
15 CZERWCA 2004

Nr 12 (108)

Prezydent Mirosław Milewski wrę−
czył nagrody za osiągnięcia w dzie−
dzinie twórczości, edukacji artystycz−
nej, upowszechniania i ochrony kultu−
ry. Uroczystość odbyła się podczas
inauguracji Dni Historii Płocka i Dnia
Chemika (4 czerwca).

Do konkursu zgłoszono kandydatury
siedmiu osób i czterech instytucji: Ta−
deusza Bystrama, Wandy Gołębiew−
skiej, Ryszarda Koska, Jerzego Mazu−
sia, Wojciecha Paszkiewicza, Anny
Stogowskiej, Ireneusza Szychowskie−
go, Młodzieżowego Domu Kultury im.
Króla Maciusia Pierwszego, Płockiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury. To−

warzystwa Naukowego Płockiego oraz
Muzeum Diecezjalnego.

Nagrody otrzymali: dr Anna Sto−
gowska, za całokształt działalności
w zakresie opracowania, populary−
zowania przeszłości Płocka (5 tys.
zł), Jerzy Mazuś za całokształt dzia−
łalności kulturalnej i wybitne osią−
gnięcia artystyczne (5 tys. zł) oraz
Muzeum Diecezjalne (11 tys. zł) za
ochronę, promocję dziedzictwa i hi−
storii Płocka. (m.d.)

Na zdjęciu: Laureaci nagród Pre−
zydenta (od lewej): ks. Bronisław
Gwiazda (Muzeum Diecezjalne), Je−
rzy Mazuś i dr Anna Stogowska
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FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Już po raz czwarty rozstrzygnął się plebi−
scyt na Płocczanina Roku. Wyniki do sa−
mego końca były tajemnicą, która „wyszła”
na jaw podczas inauguracji Dni Historii
Płocka i Dnia Chemika. Na czterech nomi−
nowanych – Krzysztofa Dmoszyńskiego,
Tomasza Korgę, Aleksandra Niwelińskie−
go i ks. Czesława Rychlickiego – głosowa−
ło łącznie prawie 4,5 tys. płocczan. 

Zaszczytny tytuł przyznawany jest co−
rocznie osobie, która – według mieszkań−
ców miasta i czytelników „Gazety Wybor−
czej – Płock” – wyróżniła się w swojej
dziedzinie i zrobiła wiele dla płocczan.

Symbolicznego Srebrnego Bolka i ty−
tuł Płocczanina 2003 Roku otrzymał To−
masz Korga – prezes Hospicjum Płoc−
kiego pod wezwaniem św. Urszuli Ledó−

chowskiej oraz radny Rady Miasta Płoc−
ka. W ubiegłym roku rozpoczął budowę
nowego skrzydła hospicjum.

– Cieszę się, że ten zaszczytny tytuł bę−
dzie nosił wielki społecznik – mówił pre−
zydent Mirosław Milewski.

Tomasz Korga jednocześnie otrzymał
nominację do Komitetu Sterującego
Funduszu Grantowego, który przyznaje
pozyskane od sponsorów pieniądze in−
stytucjom i organizacjom pozarządo−
wym. (m.d.)

Dotychczas tytuły Płocczanina Roku
otrzymali: w 2000 roku – Anna i Wiktor
Bramscy, w 2001 – Marzena Kalasz−
czyńska, a w 2002 – Bogusław Osiecki.

W tym roku głosy czytelników rozłoży−
ły się następująco:

Tomasz Korga – 2278
Krzysztof Dmoszyński – 1470
Aleksander Niweliński – 704
ks. Czesław Rychlicki – 101

Czwarty  Płocczanin

Ale się działo...

Fox Kids w zoo Dzień Dziecka na Starym RynkuDni Historii i Dzień Chemika
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*DNI HISTORII PŁOCKA*DZIEŃ CHEMIKA*DNI HISTORII PŁOCKA*DZIEŃ CHEMIKA*DNI HISTORII PŁOCKA*DZIEŃ CHEMIKA*

Atrakcją tegorocznych Dni były zawody balonowe.
Balony oglądano na ziemi i w powietrzu

W XIV regatach żeglarskich na Wiśle o puchar prezesa
Orlenu wzięło udział 55 załóg. Puchar powędrował do
Klubu Żeglarskiego Orlen

Maskotka 
tegorocznego
wspólnego
święta miasta
i Orlenu

Każdy koncert gromadził wielu fanów: Kayah
(na zdjęciu), Lutricii Mc Neal, Reni Jusis
i Golec uOrkiestra. Dla koneserów wystąpiła
Piwnica pod Baranami.

Na Wzgórzu Tumskim kramiarze zachwalali
najróżniejsze różności – od piwa
jałowcowego, po przaśny chleb, rękodzieło
ludowe, topory, łuki, wydawnictwa itp. itd.

Na plaży nad Wisłą na
quadach ścigały się ekipy
Urzędu Miasta, Orlenu
i Miejskiej Ligi Biznesu.
Wygrali samorządowcy 6:4
– jedyna drużyna w której
były także panie. Z nr 1
wyścig rozpoczął prezydent
Mirosław Milewski.

Na Dniach Historii nie mogło zabraknąć
rycerzy. Prezydent Mirosław Milewski przekazał im

nawet na 3 dnia klucze do bram miasta nakazując: Czyńcie
swoją powinność z honorem i godnością, ku pożytkowi
mieszkańców Płocka. – Chwała włodarzom tego grodu

– odpowiedzieli rycerze.

Drużyna 
Urzędu Miasta

okazała się najlepszą
w ”kartoflanym

grillowaniu” 
(w nagrodę pojadą

na festiwal kulinarny
do Bochni)

Fot. Krzysztof Kaliński i Jan Waćkowski
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Na tym miejscu ma stanąć hala widowiskowo−sportowa
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O potrzebie budowy dużej hali wi−
dowiskowo−sportowej w Płocku mó−
wiło się już od kilku lat. Ustalono na−
wet lokalizację – na Placu Celebry,
który wykorzystywany jest tylko na
parking i dwa razy do roku rozbija
tam swoje namioty cyrk, wyruszający
w trasę albo z niej powracający. Do−
tychczas jednak tylko na dywaga−
cjach – z kim budować, za czyje pie−
niądze – kończyło się. Teraz pojawi−
ła się szansa na zrealizowanie tych
planów; nie natychmiast, ale za 2−3
lata.

4 czerwca Adam Struzik – marsza−
łek Województwa Mazowieckiego,
Mirosław Milewski – prezydent
Płocka i Michał Boszko – starosta
płocki podpisali wspólny list inten−
cyjny w sprawie powołania Stowa−
rzyszenia Samorządów. Jego pier−
wszym zadaniem ma być właśnie wy−
budowanie w naszym mieście hali
widowiskowo−sportowej na około
3.500 miejsc z dużym parkingiem.
– Ta hala przede wszystkim będzie
służyć piłkarzom i kibicom Wisły

– mówił Prezydent. – Naszym mi−
strzom trzeba wreszcie stworzyć go−
dziwe warunki. Ale i innych dużych
imprez nie mamy gdzie organizować,
więc i ten problem po wybudowaniu
hali będzie rozwiązany.

Uchwałę o powołaniu Stowarzysze−
nia Samorządów muszą jeszcze pod−
jąć samorządy: Sejmik, Rada Powiatu
i Rada Miasta. Sygnatariusze listu
uważają, że do końca września br. po−
winny być załatwione wszystkie for−
malności, związane z powołaniem
Stowarzyszenia z opracowaniem sta−
tutu włącznie. Wówczas będzie moż−
na rozpocząć starania o pozyskanie
funduszy strukturalnych, przeznaczo−
nych na rozwój turystyki i lokalnej
infrastruktury społecznej. Stowarzy−
szenie samorządów będzie mogło
ubiegać się o dofinansowanie ze środ−
ków unijnych do 75 proc. wartości in−
westycji.

Po podpisaniu listu mówiono także
o innych zadaniach, które samorządy
mogłyby realizować wspólnie np. po−
la golfowe w Łącku. (j)

Będzie hala?

Urząd Miasta oraz Orlen przygoto−
wały dla internautów nie lada gratkę:
od początku czerwca siedząc z lapto−
pem na Starym Rynku mogą bezpłatnie
korzystać z internetu. – Hot−Spot to
publiczny dostęp do internetu – wyjaś−
nia Andrzej Latuszek, pełnomocnik
Prezydenta ds. Informatyzacji. – Pole−
ga na tym, że każda osoba, która posia−
da komputer z kartą bezprzewodową,
wchodząc w strefę sieci może korzystać
z internetu za darmo.

Karta bezprzewodowa to niewielki
wydatek dla komputerowca, gdyż kosz−
tuje do 150 zł. 

Hot−Spotem została objęta również
aula Urzędu Miasta, w której odbywają
się np. międzynarodowe konferencje.
– Specjalnie na potrzeby Hot−Spota zo−
stało uruchomione przez Urząd Miasta
drugie łącze szerokopasmowe z dostę−
pem do internetu – wyjaśnia Andrzej
Latuszek. – Urządzenia dostępowe wy−
konane są w najnowszej technologii
802.11g, czyli są one dużo wydajniejsze
i zapewniają większe bezpieczeństwo
danych.

Na razie połączenie bezpłatne możli−
we jest w obrębie Starego Rynku, ale
trwają rozmowy, aby rozszerzyć zasięg.

Hot−Spoty istnieją w kilkudziesięciu
miastach Polski. – Punktów, z których
można połączyć się bezprzewodowo
z internetem jest około 400 – mówi peł−
nomocnik. – Ale większość z nich jest
komercyjnych, czyli płatnych np. za go−
dzinę. Bezpłatnych hot−spotów jest nie−
wiele, ma je m.in. Warszawa, Poznań,
Wrocław czy Kraków. 

Ale to nie jedyna niespodzianka, ja−
ką zafundował internautom Urząd
Miasta i Orlen. Na stronie
www.ump.pl. każdy, kto znajduje się
nawet na drugim krańcu świata może
zobaczyć co dzieje się w Płocku.
– Około półtora miesiąca temu uru−
chomiliśmy jedną kamerę pokazującą
Stary Rynek – informuje Andrzej La−
tuszek. – Teraz w sumie mamy już
trzy. Przybyły kamery na hotelu Sta−
rzyński oraz na elewatorze zbożowym
po stronie Radziwia.

Na razie internauci nie mogą stero−
wać kamerami, ale są plany, aby była
indywidualna możliwość sprawdzenia
np. czy na moście jest korek za pomocą
jednego przycisku. Chcemy, aby
wszystkie kamery obracały się automa−
tycznie.

Z urządzenia, które znajduje się na
hotelu będzie można oglądać imprezy
odbywające się nad Wisłą, np. Festiwal
Muzyki Elektronicznej Astigmatic. Na−
tomiast kamera umieszczona w Radzi−
wiu daje szansę oglądania panoramy
Płocka w nocy.

Pomysł umieszczenia kamery na
stronie Urzędu Miasta spodobał się nie
tylko płocczanom, ale również paralot−
niarzom z całej Polski. Zaproponowali
oni, że mogą dostarczyć na własny
koszt stację meteorologiczną podłącza−
ną do internetu. – Dzięki niej, być może
już niedługo, będzie można sprawdzić
w internecie, jaka jest aktualnie pogoda
w Płocku, łącznie z temperaturą, siłą
wiatru i wilgotnością – opowiada An−
drzej Latuszek. M.D.

Internetem i kamerą

Mirosław Milewski – prezydent
Płocka przebywał w dniach 23 – 26
maja br. z roboczą wizytą w Genewie.
Wspólnie z przedstawicielami PKN
Orlen oraz Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
uczestniczyli w spotkaniach z wła−
dzami UNITAR – Instytutu Organiza−
cji Narodów Zjednoczonych ds. Ba−
dań i Szkoleń oraz firm sponsorują−
cych jego działania, tj. Veolia Envi−
ronment, Alcatel. 

