolnym
z czasem 2.03.03 uzyskała przepustkę
na start w Mistrzostwach Świata
w Montrealu. Podopieczna Jurija Szy−
czkowa popłynie tam w sztafecie 4x200
m stylem dowolnym, a skład uzupełnią:
Otylia Jędrzejczak, Paulina Barzycka
i Aleksandra Urbańczyk. Kasia popły−
nęła także znakomicie na 100 m krau−
lem, ale tu musiała uznać wyższość ko−
leżanek z reprezentacji Polski i osta−
tecznie z czasem 57.46 zdobyła brązo−
wy medal. 

Wśród panów duży sukces odniósł za−
wodnik prowadzony na co dzień przez
Wojciecha Ostrzyckiego – Piotr Gałka.
Reprezentant młodzieżowej reprezenta−
cji Polski, obok dwóch srebrnych medali
pobił także rekord Polski 18−latków
i zakwalifikował się na lipcowe Mistrzo−
stwa Europy Juniorów w Budapeszcie.
Pozostali płocczanie także pływali w Dę−
bicy dobrze, choć czasem zabrakło zwy−
czajnie szczęścia, jak w przypadku Pau−
liny Kret, która trzy razy zajęła 4 miejsce
(na 50 m st. dowolnym oraz 50 i 100 m
st. grzbietowym). 

Młodzi na start

Sukcesy starszych zawodników są
niewątpliwie inspiracją do uprawiania
tej dyscypliny przez najmłodszych
adeptów tej sztuki. Można było się
o tym przekonać podczas Pływackiej

Majówki, którą jak co roku organizuje
Miejski Zespół Obiektów Sportowych.
Impreza, mająca na celu propagowanie
pływania wśród dzieci w naszym mie−
ście, zgromadziła na starcie zawodni−
ków z trzech roczników: 93, 94, 95

i młodsi. Rywalizowali między sobą
głównie zawodnicy MUKS−u Płock,
choć jako goście wystąpili w tych za−
wodach także zawodnicy Delfina Wło−
cławek. Ambicje często przerastały
możliwości samych pływaków, ale tre−
nerzy bacznie obserwowali starty
wszystkich dzieci, ponieważ zawody
miały również na celu wyłonienie obie−
cujących zawodników do klas sporto−
wych. W każdej konkurencji za 3 pier−
wsze miejsca rozdano medale i pamiąt−
kowe dyplomy, a wszystko to w ma−
lowniczej scenerii letniego ogródka
MZOS przy pl. Dąbrowskiego. P.N.

Od dawna mówiło się o ogromnym potencjale płockich pływa−
ków. Walka o pierwsze pozycje w kraju z najlepszymi tuzami
w tej dyscyplinie to dla nich już sprawa oczywista. 

Pływacy na medal
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W Mistrzostwach Europy Federacji
IBF w judo (14 maja) w holenderskim
Ter Apel wystąpiło 10 zawodników
z płockiego UKS “Eljot”. Przyszło im
stanąć do walki z reprezentantami, m.in.:
Wielkiej Brytanii, Szkocji, Ukrainy, Nie−
miec, Włoch, Holandii i Hiszpanii. 

Płock reprezentowali zawodnicy trenu−
jący na co dzień w dwóch grupach trenin−
gowych prowadzonych przez Piotra Ja−
nuszewskiego i Krzysztofa Masztakow−
skiego. Tytuły mistrzowskie uzyskali:
Mateusz Palewski w kategorii wagowej
81 kg (junior), który wygrał pięć walk
z doświadczonymi zawodnikami zagra−
nicznymi oraz Bartek Wrutniak w kate−
gorii dzieci (do 32 kg). Srebrne medale
zdobyli: Michał Fladziński, Bartek Pta−
siński, Piotr Januszewski i Krystian Sa−
wicki. Zdobywcą trzeciego miejsca i me−
dalu brązowego został Adrian Stolarski,
który swoją walkę o medal wygrał
w ostatniej sekundzie pojedynku. 