Omówiono szczegóły powołania
w naszym mieście filii centrum CIFAL
– Regionalnego Ośrodka Szkoleniowe−
go dla Władz Lokalnych i ustalono
roczny plan działania centrum. 

Sieć CIFAL działa na wszystkich kon−
tynentach świata, realizując program In−

stytutu ONZ ds. szkoleń i badań (UNI−
TAR). Osiem już istniejących filii zaj−
muje się organizacją szkoleń dla lokal−
nych instytucji, takich jak samorządowe
władze, prywatne przedsiębiorstwa, or−
ganizacje pozarządowe oraz społeczno−
ści miast i środowiska akademickie.

Podczas spotkania w Genewie usta−
lony został termin podpisania umowy
w sprawie powołania w naszym mie−
ście filii centrum CIFAL. Uroczystość
odbędzie się 29 czerwca w Pałacu
w Srebrnej k/Płocka. 

W programie wizyty Prezydenta
Milewskiego znalazło się również
spotkanie z Ambasadorem – Stałym
Przedstawicielem RP przy Biurze
ONZ w Genewie, Krzysztofem Jaku−
bowskim. (r. ł.)

29 czerwca w Płocku zostanie powołane Międzynarodowe Cen−
trum Szkoleniowe dla Władz Lokalnych (CIFAL), jedyna tego
typu agenda badawczo – szkoleniowa ONZ w Europie Środko−
wo – Wschodniej.

CIFAL w Płocku

Tylu naukowców naraz o światowej
renomie jeszcze w Płocku nie było.
Na Międzynarodowe Warsztaty
MSRAS 2004 przyjechało ich kilku−
dziesięciu m.in. ze Stanów Zjedno−
czonych, Indii, Japonii, Włoch, Szwe−
cji, Kanady, Francji, Chin, Rosji
i oczywiście Polski – z 16 ośrodków
naukowych. Wszyscy to specjaliści
w dziedzinie – szeroko rzecz ujmując
– tworzenia sztucznej inteligencji,
a ściślej – współpracą ludzi z robota−
mi. W fachowej terminologii, ta gru−
pa naukowców zajmuje się zbiorami
przybliżonymi, co przeciętnemu czło−
wiekowi nic nie mówi. Dlatego też
naukowcy mieli pewien kłopot, by na
konferencji objaśnić dziennikarzom,
czy się właściwie zajmują.

Prof. Andrzej Skowron z Uniwersyte−
tu Warszawskiego tłumaczył, że rozwój
kraju wymaga nowych technologii i na−
wiązanie kontaktów z ich twórcami to
pierwszy krok na tej drodze. Mówił m.in.
o tym, że na Tajwanie kilkanaście lat te−
mu powstał park technologiczny w któ−
rym sto tysięcy ludzi pracuje nad nowy−
mi technologiami dla kilku krajów azja−
tyckich i stąd wziął się wielki boom gos−
podarczy w tamtym regionie, tam naro−
dził się ”azjatycki tygrys”. Sugerował, że
taka szansa stoi też przed tworzącym się
Płockim Parkiem Przemysłowo−Techno−
logicznym, który mógłby stać się Mię−

dzynarodowym Centrum Technologii
Wieloagentowych.

Prof. Katia Sycara z Instytutu Roboty−
ki na Uniwersytecie Carnegie Mellon
w USA, zajmująca się zastosowaniem
robotów w ratownictwie miejskim, udo−
wadniała jak wielkie korzyści płyną
z wykorzystania robotów w sytuacjach
kryzysowych – pożarach, trzęsieniach
ziemi itp. – Robota można posłać wszę−
dzie tam, gdzie człowiek bez narażania
się na utratę życia wejść nie może – mó−
wiła – i bezpiecznie zobaczyć na monito−
rze to, co ”widzi” robot i podjąć właści−
we działania.

Naukowcy obradowali w auli ratusza
3 dni (7−9 czerwca), wymieniając się
doświadczeniami (po angielsku), a 8
czerwca w Centrum Edukacji prowa−
dzili wykłady otwarte na temat technik
monitoringu, bezpieczeństwa i ratow−
nictwa w systemach wieloagentowych.

Trzeba dodać, że głównym inicjato−
rem spotkania naukowców w Płocku był
Andrzej Jankowski – prezes Instytutu
Wspomagania Procesów Decyzyjnych,
pierwszy lokator Płockiego Parku Prze−
mysłowo−Technologicznego. E.J.

* zbiory przybliżone i zbiory rozmyte
to – w ogólnym zarysie – teoria mate−
matyczna, ułatwiająca klasyfikację
obiektów, które nie są ”wyraźnymi”
przedstawicielami rozpatrywanych ka−
tegorii

MSRAS 2004

Ludzie i roboty
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Minęło pół miesiąca

* Naprzeciwko Obi Vectra rozpoczę−
ła się budowa biurowca PERN−u.

* 7 jednostek straży gasiło (29 maja)
pożar w nieczynnym młynie, naprze−
ciwko Petropolu.

* W tym miesiącu ma zakończyć się
budowa sali koncertowej w Państwo−
wej Szkole Muzycznej z widownią na
500 osób.

* Orlen otrzymał licencję na własny
transport (także kolejowy) wszystkich
towarów w Polsce i Unii.

* Nowe zabiegi krioterapii (leczenie
bardzo niskimi temperaturami) propo−
nuje Centrum Rehabilitacji i Krioko−
mory przy ul. Medycznej.

* Licząc na biopaliwa rolnicy w re−
gionie płockim obsiali rzepakiem ok.
15% areału więcej. Za kwintal rzepaku
w ub.r. zakłady tłuszczowe płaciły 100
zł.

* 493 zuchów i harcerzy wzięło
udział w dorocznym rajdzie ”Wisła”
organizowanym po raz 27 przez ko−
mendę Chorągwi ZHP.

* Orlen Gaz uruchomił nowoczesną
linię do napełniania butli gazem płyn−
nym.

* Salceson królewski i kaszanka wy−
borowa z płockich Zakładów Mięsnych
nagrodzone zostały dyplomem WIOS−
NA 2004 na targach Polfood w Gdań−
sku.

* Para sokołów wędrownych, która
mieszka w budce zawieszonej na komi−
nie elektrociepłowni w Orlenie, docze−
kała się czwórki piskląt.

* W pierwszy weekend czerwca (Dni
Historii) restauratorzy podnieśli ceny
w ogródkach na Starym Rynku. Cóż,
wykorzystali duży ruch.

* 12 czerwca (w Dzień Walki z Pada−
czką) w przychodni przy ul. Miodowej
można było bezpłatnie i bez skierowa−
nia (po wcześniejszej rejestracji) skon−
sultować się z neurologiem, leczącym
padaczkę.

* Civitas Christiana ogłosiło 30. kon−
kurs poetycki o nagrodę ”Jesiennej
Chryzantemy”. Utwory należy nadsy−
łać do 15 października.

* Płocka aktorka Hanna Zientara wy−
stępowała gościnnie na deskach tea−
trów w Nowym Sadzie (11.VI.) i Bel−
gradzie (12.VI.) w sztuce pt. ”Proszę,
zrób mi dziecko”.

* Do drugiej edycji Funduszu Gran−
towego organizacje pozarządowe zło−
żyły 52 projekty.

* Na XXVI Mazowiecką Wystawę
Psów Rasowych (6 czerwca) zjechały
do Płocka piękności z ponad 140 ras.
Tytuł najpiękniejszej zdobyła 14−mie−
sięczna złota bokserka Lulu z Gródko−
wa k/Działdowa.

* Powiatowy Urząd Pracy odnotował
pierwszy w tym roku nieznaczny spa−
dek liczby bezrobotnych. (j)

Prezydent zarządził
Płocczanie w Hiszpanii

Delegacja naszego miasta została zapro−
szona na XIII Polsko−Hiszpańskie Forum
Ekonomiczne, które obradowało w Ma−
drycie 6−9 bm. Głównym tematem było fi−
nansowanie projektów infrastrukturalnych
przy udziale środków Unii Europejskiej.
Płocczanie odwiedzili również Saragossę
– miasto, z którym toczą się rozmowy na
temat współpracy partnerskiej.

Garaż do wynajęcia

W drodze ustnego przetargu nieogra−
niczonego wynająć można garaż przy ul.
Gałczyńskiego. Pomieszczenie o pow.
16 mkw. wyposażone jest w instalację
elektryczną. Stawka wywoławcza 4,17
zł/mkw.

Obligacje gminne

Prezydent przyjął wstępne warunki
emisji obligacji gminnych, które mają być
wyemitowane jeszcze w tym roku w 10
seriach po 4 mln zł każda. Dopuszczalna
jest zmiana wielkości emisji. Na obsługę
emisji obligacji ogłoszono konkurs.

Weekend Europejski w Darmstadt

Płocka delegacja z wiceprezydentem
Piotrem Kuberą weźmie udział w Wee−
kendzie Europejskim w naszym nie−
mieckim mieście partnerskim. Zapro−
szenie otrzymaliśmy od nadburmistrza
Darmstadt. W czasie imprezy kraje
uczestniczące w niej prezentują swoje
specjały kulinarne i rodzimy folklor.

Do wynajęcia

Prezydent zatwierdził listę gminnych
lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia w drodze licytacji. Wolne są
lokale przy ul: Bielskiej 19 (89,3
mkw.), Dobrzyńskiej 2a (60,9 mkw.),
Kolegialnej 3 (103,3 mkw.), Kolegial−
nej 43a (48,5 mkw.), Kwiatka 28 (39,1
mkw.), Kwiatka 30 (30,1 mkw.), Mo−
stowej (43,8 mkw.), Obr. Westerplatte
14 (8,3 mkw.), Sienkiewicza 17a (88,7
mkw.), Sienkiewicza 29 (11,2 mkw.)
i Sienkiewicza 45 (48,6 mkw.). (j)

Porządki na cmentarzu

Płocki cmentarz komunalny zmienia
się niemal z dnia na dzień. Ekipa Za−
kładu Usług Miejskich ”Muniserwis”
od ubiegłego roku porządkuje i remon−
tuje nekropolię. Na początek odnowio−
no kaplicę i teren wokół cmentarza.
Następnie uzupełniono nawierzchnię
z kostki granitowej wokół kaplicy, od−
nowiono bramę główną, uzupełniono
ubytki w ogrodzeniu. Potem przyszła
kolej na alejki i wymianę 9 ujęć wody
– stare krany zastąpiono stylowymi że−
liwnymi zdrojami.

Wymiana chodników finansowana
jest z budżetu miasta. Odnowa pasów
zieleni i nowe nasadzenia finansuje
z własnych środków zarządca cmenta−
rza i wykonawca remontu − Muniser−
wis. W tym roku na remont zaplano−
wano około 100 tys. złotych, w przy−
szłym roboty będą kontynuowane na
bocznych alejkach. (j)
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Już po raz trzynasty odbyła się Giełda
Rolnicza (30 maja). W okolicy Zespołu
Szkół im. Leokadii Bergerowej zajęte by−
ły wszystkie parkingi i pobocza. W tym
roku swoje wyroby i usługi zaprezento−
wało prawie 100 firm z całej Polski. Naj−
większe zainteresowanie wzbudzały no−
woczesne maszyny rolnicze: ciągniki,
elektroniczne dojarki, spychacze. Ponad−
to można było kupić kwiaty, krzewy
i drzewka oraz nawozy. Na specjalnych
stoiskach fachowcy doradzali w zakresie
ekonomii, technologii produkcji rolnej,
marketingu, agroturystyki, ochrony śro−
dowiska i zagospodarowania odpadów
w gospodarstwach rolnych. 

Atrakcją był również dwupiętrowy Ma−
zowiecki Autobus Europejski. Pracownicy
Biura Zarządzania Funduszami Europejski−
mi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie−
go udzielali informacji m.in. na temat dop−
łat z funduszy strukturalnych dla rolnictwa.

Organizatorzy przygotowali też pro−
gram artystyczny; były więc występy
zespołów, konkursy m.in. w rzucie
podkową, turniej wiedzy o rolnictwie
w Unii Europejskiej. Specjalnie dla
dzieci Wojewódzki Ośrodek Doradz−
twa Rolniczego zorganizował konkurs
„Co zrobić z odpadami”, a dla doro−
słych bieg przełajowy. (m.d.)

Podkową do Unii

Dopuszczone
do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny informuje, że po badaniach
w kwietniu i maju do kąpieli w powie−
cie płockim dopuszczone zostały na−
stępujące kąpieliska: zalew Sobótka,
jeziora – Ciechomickie w Zaździerzu,
Górskie w Grabinie, Zdworskie w Ko−
szelówce i Zdworzu, Soczewka w So−
czewce.

Jednocześnie zwraca uwagę, że z ką−
pieli należy zrezygnować w przypadku
pojawienia się masowego zakwitu glo−
nów w zbiornikach wodnych.` (j)

Dla potrzebujących
Oddział Zarządzania Kryzysowego,

Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta przekazał po raz kolej−
ny dary potrzebującym. Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata
Alberta otrzymało 50 sztuk odzieży,
która trafiła do dzieci, młodzieży
i osób dorosłych z punktu dożywiania
„Kromka chleba”. Sto sztuk odzieży
Zarząd Rejonowy PCK przekazał dzie−
ciom z rodzin znajdujących się w trud−
nej sytuacji materialnej. Dom Pomocy
Społecznej „Przyjaznych serc” otrzy−
mał po 50 sztuk piżam, poszewek na
poduszkę, prześcieradeł i wyrobów
dziewiarskich. (m.d.)

Ludowe święto
30 maja w Łącku zorganizowano

Wojewódzkie Święto Ludowe Zielo−
ne Świątki. Podczas uroczystości 14
osób (w tym pięć kobiet) zostało pa−
sowanych na kawalerzystów Ochotni−
czych Straży Pożarnych RP. Symbo−
liczne ostrogi wręczył komendant
Państwowej Straży Pożarnej Hilary
Januszczyk. Imprezie towarzyszyły
pokazy pożarnicze, woltyżerki oraz
prezentacja zaprzęgów i powozów
konnych. Czas umilały występy zes−
połów: Sanniki, Dzikie Pola, Keys
i Bayer Full. (m.d.)K

R
Z

Y
SZ

T
O

F 
K

A
L

IŃ
SK

I
K

R
Z

Y
SZ

T
O

F 
K

A
L

IŃ
SK

I



5Sygnały Płockie

* XXVI SESJA RADY MIASTA * XXVI SESJA RADY MIASTA * XXVI SESJA RADY MIASTA * XXVI SESJA RADY MIASTA *

Marek Krysztofiak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ W imieniu mieszkańców bloku przy
ul. Norwida 3 zwracam się z prośbą
o zagospodarowanie w zieleń wysoką
i niską terenu przy ul. Norwida, w tym
również od strony ulic: Gałczyńskiego
i Dobrzyńskiej. 2/ W sprawie pilnego
wyposażenia ogródka Miejskiego
Przedszkola Nr 6 w niezbędne urządze−
nia typu: huśtawki, urządzenia spraw−
nościowe i sportowe.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ W sprawie udzielenia pomocy płoc−
kiemu rejonowemu oddziałowi WOPR
przy nabyciu historycznego i zabytko−
wego lodołamacza Żubr od Przedsię−
biorstwa Budownictwa Wodnego War−
szawa. 2/ W sprawie podjęcia rozmów
z dotychczasowym właścicielem portu
w Radziwiu celem zagospodarowania
go. 3/ W sprawie kupna od płockich
PSS−ów budynku (SDH) przy ul. Tum−
skiej na potrzeby Płockiej Galerii Sztu−
ki. 4/ W sprawie zakresu obowiązków
kontrolerów komunikacji miejskiej,
mających w obowiązkach kolportaż
i sprzedaż Gazety Wyborczej. 
5/ W sprawie wynagrodzenia za roboty
dodatkowe podczas modernizacji ul.
Dobrzyńskiej dla ZEP−CWS. 
6/ W sprawie modernizacji ul. Do−
brzyńskiej, wykonywanej przez dwóch
wykonawców. 7/ W sprawie publikacji
wydanej pt. ”Przewodnik po Płocku”.
8/ W sprawie realizowania przez Miej−
ski Zarząd Dróg wierzytelności wobec
Dromost sp. z o.o. 9/ W sprawie nie
płacenia dodatkowego wynagrodzenia
nauczycielom za ich aktywne uczest−
nictwo w maturach 2004. 10/ W spra−
wie niezgodnego z przeznaczeniem
gospodarowania parkingiem, należą−
cym do spółki Rynex, znajdującego się
przy ul. Gwardii Ludowej. 11/ W spra−
wie stosowania ustawy o zamówie−
niach publicznych przez spółki gminy
Płock. 12/ W sprawie wydania ”czę−
ściowego pozwolenia na budowę III
etapu dla firmy Era−Bud” na ostatnim
niezagospodarowanym terenie za Au−
chan i Obi przez Wydział Architektury.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:

1/ Proszę o uprzątnięcie terenu przy ul.
Otolińskiej między torami a zapleczem
piekarni nr 10. Proszę o wyrównanie
terenu gruntowej części ul. Otolińskiej
(za przejazdem kolejowym). 2/ Proszę
o informacje na temat miejsca ewentu−
alnego przebicia ul. Otolińskiej przez
wodociąg (czy działka należy do mia−
sta?). 3/ Proszę o rozważenie możliwo−
ści umiejscowienia przejścia dla pie−
szych w pobliżu torów kolejowych na
ul. Otolińskiej (obok wjazdu na teren
byłej FMŻ). 4/ Proszę o częstsze patro−
le Straży Miejskiej (ewentualnie poli−
cji) w rejonie ul. Otolińskiej – za tora−
mi kolejowymi. 5/ Proszę o informacje

na temat pasażu, łączącego ul. Lasoc−
kiego z ul. Jachowicza.

Wojciech Hetkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Ponawiam prośbę w sprawach
wcześniej przeze mnie poruszanych
i dot. uporządkowania parku w pobliżu
cukrowni i uruchomienia basenu p.poż.
dla potrzeb rekreacji. 2/ W imieniu
mieszkańców os. Podolszyce Pł. i Zie−
lony Jar proszę o pilne podjęcie prac
związanych z docelowym uporządko−
waniem terenów wokół kościoła i Gim−
nazjum Nr 8 oraz odcinków ulicy, łą−
czących je z pozostałymi częściami
osiedla. (w tym ciągu pieszego). 3/

Zwracam się z ponownym apelem
o podjęcie natychmiastowych i sku−
tecznych działań dla realizacji przed−
szkola na Podolszycach Płd. 4/ Proszę
o poinformowanie mnie o stanie zaa−
wansowania prac, związanych z reali−
zacja pasażu pieszego, łączącego ul.
Reja z Al. Jachowicza (między Stani−
sławówką i politechniką). 5/ Proszę
o poinformowanie mnie o stanie prac
związanych z realizacją zadania
– Płocki Park Technologiczny, w czę−
ści dot. zadań finansowanych z budże−
tu miasta w 2004 roku.

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o przekazanie mi informacji
na temat spotkania, które odbyło się po
sesji nadzwyczajnej RMP w teatrze
– kto był organizatorem, kto był zapro−
szony, w jakim celu? 2/ Kiedy w planie
inwestycji będzie umieszczona budowa
chodnika wzdłuż ul. Maszewskiej?

Stanisław Nawrocki

Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Remonty ulic w newralgicznych
punktach miasta. 2/ Budowa zaplano−
wanych ulic w Płocku−Imielnicy.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Zakup ”Elektronika S−C” i zamonto−
wanie przed wjazdem na most. 2/ Prze−
suniecie słupów telefonicznych z pobo−
czy jezdni na ul. Ciechomickiej.

Elżbieta Popczuk

Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Czy istnieje możliwość założenia
balustrady, ograniczającej nieprawi−
dłowe przejścia w miejscu dawnego
przejścia przy Teatrze Dramatycznym?
2/ Proszę o informację, jakie firmy by−
ły zwolnione w całości lub częściowo
z podatku od nieruchomości w 2003
roku. 3/ Czy były wykonane pomiary
natężenia hałasu na płockich ulicach?

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o zwiększenie poczucia bez−
pieczeństwa mieszkańców poprzez po−
stawienie znaku ograniczającego pręd−
kość pojazdów przed przejściem dla
pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego
(przy skrzyżowaniu z ul. Jasną). 2/ Pro−
szę o zainstalowanie na ulicach: Jawo−
rowej, Myśliwskiej, Wrzosowej i Po−
dleśnej, progów zwalniających. 3/ Pro−
szę o spowodowanie zainstalowania na
osiedlu Skarpa bankomatu. Opr. (j)

Interpelacje

Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone
między sesjami i podczas XXVI sesji 
Rady Miasta w dniu 25 maja 2004 roku:

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
uchwalony przez Radę Ministrów 29
października 2002 roku zakłada m.in.
objęcie wszystkich mieszkańców kraju
zorganizowaną zbiórką odpadów,
odzyskiwanie 50% surowców z odpa−
dów do roku 2007, kompostowanie po−
łowy odpadów zielonych do 2010 roku,
wydzielenie 80% odpadów niebez−
piecznych do roku 2014 roku, zamyka−
nie lub modernizację lokalnych składo−
wisk i budowę składowisk regional−
nych wg standardów UE. Płocki pro−
gram wpisuje się w ten dokument, jak
również w uchwalony 15 grudnia 2003
przez Sejmik Wojewódzki program
ochrony środowiska woj. mazowieckie−
go.

Na terenie Płocka zbiórką i transpor−
tem odpadów komunalnych zajmujesię
11 firm, mających zezwolenie na pro−
wadzenie takiej działalności. Najwię−
ksze to: RETHMANN, EKO−MAZ, SI−
TA, ZUOK. Selektywną zbiórkę odpa−
dów realizuje Związek Gmin Regionu
Płockiego, który miastu przekazał
w użyczenie 676 pojemników na szkło,
papier, tworzywa sztuczne i metale
oraz 30 kontenerów do gromadzenia
makulatury i 25 pojemników do prze−
terminowanych leków. Od 2001 selek−
tywną zbiórkę odpadów obsługuje SI−
TA−Płocka Gospodarka Komunalna
oraz firma EKO−MAZ, która rozstawiła
na terenie miasta 157 pojemników (62
na makulaturę, 37 na szkło i 58 na two−
rzywa sztuczne).

Odpady z Płocka wywożone są do
ZUOK w Kobiernikach i na składowi−
sko odpadów w Cieszewie w gminie
Drobin. Ponadto PKN Orlen posiada na
swoim terenie własne składowisko.
Podczas sesji prezes SITY Krzysztof
Izmajłowicz zwracał uwagę na wysokie
koszty wywożenia odpadów do Kobier−
nik, podczas gdy inne składowiska są
znacznie tańsze, co odbija się nieko−
rzystnie na kosztach firmy i kieszeni
mieszkańców. Autorzy programu tłu−

maczyli, że ta ”niesprawiedliwość” już
długo nie potrwa, gdyż zgodnie z pro−
gramem krajowym, wysypiska nie speł−
niające norm ekologicznych (to właśnie
te tańsze) będą likwidowane. ZUOK
posiada moc przerobową 44.500 ton
odpadów rocznie, w 2003 roku dostar−
czono do niego 36.970 ton, co stanowi
wykorzystanie jego możliwości w 83%.

Program uwzględnia fakt, że w miarę
rozwoju gospodarczego, wzrostu świa−
domości ekologicznej i zamożności
społeczeństwa, skład odpadów komu−
nalnych będzie zmieniał się, zarówno
pod względem ilości jak ich składu.
Wskazuje cele krótkookresowe (do ro−
ku 2007) m.in. rozwój selektywnej
zbiórki odpadów użytecznych, wpro−
wadzenie selektywnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych i ulegających bio−
degradacji i długookresowe (2008−
2011) m.in.: odzyskanie i recykling od−
padów wielkogabarytowych – 55%, bu−
dowlanych – 45%, niebezpiecznych
– 57%.