W turnieju wystąpili również: Jan Ty−
choński oraz Mateusz Zieliński (zajęli 5
miejsca). Magda Kamińska doznała ura−
zu i w rezultacie zajęła 7 miejsce. 

W turnieju wzięło udział ponad 300
zawodników, dlatego większość płoc−

kich zawodników musiało stoczyć po 4
do 6 walk. Rekordzistą był młody za−
wodnik w kategorii dzieci Adrian Sto−
larski, który stoczył maksymalną ilość
pojedynków – sześć, z czego wygrał
cztery oraz Mateusz Palewski – junior,
który aż pięć pojedynków rozstrzygnął
na swoją korzyść. 

Mistrzostwa Europy po raz kolejny po−
kazały wspaniała postawę płockich judo−
ków, trenowanych przez prezesa klubu
judo Eljot – Leszka Januszewskiego, któ−
ry występując w kategorii wagowej do 66
kg zdobył I miejsce i tytuł Mistrza Polski
Masters na rok 2005 w rozgrywanych we
Wrocławiu V Otwartych Międzynarodo−
wych Mistrzostwach Polski Masters
w Judo. Dodatkowo uzyskał możliwość
udziału w Mistrzostwach Świata, które
odbędą się 22−26 czerwca w Kanadzie.
Podczas zawodów we Wrocławiu Janu−
szewski wygrał z aktualnym brązowym
medalistą Mistrzostw Świata Stanisła−
wem Pazganem z Warszawskiego Klubu
Judo. Walka trwała niespełna jedną mi−
nutę i zakończyła się przed czasem, efek−
townym rzutem na pełne plecy (Ipon), co
dało sensacyjną wygraną zawodnikowi
z Płocka. P.N.

Sukcesy judoków



To jest osioł, ale nie zwykły tylko so−
malijski. Bardzo rzadki. Na wolności
żyje niewiele ponad 100 sztuk na Pół−
wyspie Somalijskim i na pustyni Dana−
kil w Etiopii. Dlatego ogrody zoolo−
giczne podjęły próbę hodowli tego ga−
tunku. Płock też będzie próbował. Dla−
tego ten osioł z fotografii jest już
w Niemczech, a w Płocku znalazł się
osioł ze Stuttgardu. Choć o zamianie
mógłby się nikt nie dowiedział, bo dla
laika różnica nie będzie zauważalna,
nieoczekiwana zamiana miejsc była po−
trzebna. Dlaczego? Wszystkiemu win−
na genetyka. Europejski koordynator
hodowli osła somalijskiego chce nam
dać dwie samice, kuzynki samca, który
dotąd mieszkał w Płocku. Więzy krwi
były jednak zbyt silne, aby można było
oczekiwać potomstwa zdrowego i sil−
nego. Dlatego zoo zdecydowało się na
zamianę. 

Umieszczenie Płocka na mapie hodo−
wlanej osła somalijskiego to wyraz naj−
wyższego zaufania i uznania dla nasze−
go zoo. – Stworzenie pary hodowlanej
to już duży sukces dla ogrodu, a my do−
stajemy dwie samice – mówił dyrektor
Aleksander Niweliński. Oznacza to, że

płocki ogród jest coraz lepiej postrzega−
ny w Europie i świecie. Złożyło się na
to wiele rzeczy, m.in. członkostwo
w EAZA (Europejskiej Unii Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów), WAZA
(światowa), udział i koordynacja pro−
jektów hodowlanych oraz przebudowa
zoo. – Nawet drobne osiągnięcia mają
znaczenie – mówi dyrektor. 