Proponuje także utworzenie gminne−
go punktu zbiórki odpadów niebez−
piecznych i zorganizowanie zbiórki od−
padów sprzętu elektrycznego i elektro−
nicznego (AGD, telewizory, radiood−
biorniki), gdyż dynamika przyrostu
tych odpadów jest trzykrotnie wyższa
od pozostałych i z roku na rok stanowić
będzie coraz większy problem.

W celu zapewnienia wytwórcom od−
padów dostępu do informacji, związa−
nych z usługami w sferze gospodarki
odpadami, proponuje się (wzorem kra−
jów zachodnich) utworzyć punkt kon−
sultacyjny, który m.in. dysponowałby
bazą danych o zgłoszonych do odzysku
lub unieszkodliwienia odpadach, koja−
rzył oferty sprzedaży i zakupu surow−
ców wtórnych, gromadził i udostępniał
informacje o technologiach wykorzy−
stania odpadów.

Ustawa o odpadach wymaga, aby pla−
ny gospodarki odpadami aktualizowane
były nie rzadziej niż co 4 lata. E.J.

Na majowej sesji radni przyjęli plan gospodarki odpadami, bę−
dący integralną częścią programu ochrony środowiska (opra−
cowanego przez warszawski Państwowy Instytut Geologiczny),
o którym informowaliśmy w poprzednim numerze.

Śmieci to też surowiec
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– Rozpoczynałam tu pracę w nowym
szpitalu, na bloku operacyjnym pach−
nącym jeszcze farbą – mówiła dr Hanna
Mojzesowicz. Dziś, gdy moja kariera
zawodowa dobiega końca, znów od−
dział lśni nowością.

Kompletny remont wraz z generalną
modernizacją bloku operacyjnego trwał
5 miesięcy i sfinansowany został ze
środków kontraktu wojewódzkiego.
Urząd Marszałkowski przyznał szpita−
lowi na Winiarach na lata 2002−2004 
4 mln złotych. Z tego za 600 tysięcy
(plus środki własne szpitala) rozbudo−
wano w ubiegłym roku oddział inten−
sywnej terapii medycznej, na którym
wymieniono m.in. wszystkie instalacje,
zamontowano nową wentylację i po−
większono go z 6 do 10 łóżek.

W listopadzie na blok operacyjny
weszły ekipy remontowe z bydgoskie−
go Budopolu. Sukcesywnie wymienia−
no niemal wszystko z konstrukcją da−
chu włącznie – w stanie nienaruszonym
pozostała tylko konstrukcja nośna. No−
we są wszystkie instalacje gazów me−
dycznych, na ścianach i podłogach za−
stosowano nowoczesne okładziny (nie−
mieckie i amerykańskie), gwarantujące
utrzymanie sterylnych warunków
wszystkich pomieszczeń. Przybyła jed−
na sala operacyjna (obecnie jest 6),

choć na razie stoi pusta, czekając aż
sponsorzy zafundują jej wyposażenie
(samo łóżko kosztuje ok. 20 tys. zł).

Jak powiedział dyrektor szpitala Sta−
nisław Kwiatkowski, remontowa ”ope−
racja” przeprowadzona została na ży−
wym organizmie, bowiem oddział cały
czas pracował, przemieszczając się do
kolejnych pomieszczeń. Tylko na kilka
tygodni wstrzymane były operacje pla−
nowe. 

– To nie koniec modernizacji szpita−
la – obiecywał obecny na uroczystości
otwarcia i poświęcenia bloku marsza−
łek województwa mazowieckiego
Adam Struzik. Po 30 latach funkcjo−
nowania cały kompleks trzeba grun−
townie odnowić i unowocześnić,
wprowadzając przy okazji nowe meto−
dy leczenia. Sądzę, że jeszcze w tym
roku będziemy mieli na Winiarach
pracownię hemodynamiki, na którą
szpital wygrał konkurs i będziemy mo−
gli stosować kardiologię inwazyjną
u pacjentów w ostrych stanach wień−
cowych. Polega ona na udrożnieniu
naczyń przez usunięcie skrzepu, dzięki
czemu nie dochodzi do martwicy tej
części mięśnia sercowego. Ale to ko−
lejny wydatek ponad 3 mln zł – będzie−
my starali się pomóc szpitalowi w sfi−
nansowaniu tej inwestycji. E.J.

Niech ta inwestycja jak najlepiej służy człowiekowi potrzebują−
cemu, w trudnych chwilach jego ziemskiego żywota – napisał
w adresie okolicznościowym na otwarcie zmodernizowanego
bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
biskup Stanisław Wielgus.

Druga młodość oddziału

Najlepsi w tym roku byli uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Od−
dali ponad 125 litrów krwi. Dlatego to
w tej szkole zorganizowano finał IX
konkursu „Może pomóc mi kropelka
twojej krwi”, organizowanego przez
płocki oddział PCK. W tegorocznej
edycji konkursu wzięło udział 12 szkół
– z Płocka i okolic. PCK zorganizowa−
ło 21 akcji, podczas których zebrano
w sumie ponad 621 litrów, o 111 litrów

więcej niż przed rokiem. Krew mogą
oddawać jedynie pełnoletni uczniowie.
Przy ocenie liczy się częstotliwość od−
dawania krwi oraz odsetek uczniów,
którzy na to się zdecydowali. 

I miejsce – ZSZ nr 2: 125,3 l, 335
osób (80 proc. młodzieży)

II miejsce – ZSB nr 1: 81,4 l, 385
osób (47 proc.)

III miejsce – Zespół Szkół Technicz−
nych: 94,2 l, 483 osoby (44 proc.) (r. ł.)

621 litrów życia

Pierwsze były Siedlce, druga Ostrołęka
a trzeci Płock, który po raz pierwszy był
gospodarzem zawodów. To wyniki kla−
syfikacji generalnej IV Olimpiady Szkół
Promocji Zdrowia, zorganizowanej
28 maja na stadionie miej−
skim i w III L.O. Obok
turnieju piłki koszy−
kowej, uczniowie
z sześciu mazo−
wieckich miast
zmagali się na torze
przeszkód, przecią−
gali linę, grali w „Zoś−
kę” i ścigali się w wor−
kach. Był również sprawdzian
z pierwszej pomocy i konkurencje lekko−
atletyczne oraz nietypowe, jak bieg z jaj−
kiem na warząchwi. 

Program Szkół Promocji Zdrowia reali−
zowany jest jedynie w województwie ma−
zowieckim. Szkoły takie działają we
współpracy ze wszystkimi szpitalami wo−
jewódzkimi na Mazowszu, w sumie
– sześć liceów ogólnokształcących.
W Płocku program realizuje III L.O. we
współpracy z Wojewódzkim Szpitalem
Zespolonym.

Jak podkreśla Aleksandra Czaj−
kowska, z−ca dyrektora ds. technicz−
nych Wojewódzkiego Szpitala Zespo−

lonego w Płocku współpraca jest
niezwykle ścisła. – Zajęcia odbywają
się raz w tygodniu, po 90 minut i są
ułożone w bloki tematyczne – mówi

Czajkowska, która jest jednocześ−
nie opiekunem płockiej

szkoły promocji zdro−
wia. – Młodzież uczy

się udzielania pier−
wszej pomocy, opie−
ki nad osobą niepeł−
nosprawną. Ma za−

jęcia z higieny i pie−
lęgnacji oraz praktycz−

ne zajęcia z biologii. Za−
jęcia odbywają się w płockim

szpitalu i przychodniach. Są też wy−
kłady z psychologii i terapii uzależ−
nień. Zajęcia prowadzą lekarze ze
szpitala wojewódzkiego. Program
obejmuje wyjazdy do innych placó−
wek, m. in. do Domu Pomocy Spo−
łecznej w Goślicach, Centrum Zdro−
wia Dziecka w Międzylesiu oraz szpi−
tali specjalistycznych. 

Autorskie projekty szkół i szpitali na−
dzoruje Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej, a finansuje – Urząd Mar−
szałkowski. Coroczna olimpiada poz−
wala zaprezentować dorobek szkół i ich
integrację. (r. ł.)

Olimpiada Zdrowia

Dzień Bez Tytoniu, zainicjowany przez
Światową organizację Zdrowia (WHO)
w 1988 r., obchodzony jest 31 maja. Na
terenie wszystkich poradni i oddziałów
szpitalnych w Płocku antynikotynową in−
terwencję dla palaczy prowadził personel
medyczny. Rozdawano materiały eduka−
cyjne. Konsultacje medyczne były bez−
płatne. W Przychodni Specjalistycznej na
Miodowej można było zbadać zawartość
tlenku w wydychanym powietrzu. 

Pracownicy Szpitala św. Trójcy
w Płocku (należącego do Sieci Szpita−
li Promujących Zdrowie) wzięli udział
w obchodach Światowego Dnia Bez
Tytoniu w Warszawie na Placu Zam−
kowym. Pracownicy z Płocka mierzy−
li ciśnienie krwi oraz rozdawali mate−
riały edukacyjne i informacyjne. Szpi−
tal Św. Trójcy był jedyną placówką
spoza Warszawy, która wzięła w im−
prezie udział. (r. ł.) 

Bez papierosa

Szpital Św. Trójcy w Płocku, jako
druga placówka w kraju, wdrożył nową
technikę operacyjną na aparacie więza−
dłowym kolana, tzw. „rekonstrukcję
czterotunelową” więzadła krzyżowego
przedniego. − Uszkodzenie więzadła
krzyżowego przedniego to poważne
i niestety dość częste uszkodzenie – mó−
wi Wiesława Rybicka, kierownik sekcji
marketingu, promocji zdrowia i skarg
SZPZOZ w Płocku. – Problem dotyczy
nie tylko sportowców, ale i ludzi aktyw−
nych fizycznie. 

Zespół lekarski „nowej ortopedii”
z ul. Kościuszki wykonuje co miesiąc
średnio 5 nowoczesnych rekonstrukcji
więzadła kolana techniką artroskopo−
wą. Metoda polega na wprowadzeniu
do wnętrza stawu mini kamery i odtwo−
rzeniu więzadła z odpowiednio uformo−
wanych odcinków własnych ścięgien
pacjenta. W ostatnich latach nastąpił
rozwój tzw. technik wielotunelowych,

polegających na oddzielnym odtworze−
niu i zakotwiczeniu pod odpowiednimi
kątami poszczególnych pęczków wię−
zadła i ich oddzielnym napinaniu z od−
powiednią siłą. Dzięki tej metodzie
uzyskuje się budowę i funkcjonowanie
„nowego” więzadła jeszcze bardziej
zbliżone do naturalnego.

Do Polski technikę czterotunelową
sprowadził z Niemiec dr Andrzej So−
lecki z prywatnej Kliniki Św. Łukasza
w Bielsku Białej, który następnie szko−
lił ortopedów i instrumentariuszki
z bloku operacyjnego Szpitala św. Trój−
cy. 

– 8 czerwca przeprowadzono z powo−
dzeniem pierwszy zabieg w Płocku
u młodego pacjenta z dużą niestabilno−
ścią kolana – mówi Wiesława Rybicka. 

Nowa technika została wdrożona, za−
ledwie pół roku od wprowadzenia,
rzadkich jeszcze w kraju, operacji ar−
troskopowych stawu barkowego. (r. ł.)

Drudzy w Polsce
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Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku podinsp. Jacek Olejnik wręcza ro−
wer zwycięzcy jednej z wielu konkurencji

– O rany! Ale fajny rower! Dziękuję,
na pewno jeżdżąc na nim będę prze−
strzegał przepisów ruchu drogowego –
zapewniał 11−letni Rafał Parol zastępcę
płockiego komendanta podinsp. Jacka
Olejnika, który wręczył mu „górala”.
Taką samą nagrodę dostało jeszcze 18
płockich uczniów. Kilkunastu otrzyma−
ło walkmany. Radości nie było końca. 

Festyn „Policja Dzieciom” ma już
ośmioletnią tradycję; po raz pierwszy
zorganizowano go z inicjatywy nad−
kom. Krzysztofa Błaszczyka – płockie−
go oficera dyżurnego i znanego anima−
tora sportu i wypoczynku – oraz ów−
czesnego płockiego komendanta mł.
insp. Mieczysława Romla. Obecny ko−
mendant płockiej policji mł. insp. Ry−
szard Kijanowski, który jest wielkim
miłośnikiem sportu, podtrzymuje tę ini−
cjatywę. 

Stadion miejski w Płocku i tym ra−
zem 1 czerwca tętnił życiem. Ucznio−
wie płockich szkół podstawowych
i gimnazjów w sportowych strojach i z
pomalowanymi buziami mieli do wy−
boru mnóstwo atrakcji. Największym
powodzeniem cieszyły się turnieje piłki
nożnej, w których wystartowały 54 dru−
żyny. Co ciekawe, 18 zespołów utwo−
rzyły … uczennice. Dziewczynki z za−
pałem biegały za piłką, piszczały po
zdobyciu gola, ale też ... kopały kole−
żanki po kostkach i faulowały. Sędzio−
wali uczniowie Płockiej Szkoły Sporto−
wej z ”siedemdziesiątki”. 

Kto zmęczył się piłkarskimi zmaga−
niami, miał jeszcze do wyboru mnó−

stwo innych zabaw – zawody darta,
przeciąganie liny, konkursy plastyczne.
Młodzi chłopcy, bardzo przejęci, strze−
lali do tarczy z broni pneumatycznej,
zasiadali na policyjnych motorach, du−
żym zainteresowaniem cieszyły się tak−
że wyścigi na ergometrach wioślar−
skich. Dla ochłody, można było – dzię−
ki współpracy z WOPR – popływać
motorówką po Wiśle. 

Wiele radości sprawiła dzieciakom
obecność na stadionie trzech znanych
piłkarzy I ligowej Wisły Płock: repre−
zentanta Polski Marcina Wasilewskie−
go, młodzieżowego reprezentanta Pol−
ski Wahana Geworiana i reprezentanta
Polski U−19 Sławomira Peszko, którzy
wręczali nagrody piłkarzom, chętnie
rozdawali autografy i pozowali do
zdjęć. Wspaniałe nagrody dla uczestni−
ków imprezy ufundowali: Fundacja Or−
len ”Dar serca”, PERN Przyjaźń, Elek−
troland Dominet, Urząd Miejski i Sta−
rostwo Powiatowe w Płocku, firma
„Ajmex” i Klub Sportowy „Masovia”
Płock. Organizatorzy dziękują również
za pomocz organizacji imprezy Krzysz−
tofowi Gancowi – dyrektorowi Miej−
skiego Zespołu Obiektów Sportowych
i Wioletcie Kasztelan – kierownikowi
gościnnego stadionu miejskiego.

Honorowymi gośćmi imprezy byli m.in.
Prezydent Miasta Mirosław Milewski, Pre−
zes ZKS „Wisła” Płock Krzysztof Dmo−
szyński oraz właściciel firmy Electroland
„Dominet” Mariusz Patrowicz.

Nadkom. Krzysztof Błaszczyk

Kierownik Sportowy imprezy

Jak sprawić, by na tysiącach dziecięcych buzi promieniał uś−
miech? Receptę znają płoccy policjanci. Udowodnili to podczas
imprezy z okazji Dnia Dziecka. 

Policja Dzieciom 

Komunikat
Policja poszukuje świadków wypadku, do którego doszło 31 maja przy ul.

Gwardii Ludowej. 31−letni kierujący samochodem Audi 100 przy sprawnej sy−
gnalizacji świetlnej zderzył się z Daewoo Tico. W wyniku zdarzenia obrażeń
ciała doznała 71−letnia pasażerka tico. 

Wszystkie informacje o zdarzeniu należy kierować do Sekcji Dochodzenio−
wo−Śledczej Komendy Miejskiej Policji, tel. 266−15−89.

Od początku roku płocka policja za−
notowała ponad 50 przypadków wan−
dalizmu. – Najczęściej niszczone są
przystanki oraz budki telefoniczne
– mówi rzecznik prasowy Karol Dmo−
chowski. – Wyrywane są słuchawki
i płyty czołowe aparatów, wybijane szy−
by i zrywane rozkłady jazdy.

Najczęściej do aktów wandalizmu
dochodzi w weekendy na Podolszycach
Południe. Sprawcami są przeważnie lu−
dzie młodzi. – Pięciu przestępców zła−
paliśmy na gorącym uczynku – opowia−

da Karol Dmochowski. – Natychmiast
pokryli straty.

Jeśli straty nie są wysokie – do 250 zł
– sprawcom grozi kara grzywny do 5
tys. zł lub areszt. Powyżej tej kwoty
czyn jest kwalifikowany jako przestęp−
stwo, za które grozi kara do pięciu lat
pozbawienia wolności. – Czyny te są
ścigane na wniosek pokrzywdzonego
– wyjaśnia rzecznik. 

Policja zwraca się z prośbą do miesz−
kańców, aby reagowali na grupy mło−
dzieży, które dewastują mienie. (m.d.)

Niszczą i psują

Do policyjnego aresztu trafił 21−let−
ni Łukasz, który oskarżony jest o kil−
kanaście włamań do mieszkań na tere−
nie miasta, choć niewykluczone, że
zostaną mu postawione kolejne zarzu−
ty. Bezrobotnemu płocczaninowi udo−
wodniono 14 takich czynów. Z miesz−
kań zabierał cenne przedmioty, które
następnie sprzedawał, a za uzyskane
pieniądze kupował narkotyki, resztę
wydawał na huczne zabawy. Część
zrabowanych rzeczy, np. sprzęt AGD,
telefony stacjonarne i komórkowe,
odzyskano. 

Przypomnijmy, że w płockiej ko−
mendzie już od kilku miesięcy działa
specjalna grupa operacyjno−docho−
dzeniowa, skupiająca się tylko na kra−
dzieżach z włamaniem do mieszkań.
Na swoim koncie ma już kilka sukce−
sów; niedawno została ujęta grupa
włamywaczy, której udowodniono 28
włamań do mieszkań od listopada
2003 roku do lutego br. Wyważali oni
okna lokali na parterze, kradli sprzęt
RTV, biżuterię, komputery, aparaty
fotograficzne, zegarki, a nawet kos−
metyki. (m.d.)

Kradł i wpadł

* Wieczorem 29 maja siedem zastę−
pów strażaków gasiło pożar w by−
łym młynie zbożowym na ul. Biel−
skiej.

* Z mieszkania przy ul. Mieszka I zło−
dzieje zabrali plecak, żelazko, pilot
od telewizora, telefon komórkowy
i biżuterię. Straty – 9 tys. zł. 

* Z biura przy ul. Warmińskiej skra−
dziono komputer z monitorem
o wartości ponad 6,5 tys. zł.

* Na ul. Bielskiej dwóch sprawców po−
biło 18−letniego płocczanina i zabra−
ło mu telefon komórkowy o wartości
150 zł.

* Dwóch 22−latków trafiło do policyj−
nego aresztu, po tym jak pobili 38−
letniego mężczyznę i zabrali mu te−
lefon komórkowy. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Miodowej. 

* Na ul. Kazimierza Wielkiego zło−
dzieje skradli płocczaninowi sa−
szetkę, w której miał telefon ko−
mórkowy, dokumenty i klucze.
Straty – 380 zł. 

* Z mieszkania przy ul. Jana Pawła II
zginęły dwa telefony oraz złota bi−
żuteria. Straty – 1,6 tys. zł.

* Na ul. Armii Krajowej 30−letnia ko−
bieta, kierująca Peugeotem nie do−
stosowała prędkości do warunków
jazdy, wpadła w poślizg i uderzyła
w latarnię. Obrażeń ciała doznała
kierująca oraz jej 36−letnia pasa−
żerka.

* Z ul. Korczaka zginął motorower.
W wyniku czynności przeprowadzo−
nych przez dzielnicowego okazało
się, że pojazd o takich samych nu−

merach rejestracyjnych znajduje się
na posesji zgłaszającego kradzież.
Posiada tylko inny numer silnika
i ramę.

* Sprzed sklepu przy ul. Okrzei zniknął
rower górski o wartości 1 tys. zł

* Na ul. Pszczelej napadnięto 55−let−
nią kobietę i skradziono jej torebkę
z dokumentami, pieniędzmi, tele−
fonem komórkowym i kluczami.
Straty wyniosły ponad 2 tys. zł.

* Złodziej, wykorzystując nieuwagę
właściciela sklepu przy ul. Pa−
dlewskiego, skradł 900 zł z kasy
fiskalnej.

* Na ul. Tumskiej mężczyzna zerwał
z szyi płocczanki złoty łańcuszek
z wisiorkiem o wartości 500 zł.

* Nieznany sprawca wybił szybę w sa−
mochodzie volvo, który zatrzymał
się na czerwonym świetle. Złodziej
skradł torebkę damską z dokumenta−
mi, kartą bankomatową, telefonem
komórkowym oraz pieniędzmi. Stra−
ty – 1865 zł.

* Kierowca Seata Toledo zjechał na po−
bocze i uderzył w drzewo. Do zda−
rzenia doszło na ul. Pocztowej. 

* Z posesji przy ul. Wyszogrodzkiej
zginęły dwa rowery górskie. 

* Na ul. Łukasiewicza 57−letni kierow−
ca Daewoo Lanos, wykonując skręt
w lewo na przejściu dla pieszych po−
trącił 17−letnią dziewczynę, która
z obrażeniami ciała trafiła do szpita−
la.

* Z Seata Cordoby zaparkowanego
przy ul. Zduńskiej zginęło radio.
Straty – 500 zł. (m.d.)

Kronika policyjna
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W ramach Dni Hiszpańskich na Ma−
zowszu w Szkole Wyższej im. Pawła
Włodkowica odbyło się 29 maja semi−
narium pt. ”Polscy przedsiębiorcy na
rynku hiszpańskim”. Uczelnia zorgani−
zowała je wspólnie z Polsko−Hiszpań−
ską Fundacją Współpracy i Rozwoju.

Podczas dwugodzinnego spotkania
jego uczestnicy otrzymali pokaźny pa−
kiet praktycznych informacji – jak roz−
począć i prowadzić biznes w Hiszpanii.

Rektor Bogdan Grzeloński przy−
pomniał na wstępie, że już Joachim
Lelewel w 1830 roku zwrócił uwagę
na podobieństwa w historii Polski
i Hiszpanii. – Również dziś wiele roz−
wiązań prawnych, gospodarczych nie
odbiega od polskich, co naszym przed−
siębiorcom znakomicie może ułatwić
poruszanie się na hiszpańskim rynku −
mówiła ambasador RP w Hiszpanii
Grażyna Bernatowicz. Pewnym zasko−
czeniem było dla nas wprowadzenie
dwuletniego okresu przejściowego na
zatrudnienie Polaków, ale dla wielu
zawodów m.in. spawaczy, kierowców
ciężarówek, są dość duże kontyngenty,
więc to ograniczenie nie powinno być
zbyt uciążliwe. Co roku około 10 tysię−
cy Polek przyjeżdża do Hiszpanii na
zbiory truskawek.

Halina Gołębicka – dyrektor departa−
mentu stosunków europejskich i wielo−
stronnych w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej przypom−
niała, że unijny rynek to 450 milionów
konsumentów, 28 proc. światowych in−

westycji i 24 proc. światowych usług.
I na ten rynek wchodzimy bez żadnych
ograniczeń – jedynym jest przestrzega−
nie prawa danego kraju. Musimy jed−
nak pamiętać, że to otwarcie z wzajem−
nością i na takich samych zasadach za−
graniczni przedsiębiorcy mogą działać
u nas.