Samiec czeka na samice z Bazylei
i Berlina. (rł)

Każdy widzi

15Sygnały Płockie

Cytat
numeru
Szczęście nie jest ani
dziełem przypadku, ani
darem bogów. Szczęście
to coś, co każdy z nas
musi wypracować dla
samego siebie. E. FrommJA
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Pochodzi z „Kraju Kwitnącej Wiśni”
i bez wątpienia jest najpiękniejszym drze−
wem tego gatunku. Wiśnia japońska
właśnie zakwitła w płockim zoo
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Płomykówka z młodymi, które przyszły na
świat przed dwoma tygodniami. Podobno
jest ich sześć. Szybko przybierają na wa−
dze. Tu w trakcie posiłku. Pierzaste ma−
luchy matka karmi szczurami
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Tysiące kwiatów, krzewów, drze−
wek, sadzonek, a także sprzęt rolniczy
można było oglądać na XIV Giełdzie
Rolniczej (22 maja). Na teren Zespołu
Szkół im. Leokadii Bergerowej w Gó−
rach przyjechało aż 150 wystawców
z całej Polski. 

Na stoiskach tłumy oglądały i kupo−
wały przepiękne rośliny, zachwycały
się nowoczesnym sprzętem używanym
w rolnictwie i słuchały porad specjali−
stów z branży rolniczej. Po zakupach
można było zobaczyć przepiękne wyro−
by z wikliny lub pożywić się kiełbaska−
mi czy karkówką z grilla. 

Giełda to także okazja
do bardziej oficjalnych
spotkań i wymiany
doświadczeń.

– Konsument eu−
ropejski wybrał
polską żywność
– mówił na
otwarciu Wiktor
Szmulewicz, pre−
zes Mazowieckiej
Izby Rolniczej.
– Nie oznacza to, że
polscy rolnicy zyska−
li – jak niektórzy mó−
wią – 75 proc. Idziemy
do przodu, ale wymaga to

większych nakładów pracy. Potrzebne
są nam pieniądze na zmiany, na dosto−
sowanie gospodarstw do standardów
europejskich. Rolnictwo to nie biznes;
należy produkować mniej a lepiej.

Podczas giełdy ośmiu osobom wrę−
czono odznaczenia honorowe „Zasłużo−
ny dla rolnictwa”. Ponadto nagrody
otrzymały trzy małżeństwa z okolic
Płocka, które w ogólnopolskich konkur−
sach „Farmer Roku”, „Agroliga 2004”
i „Najlepszy producent trzody chlewnej”
zajęły czołowe miejsca. (m.d.)

Rolnictwo to nie biznes

Bezpieczne lato z WOPR, poli−
cją i innymi służbami specjal−
nymi – impreza pod takim ha−
słem odbędzie 12 czerwca na
Sobótce.

Organizatorzy: Rejonowe
Płockie Wodne Ochotnicze Pogo−
towie Ratunkowe oraz Komenda
Miejska Policji w Płocku zapra−
szają szczególnie dzieci i mło−
dzież. 

Początek spotkania przewi−
dziano na godz. 10.30. O każ−
dej pełnej godzinie odbywać się
będą prezentacje działalności: policji,
straży pożarnej, pogotowia ratunkowe−
go, straży miejskiej, Mazowieckiego
Centrum Nurkowego „Aquanur”, jed−
nostek WOPR−u z Płocka i Radomia

oraz niemieckiej organizacji ra−
tunkowej Deutsche−Rettungs−
Lebens−Geselschaft. 

Pomiędzy poszczególnymi
pokazami dzieciaki będą mog−

ły sprawdzić się w różnorod−
nych konkursach. O godz. 15.30
organizatorzy zaplanowali mini−

turniej piłki siatkowej.
Zakończenie imprezy i ogło−

szenie zwycięzcy turnieju nastąpi
około godz. 17.30.

Celem spotkania jest pokazanie
współpracy pomiędzy służbami spe−

cjalnymi oraz działalność profilaktyczna
wśród dzieci i młodzieży. Impreza będzie
jedną z kilku organizowanych przez Re−
jonowe Płockie WOPR w ramach progra−
mu „Bezpieczne lato 2005”. (m.d.)

Baw się ze służbami
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