– Kluczową sprawą jest znajomość
procedur postępowania np. przy reje−
strowaniu spółki z o.o. czy spółdzielni
– tłumaczyła Małgorzata Supera – pre−
zes Polsko−Hiszpańskiej Fundacji
Współpracy i Rozwoju. – Wygląda to
bardzo podobnie jak u nas: też musi być
akt notarialny, wpis do rejestru, nato−
miast kapitał założycielski – minimum
3010 euro – musi być fizycznie wniesio−
ny do banku. Koszty rejestracji są nieco
niższe niż w Polsce, za to raporty finan−
sowe trzeba składać częściej.

Przykładem dobrej współpracy pol−
sko−hiszpańskiej może być Iberia Mo−
tor Company – wyłączny importer sa−
mochodów seat w Polsce, działający
u nas od 1993 roku. Po polskich dro−
gach jeździ już 90 tysięcy seat’ów i fir−
ma – jak mówił jej przedstawiciel Da−
riusz Wysocki – nadal dynamicznie
rozwija się, zatrudniając obecnie w Pol−
sce 1200 osób.

Do rozwijania biznesu w Polsce
i krajach Unii zachęcał także Waldemar
Młynarczyk – dyrektor II Oddziału
PKO BP w Płocku, przedstawiając sze−
roką ofertę kredytową dla małych
i średnich przedsiębiorstw. E.J.

Biznes w Hiszpanii

Centrum Wspierania Biznesu infor−
muje, że Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski
o pomoc finansową dla przedsiębiorców
w celu zwiększenia ich konkurencyjno−
ści i wydajności poprzez współfinanso−
wanie działań, mających na celu wdroże−
nie nowej technologii lub innowacji.

Pierwszy termin składania wniosków
upływa 12 lipca br. Wysokość pomocy
wynosi do 50 proc. całkowitych kosz−

tów kwalifikowanych przedsięwzięcia
i nie może przekroczyć 100 tys. euro.
Wartość zakupu środków trwałych mo−
że być realizowana z jednym dostaw−
cą/usługodawcą w ramach jednego ro−
dzaju Klasyfikacji Środków Trwałych
i nie może przekroczyć 30 tys. euro.

Po bezpłatne informacje i wnioski
można zgłaszać się do Centrum Wspie−
rania Biznesu, ul. 3 Maja 16, pokój 315,
tel. 262 68 48 lub 367 45 69. (m.d.)

Konkurencyjni przedsiębiorcy

Skrócenie okresu pobierania zasił−
ków jest efektem wejścia w życie (z
dniem 1 czerwca) nowej Ustawy o pro−
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Nowe przepisy określają, że 12−
miesięczny okres pobierania zasiłków
przysługuje tylko w tych powiatach,
gdzie stopa bezrobocia przekroczy 125
procent stopy bezrobocia w kraju (okre−
ślonej na 30 czerwca ubiegłego roku).

W myśl przepisów starej ustawy 
12−miesięczny okres pobierania zasiłku
przysługiwał w powiatach, gdzie stopa
bezrobocia przekroczyła przeciętną sto−
pę bezrobocia w kraju.

Wyjątkiem są bezrobotni powyżej 50
roku życia, posiadający jednocześnie
co najmniej 20−letni staż pracy. Te oso−
by posiadają prawo do pobierania
świadczeń przez okres 12 miesięcy.

Nie jest to dobra wiadomość dla bez−
robotnych na Mazowszu, którzy reje−

strują się od 1 czerwca. Oznacza to, że
roczny okres zasiłku przysługuje jedy−
nie mieszkańcom pięciu powiatów: go−
stynińskiego (stopa bezrobocia – 23,4
proc. aktywnych zawodowo), mław−
skiego (25,7 proc.), radomskiego (27,6
proc.), szydłowieckiego (27,6 proc.)
wyszkowskiego (23,1 proc.).

Do czerwca prawo do pobierania
rocznych zasiłków na Mazowszu posia−
dali bezrobotni w 21 powiatach (na 36
istniejących w woj. mazowieckim). Od
chwili wejścia w życie nowej ustawy
prawo do 12−miesięcznego zasiłku
stracili bezrobotni z powiatów: ciecha−
nowskiego, legionowskiego, makow−
skiego, nowodworskiego, ostrołęckie−
go, płońskiego, przasnyskiego, przysu−
skiego, sierpeckiego, płockiego, woło−
mińskiego, żuromińskiego.

Aleksander Kornatowski

(rzecznik prasowy WUP)

Tylko pięć powiatowych urzędów pracy na Mazowszu będzie wypłacało
zasiłki dla bezrobotnych przez okres 12 miesięcy. W pozostałych „poś−
redniakach” prawo do pobierania zasiłku skrócone zostało do pół roku.

Krótsze zasiłki
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Co wiesz o Unii Europejskiej? Nie
chcemy cię sprawdzać, ale uczyć po−
przez zabawę – tak zachęcali do wzię−
cia udziału w europejskim quizie
przedstawiciele Dyrekcji Generalnej
Komisji Europejskiej ds. Wymiaru
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrz−
nych.

Pomysł się sprawdził: 4 czerwca na
Starym Rynku stanął niebieski na−
miot, wielki telebim oraz laptop. Na
ekranie pojawiało się siedem pytań
z czterema możliwościami odpowie−
dzi. Uczestnicy quizu, których nie
brakowało, musieli wiedzieć, np. ko−
go będziemy wybierać w wyborach 13

czerwca czy co nam zapewnia Karta
Praw Podstawowych. 

Tym samym płocczanie – wraz
z mieszkańcami innych 40 miast Polski
– wzięli udział w kampanii „Być Euro−
pejczykiem... To nie puste słowa, ale
konkretne prawa”. Wyniki z wszyst−
kich miast stanowią obraz, jaka jest
wiedza Polaków na temat praw obywa−
teli Unii Europejskiej. 

Na wszystkich, którzy chcieli się spraw−
dzić czekały materiały informacyjne,
a także symboliczne nagrody: długopisy,
kubeczki, magnesy na lodówkę. Polska
była drugim krajem, po Irlandii, gdzie od−
była się kampania informacyjna. (m.d.)

Multimedialna UE
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Bez konserwatora ani rusz
W związku ze zmianami w prawie budowlanym, inwestorów zamierzających

prowadzić prace budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obowią−
zują nowe regulacje.

Na mocy decyzji z 1959 roku w Płocku wyznaczona została strefa o szczególnych
wartościach kulturowych. Obejmuje ona teren Starego Miasta od ul. Sienkiewicza aż
do Wisły i od Rogatek Dobrzyńskich do Rogatek Warszawskich. Znajdujące się
w niej obiekty w różnym stopniu podlegają ochronie. Do niedawna, inwestorzy pla−
nujący prace budowlane w tej strefie musieli uzyskać zgodę konserwatora w przypad−
ku obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Obecnie pozwolenie konserwatora za−
bytków wymagane jest przy prowadzeniu wszelkich robót na całym obszarze wpi−
sanym do rejestru zabytków. Inwestor musi uzgadniać z konserwatorem także takie
działania inwestycyjne, do których wcześniej zgoda nie była wymagana. (j)
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Małgorzata Witczewska została no−
wym dyrektorem Miejskiego Zarządu
Dróg. Nowa dyrektor ma 33 lata i od
września 1996 roku – tuż po studiach

– pracuje w Urzędzie Miasta. Pracę roz−
poczęła jako podinspektor w Wydziale
Gospodarki Komunalnej. W 2000 roku
awansowała na stanowisko kierownika
Referatu Inżynierii Miejskiej. Podczas
zmian organizacyjnych, w lutym 2003
roku, po kolejnym awansie, została kie−
rownikiem Oddziału Eksploatacji In−
frastruktury Miasta w Wydziale Gospo−
darki Komunalnej i Ochrony Środowi−
ska. Do tej pory nadzorowała dwa refe−
raty i kierowała pracą 15 osób. 

Małgorzata Witczewska jest absol−
wentem inżynierii środowiska Politech−
niki Warszawskiej. Ukończyła również
studia podyplomowe w zakresie marke−
tingu i zarządzania kadrami w przedsię−
biorstwie. Uczestniczyła także w kur−
sach związanych z kosztorysowaniem
robót budowlanych i systemem zamó−
wień publicznych. (m.d.)

Drogowy dyrektor

Sprawozdanie 
Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa

Od 31 stycznia do 31 grudnia 2003 roku komisja odbyła 14 posiedzeń, w tym
dwa wspólnie z Komisją Polityki Społecznej. Dwunastu członków pod przewod−
nictwem Barbary Smardzewskiej−Czmiel (do czerwca Wojciecha Hetkowskiego)
zajmowało się informacjami nt. m.in.: bezrobocia, realizacji budżetu miasta, mo−
nitoringu, systemów ratowniczo−gaśniczych, budowy mostu, realizacji budownic−
twa wielorodzinnego, spółdzielczego, komunalnego i indywidualnego, Płockiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych, programu na rzecz osób niepełnosprawnych,
programu rozwoju turystyki, Parku Technologicznego oraz Bulwaru Narodów
i Kultur Centrum Kultury Europejskiej.

Komisja opiniowała projekty uchwał Rady Miasta, rozpatrywała pisma, które
przekazała do Prezydenta Miasta i jednostek organzacyjnych. (m.d.)

Tak wyglądał jeden z pojem−
ników na odzież używaną, usta−
wiony przez PCK. To niezrozu−
miały akt wandalizmu, który
świadczyć może jedynie o skraj−
nym braku wyobraźni lub umy−
słowej ociężałości sprawców.
Dzięki takim pojemnikom
i ofiarności mieszkańców nasze−
go miasta płocki oddział PCK
może gromadzić i przekazywać
odzież, koce i zabawki dla bied−
nych oraz bezdomnych. Trudno
sobie wyobrazić komu może to
przeszkadzać. Mimo wszystko
autorom tego „dzieła” życzymy,
aby nie musieli w przyszłości
korzystać z pomocy takich insty−
tucji jak Polski Czerwony
Krzyż.                              (red) 

Na głupotę nie ma mocnych 

Godziny poranne, 7 czerwca (poniedziałek), ul.
Kolegialna (koło siedziby PCK)
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42 najlepszych płockich maturzy−
stów wpisało się do Księgi Chwały.
Uroczystość odbyła się w auli ratusza
(4 czerwca). Abiturienci reprezento−
wali dziesięć szkół: Jagiellonkę, Ma−
łachowiankę, III LO, IV LO, ZSB Nr
1, ZSZ Nr 2 i 6, Zespół Szkól Ekono−
miczno−Kupieckich, ZST i ZS Cen−
trum Edukacji. 

Od władz miasta maturzyści otrzymali
okolicznościowe dyplomy oraz upomin−
ki. – Dziś zamykacie pewien etap swoje−
go życia – mówił prezydent Mirosław
Milewski. – Mam nadzieję, że dostanie−
cie się na wymarzone studia, a tuż po
nich wrócicie do Płocka. Nasze miasto
czeka na was, staramy się, abyście mieli
nowe, atrakcyjne miejsca pracy.

Druh Wacław Milke życzył maturzy−
stom sukcesów w dalszym życiu. – Pa−
miętajcie o godności człowieka i hono−
rze Polaka – prosił. 

Na zakończenie uroczystości wszy−
scy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. 

(m.d.)

Wróćcie do Płocka

W piątek, 4 czerwca o godzinie
17.00 Małachowiacy z rocznika ’85 po
raz ostatni spotkali się wspólnie w mu−
rach Alma Mater, aby pożegnać się
z nauczycielami i wychowawcami
oraz odebrać świadectwa maturalne.
Za wybitne osiągnięcia w nauce (śred−
nia – 5,42) Tomasz Bąk, uczeń klasy
IV B, otrzymał z rąk ks. prof. Wojcie−
cha Górlaskiego złoty medal Diligen−
tiae (Medal Pilności). Srebrne medale

otrzymali: Wiktor Chabowski (IV D),
Katarzyna Ochnik (IV D), Agata Wój−
cik (IV D), Mateusz Maciejewski (IV
B), Anna Bendysz (IV A), Agnieszka
Kołodziejska (IV B), Tomasz Jaku−
bowski (IV D), Justyna Radecka (IV
A) i Dorota Wierzchowska (IV E). Na−
grodę imienia dr Stanisława Jagiel−
skiego, za najlepszą pracę maturalną
z języka polskiego otrzymała Daria
Tarkaz z klasy IV E. (r. ł.)

Ostatnie spotkanie

Tomasz Bąk, uczeń klasy IV B z
Małachowianki podczas wpisywania się
do pamiątkowej Księgi Chwały, wyłożo−
nej w auli ratusza
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Międzyszkolna Liga Przedmiotowa to
konkurs, który już od dziesięciu lat, z po−
wodzeniem, prowadzony jest w płockich
szkołach. Pomysłodawcą MLP była dy−
rekcja Szkoły Podstawowej Nr 23, która
chciała stworzyć uczniom możliwość
skonfrontowania swojej wiedzy z rówieś−
nikami. Chodziło również o wyłonienie
grona uczniów, mogących w przyszłości
reprezentować swoje szkoły w konkur−
sach ogólnopolskich. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło
się 20 szkół z Płocka i powiatu płockiego.
W 16 konkursach współzawodniczyło bli−
sko 890 uczniów. Tytuł laureatów zdobyło
129 uczniów. Uczestnicy sprawdzali swo−
ją wiedzę, m. in. z matematyki, przyrody,
historii, języka polskiego i angielskiego. 

Trzykrotny tytuł laureata zdobył tylko
Maciej Lenart z SP Nr 23 – szkoły, która

mogła się poszczyć w tym roku aż 16 la−
ureatami i 8 zwycięzcami indywidualny−
mi. Największe powody do dumy wśród
nauczycieli miały: Urszula Malesa (SP
Nr 5), Halina Czerwonogrodzka (SP Nr
12) i Małgorzata Piotrowska (SP Nr 22).
Każda wychowała aż pięciu laureatów te−
gorocznej edycji konkursu. 

Organizatorami: Ligi były: Szkoła
Podstawowa Nr 3 i Nr 23.
Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej:

Kształcenie zintegrowane: SP 23 (klasy II), II
Podstawowa Szkoła Prywatna (klasy III)
J. polski: SP 22 (klasy IV, VI), SP 23 (klasy V)
J. angielski: SP 23 (klasy V, VI)
Matematyka: SP 23 (klasy IV, VI), SP 5 
(klasy V)
Przyroda: SP w Dobrzykowie (klasy IV), SP 18
(klasy V), SP 21 (klasy VI)
Historia: SP 18 (klasy V), SP 22 (klasy VI)

(r. ł.)

Jubileuszowa liga

Rozwiązanie krzyżówki
Spośród kilkudziesięciu kartek z hasłami, otrzymanymi po prawidłowym roz−

wiązaniu „Natura blisko, dbaj o środowisko” krzyżówki zamieszczonej w „Sy−
gnałach Płockich” Nr 10 (106), wylosowaliśmy nadesłane przez: Monikę Ga−

jos z ul. Jaśminowej, Iwonę Uznańską z ul. Bukowej oraz Ryszarda Kwiat−

kowskiego z ul. Kapitańskiej. Po odbiór nagród (kubka i płyty CD zespołu Far−
ben Lehre) zapraszamy do redakcji: Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pok.
220. (m.d.)

Zimna kąpiel
Tradycyjnie już, w czerwcu płocczanie przez około 10 dni pozbawieni są

ciepłej wody; PEC konserwuje urządzenia. Od 31 maja do 9 czerwca tylko
zimna wodę w kranach mieli mieszkańcy rejonu Skarpy, Winiar, Łukasiewi−
cza, Tysiąclecia i części Starego Miasta. Od 11 do 22 czerwca prace konser−
wacyjne trwają w rejonie ul. Bielskiej, Jachowicza, 3 Maja, Tumskiej osiedla
Kochanowskiego, Kolegialna. Na końcu z zimnej kąpieli od 21 czerwca do 2
lipca zmuszeni będą korzystać mieszkańcy Kostrogaju, Międzytorza, Dworco−
wej, Podolszyc. (j)
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Jedną z najważniejszych instytucji
w każdym kraju jest poczta. Miała ona
zawsze charakter państwowy, czy była
to poczta cesarska czy królewska. Jej
zadaniem nadrzędnym było przesyłanie
informacji w celu zabezpieczenia inte−
resów państwa i organizacji życia spo−
łecznego. Poczta zajmowała się nie tyl−
ko przesyłaniem listów, ale także prze−
syłek, świadczyła usługi transportowe
i przewozowe dla różnych osób pub−
licznych, a później i prywatnych. Jak
bardzo poczta wrosła w życie codzien−
ne mieszkańców najlepiej świadczy
liczny zespół pojęć i symboli kojarzą−
cych się z tą instytucją; trąbka, zna−
czek, wici, list, telegram, kurier, gołą−
bek pocztowy, dyliżans. Jak ważne
sprawy można załatwić dzięki szybkie−
mu przekazowi informacji, wystarczy
przywołać słynny XIX−wieczny sms
z „Lalki” Bolesława Prusa: Telegram
do pana Wokulskiego, telegram do pa−
na Wokulskiego. Dziś młoda dama już
nie powie do swojego lubego: Napisz
proszę, chociaż krótki list..., ale powie
mu: wyślij esemesa. A jeszcze nie tak
dawno, aby zadzwonić do kogoś znaj−
dującego się poza granicami miasta,
chodziło się na pocztę.

Listonosz wyszedł z Persji

Poczta, jako instytucja państwowa po−
wołana do przekazywania informacji, po
raz pierwszy została zorganizowana
w starożytnej Persji, gdzie już od VI wie−
ku p.n.e. władca mógł regularnie przesy−
łać i otrzymywać korespondencję. Perska
poczta – angareion – to sieć dobrze roz−
budowanych dróg, przy których co 25
km były urządzane stacje dla posłańców
– angaroi. Była to instytucja bardzo
sprawna, drogę wynoszącą 2500 km
z Suzy do Efezu, angaroi przebywali
w ciągu niecałego tygodnia.

System perski, w epoce hellenistycz−
nej w czasach Aleksandra Wielkiego,
przejęli Grecy. Ale unowocześniony
został dopiero w Egipcie Ptolemeu−
szów, poprzez rozbudowę pośrednich

stacji rozdzielczych, na których kores−
pondencja była kierowana do miejsca
przeznaczenia przez odpowiedni sztab
urzędników.

Państwowy system pocztowy w Rzy−
mie – cursus publicus – wprowadził
Oktawian August i był również wzoro−
wany na systemie perskim. Wtedy też

zostały rozbudowane drogi publiczne,
przy których powstawały stacje dla po−
słańców – mutationes, gdzie dokony−
wano zmian i zapewniano odpoczynek,
oraz mansiones – stacje noclegowe.
Poczta rzymska była przeznaczona dla
cesarza, a jej utrzymanie należało do
obowiązków ludności zamieszkałej na
terenie sieci, co stanowiło dla niej duże
obciążenie. Ponieważ do systemu
rzymskiego przeniesiona została rów−
nież perska nazwa angaria, pojęcie to
stało się synonimem ucisku.

Prywatną korespondencję przekazy−
wano przy okazji, gdy ktoś wybierał się
w podróż lub za pośrednictwem włas−
nych niewolników listonoszy – tabellari.

Nad Wisłą

Organizacja przekazu informacji roz−
wijała się automatycznie wraz z rozwo−
jem instytucji władzy. W Polsce Pia−
stów problem ten był potraktowany na−
leżycie, co tak zwięźle ujął przytoczo−
ny wyżej Jan Długosz. Władcy do prze−
kazywania informacji używali prze−
ważnie własnych posłańców, tzw. ko−
morników lub zobowiązanej do tych
czynności drobnej szlachty. Mieszcza−
nie byli zobowiązani do dostarczania
podwód – koni i wozów – dla posłań−
ców książęcych i królewskich. Obo−
wiązek ten rozciągnięty został przez
następców Bolesława Chrobrego na
mieszkańców wsi pod nazwą angaria.
Tak jak w okresie rzymskim, podwody
stały się przyczyną niezadowolenia
społecznego szczególnie, że prawa te
były przez przedstawicieli władców na−
dużywane. W 1225 roku wprowadzone
zostały przywileje podatkowe, a w wie−
kach następnych zwolnienia niektórych
miast od podwodów.

Osobne poczty, dla własnych po−
trzeb, były organizowane przez instytu−
cje kościelne i klasztory. Własne pocz−
ty utrzymywały również władze miej−
skie oraz różne konfraternie rzemieśl−
nicze i kupieckie, ale miały one charak−
ter elitarny.

W XV i XVI wieku poczta o zasięgu
europejskim była zorganizowana przez
zamożne rodziny kupieckie, korzystali

z niej również władcy. W Polsce fun−
kcjonowała m.in. poczta Fuggerów (Fu−
kierów) z Augsburga i włoskiej rodziny
Thurn−Taxisów. W czasach Zygmunta
Augusta i Stefana Batorego ważną rolę
spełniała poczta – pochodzącej z Floren−
cji – rodziny Montelupich, która uległa
spolszczeniu i zmieniła nazwisko na

Wilczogórskich. Komunikacja np. po−
między Krakowem i Wenecją trwała
dwa tygodnie i była organizowana dwa
razy w miesiącu.

Ważna rola poczty sprawiła, że jej wła−
ściciele uzyskiwali różne przywileje,
a nawet monopol w jej prowadzeniu.

W XVII wieku poczta została zreor−
ganizowana, dotychczas prywatna i fi−
nansowana przez króla, stała się insty−
tucją państwową, utrzymywaną z po−
datków. Jan III Sobieski rozbudował
znacznie sieć dróg i połączeń oraz
utrzymywał stacje pocztowe. W tym

czasie wyodrębniają się dwa ważne oś−
rodki rozdzielcze dla korespondencji
zagranicznej: Kraków i Gdańsk.

W miastach są organizowane własne
poczty partykularne.

Na początku panowania Sasów (za
Augusta II), poczta polska zostaje wy−
parta przez pocztę brandenburską. Au−
gust III odbudowuje system pocztowy,
który stał się instytucją dochodową.
Dalszy jej rozwój nastąpił w czasach
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Epoka dyliżansów

Po rozbiorach, na terenie zaboru pru−
skiego zorganizowano udogodnienia

komunikacyjne: sztafety, ekstrapoczty,
kurierów i listonoszy. Rok 1807, kiedy
zostały wprowadzone regularne kursy
na trasie Warszawa, Płock, Poznań,
Pniewy, wyznacza początek epoki dyli−
żansów. Ten niezwykły wehikuł tran−
sportowy, omnibus, karetka pocztowa,
symbol XIX−wiecznej poczty, był rów−

nież natchnieniem dla wielu malarzy
tamtego czasu i jest nieodłącznym atry−
butem i motywem wielu współczes−
nych westernów. Z okazji stulecia
poczty w Stanach Zjednoczonych wy−
dano okolicznościowy znaczek poczto−
wy przedstawiający... napad na dyli−
żans.

Podróż dyliżansem nie należała do
przyjemności, przynamniej wg relacji
z końca XIX stulecia, z podróży na
trasie Płock – Zakroczym: Te wszyst−
kie omnibusy budowane są na jedną
modłę, a raczej są to przeważnie wy−

aranżowane ambulanse, czyli powozy
wojskowe, używane niegdyś dla sła−
bych lub chorych żołnierzy... Najczę−
ściej są one bez szyb, lub w najlep−
szym razie otwory, mające służyć dla
światła i widoku, pozabijane są cien−
kiemi deseczkami, tak że bardzo często
siedzi się w takim ekwipażu, jak
w ciemnicy, gdyż nawet pomieszczenia
dla świec tak prymitywnie są urządzo−
ne, iż pasażerowie, chcąc mieć świat−
ło w karetce, muszą sami przyklejać
świece do miejsca jej przeznaczenia,
lub też trzymać świecę w ręku (sic!),
jeśli takowa u którego z pasażerów się
znajdzie.... Pasażerowie zazwyczaj

Ludzie listy piszą,

Tak bowiem mądrze i przezornie król ten [Bolesław Chrobry] urządził swoje państwo, że wszelkie sprawy i wypadki świeżo wy−
darzone czy to w pobliżu, czy z dala, w kraju, czy za granicą nie tylko dniem, ale i nocą dochodziły do jego wiadomości (Jan Dłu−
gosz, „Roczniki”). Jan III król Polski, Wielki Książę Litewski (...)
Wszem wobec, i każdemu z osobna, komu wiedzieć należy, to co następuje, wiadomo czynimy: pomiędzy rozmaitymi pożyteczny−
mi urządzeniami w innych państwach regularna poczta nie zajmuje ostatniego miejsca, wskutek czego nie tylko interesy handlo−
we, lecz i publiczne mogą być załatwiane bez straty czasu. Doświadczenie pokazuje, ze Nasi Jaśnie Oświeceni Przodkowie dawa−
li wielkie znaczenie dla korzystnych wpływów urządzeń pocztowych w Sejmie z r. 1620 według przyjętego prawa (Jan III Sobie−
ski, z przywileju dla miasta Leszna). [wg Zuzanna Borcz, „Polskie poczty”]

Budynek pocztowo−telegraficzny przy uli−
cy Sienkiewicza, arch. inż. Antoni Włady−
sław Kowalski, 1928−1934

Budynek Poczty przed 1915 rokiem, karta pocztowa ze zbioru Marka Ambroziaka
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mieszczą się w takiej karetce, jak śle−
dzie w beczce. Dobrze jeszcze, dopóki
się siedzi, ale najgorzej z wsiadaniem
lub wysiadaniem, kiedy to jedni dru−
gim depcą po nogach niemiłosiernie,
lub walają ubranie (Echa Płockie
i Łomżyńskie, 1899).

XIX stulecie to też epoka nowych
systemów przekazywania informacji,
telegrafii i telefonii. Telegraf optycz−
ny (semaforowy) został wynaleziony
w czasach Napoleona we Francji
przez duchownego francuskiego Cla−
ude Chappe’a, w Polsce znalazł za−
stosowanie po raz pierwszy w 1830
roku na linii Warszawa – Modlin. Te−
legraf elektromagnetyczny z 1837 ro−
ku, znany od nazwiska wynalazcy te−
legrafem Morse’a, w Polsce został
wprowadzony w 1852 roku. Wcześ−
nie musiał dotrzeć i do Płocka gdzie
był połączony z pocztą, w której
gmachu w1885 roku otrzymał swoją
siedzibę. Graham Bell skonstruował
telefon w 1876 roku, w Płocku pier−
wsze telefony zostały podłączone
około 1900 roku.

Pocztamt

Historia poczty to też historia kar−
czem i zajazdów. Ale dopiero w dru−
giej połowie XVIII wieku organizo−
wane są stałe domy pocztowe, pocz−
tamty i podległe im poczthalterie.
Znajdowały się w nich pomieszczenia
usługowe przyjmowania i wydawania
przesyłek, pokoje dla podróżnych,
pomieszczenia dla pocztylionów i ku−
rierów, mieszkania personelu. Archi−
tektura tych budynków była ujednoli−
cona i wznoszono je wg określonych
wzorów budowlanych. Pierwsze bu−
dynki pocztowe były projektowane
przez najwybitniejszych architektów
epoki Oświecenia: Piotra Aignera,
Dominika Merliniego czy Szymona
Bogumiła Zuga. Opublikowany
w 1824 roku album projektów pod
nazwą „Wzory na domy zajezdne
przy drogach bitych projektowane...”
związany był z ogólną tendencją
opracowywania typowych projektów
dla różnych gmachów użyteczności
publicznej, ratuszy, szkół, teatrów
czy domów dróżników. Dla poczt
projektowano najczęściej parterowe
budynki z wysokim dachem w stylu
uproszczonego klasycyzmu.

Stała siedziba poczty w Płocku, czy−
li Pocztamt Centralny Płocki znany

jest od 1793 roku. Na dawnych mapach
pruskich z lat 1793−1807 znajdują się
wykreślone drogi pocztowe do Gdań−
ska i Królewca oraz „Post Haus”, dom
poczty znajdujący się przy ulicy War−
szawskiej. Stan techniczny tego budyn−
ku nie przedstawiał się jednak najle−

piej. Powtarzające się cyklicznie re−
monty spowodowały, że Dyrekcja Ge−
neralna Poczt postanowiła urządzić no−
wą siedzibę. W tym celu w 1829 roku
od inspektora więzienia Cypriana Słu−
peckiego odkupiono wybudowany
w 1827 roku dom znajdujący się przy
ulicy Dominikańskiej (obecnie 1 Maja)
i Więziennej (obecnie Sienkiewicza).
Pozytywną opinię o budynku wyrazili
przedstawiciele Komisji Województwa
Płockiego, która w imieniu poczty do−
konywała zakupu: przekonani będąc iż
Dom do nabycia Urzędu pocztowego
projektowany, a który niniejsza per−
traktacja odbyta została, pobudowany
jest porządnie, trwale i z dobrych mate−
riałów, wszelkimi dogodnościami i w
ozdobnem Ogrodem opatrzony (wg
Wojciech Marciszewski „Poczta Płoc−
ka”, 1998).

Jak ten budynek wyglądał, nie wia−
domo. Zachowany „Plan domu dla
Urzędu Głównego Pocztowego w mie−
ście wojewódzkim Płocku restaurować
się mającego” wykonany w 1847 roku
przez Budowniczego Obwodu Płockie−
go Jana Zielińskiego przedstawia wzor−
cowy budynek, zawierający się pomię−
dzy projektami I i II klasy, jakie dla ce−
lów pocztowych były w tym czasie na
terenie Królestwa Polskiego wznoszo−
ne. Rysunek ten uwzględnia już projek−
towane zmiany, tzn. poszerzenie bu−
dynku o dwie osie. 

W latach następnych powiększenie
istniejącej budowli wymuszał rozwój
zakresu usług pocztowych. Nie są
znane działania w tym kierunku
z czasu drugiej połowy XIX stulecia.
W tym okresie musiało zostać nadbu−
dowane piętro i uległa zmianie ele−
wacja zewnętrzna. Znane zmiany zo−
stały dokonane w końcu tego wieku:
Gmach został rozszerzony przez do−
budowanie części od strony ulicy
Więziennej i wewnątrz gruntownie
zmieniony i odnowiony, tak, że obec−
nie jest obszernym i przedstawia się
wcale przyzwoicie (Echa Płockie
i Łomżyńskie, 1900). Wygląd dobu−
dowanego skrzydła obrazuje karta
pocztowa z ok. 1915 roku, na której

widać skromny, klasycystyczny
szczyt schodkowy.

Dwudziestolecie

W 1919 roku siedziba poczty, tele−
grafów i telefonów państwowych zo−
stała poświęcona, a w sierpniu 1920 ro−

ku podczas bohaterskiej obrony miasta
przy budynku znajdowała się barykada.

Dalszy rozwój działalności poczty
spowodował, że w 1922 roku przygo−
towano projekt budowy nowej siedzi−
by w nowym miejscu. Jednak dopiero
w 1928 roku został zatwierdzony
kosztorys przebudowy stacji telefo−
niczno−telegraficznej: Jak się dowia−
dujemy, Biuro Architekta Powiatowe−
go w Płocku [funkcję tą pełnił inż.
Antoni Władysław Kowalski] zajęte
jest obecnie opracowywaniem pla−
nów tak gruntownej przebudowy
gmachu Urzędu Pocztowo – Telegra−
ficznego, że śmiało to można nazwać
raczej budową nowej poczty. Jedno−
cześnie stwierdzono, że aparaty tele−
foniczne są źródłem zarazy: Badania
bakteriologiczne wykazały bowiem
częstą obecność zarazków gruźlicy
w tych tubach („Dziennik Płocki,
1928). W 1930 roku zarząd telefonów
i telegrafów został przeniesiony do
domu Jankowskiego przy ul. 3 Maja,
a budowa nowego budynku została
zakończona w 1934 roku: Budynek
dla nowej stacji telefonów automa−
tycznych jest już wykończony. W dniu
12 b.m.. przybyła z Warszawy spe−
cjalna komisja inżynierów z Dyrekcji

P. T. i T. która skontrolowała budy−
nek i oficjalnie go przejęła. [...] Cały
dom jest zbudowany mocno i racjo−
nalnie („Dziennik Płocki”, 1934). 

Budynek telegrafu jest odpowie−
dzią na powszechnie panującą w la−
tach trzydziestych tendencję wzno−
szenia architektury funkcjonalnej
o uproszczonej dekoracji architekto−
nicznej, ale jej nie pozbawionej.
W Płocku dekoracja ta wyrażona zo−
stała w zróżnicowaniu płaszczyzn fa−
sady, nadając budynkowi walor zmo−
dernizowanego klasycyzmu.

W roku 1936 architekt Jan Klein
wykonał projekt przebudowy poczty
i projekt budowy mieszkań dla pra−
cowników. Zakres ich realizacji nie
jest znany.

Po wojnie w ramach nowych, nie
zrealizowanych założeń urbanistycz−
nych centrum Płocka, przy ulicy Biel−
skiej w latach 1969−1972 wybudowano
nowy budynek Poczty Głównej, zapro−
jektowany przez inż. architekta T.
Osieckiego. Elewacja budynku w ukła−
dzie poziomym została wyłożona pia−
skowcem, później uległa nieznacznej
przebudowie. Przy jego projektowaniu
nie można wykluczyć inspiracji gma−
chem Urzędu Telekomunikacyjnego
w Warszawie, od strony ulicy Nowo−
grodzkiej, zrealizowanego w 1933 roku
wg projektu J. Putermana i L. Sawic−
kiego.

W 1992 roku z Poczty Polskiej wyo−
drębniła się samodzielna placówka
– Telekomunikacja Polska S.A., która
przejęła budynki przy ulicy 1 Maja
i Sienkiewicza.

Rozwój cywilizacyjny spowodował,
że dyliżanse zostały wyparte przez ko−
lej i autobusy, maile wypierają listy,
a sms−y zastępują telegramy. Ciekawe,
co z tego zostanie dla kolekcjonerów...

Roman Rzymkowski

zwykłe, polecone...

Projekt rozbudowy budynku poczty w Płocku, budowniczy Jan Zieliński, 1847 r., Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, wg „400 lat Poczty Polskiej”, Warszawa 1958

Siedziba Poczty Głównej przy ul. Bielskiej, arch. inż. T. Osiecki, 1969−1972, fot. K. Jabłoń−
ski, wg Z. Sokołowski, M. Sołtysiak „Płock urbanistyka i architektura”, Warszawa 1975
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Szkoła Podstawowa Nr 12 wspólnie
z Radą Mieszkańców Osiedla ”Wyszo−
grodzka” zorganizowały w Dzień Dziec−
ka na szkolnym boisku wielki festyn dla
małych i dużych, z wieloma atrakcjami
i bogatym menu. Oprócz dobrej zabawy,
był to jeden z punktów realizowanego
przez szkołę programu profilaktycznego
pn. ”Stop uzależnieniom”.

Od godz. 9 do 13 dzieciaki z osiedla
ścigały się, przeciągały linę, próbowały
swych sił na ergometrze wioślarskim
i uczestniczyły w wielu innych konku−
rencjach sportowych. Najmłodszym
najbardziej podobało się malowanie
twarzy, starsi podliczali, która klasa
przyniosła na festyn najwięcej surow−

ców wtórnych i ma szanse wygrać
w konkursie. Być może, przyszli straża−
cy, z entuzjazmem przyglądali się akcji
gaszenia płonącego samochodu, przy
użyciu specjalistycznego sprzętu, a po
pokazie judo i technik samoobrony
w wykonaniu strażników miejskich
wielu uczestników festynu postanowiło
nabyć takie umiejętności.

Nic dziwnego, że po tylu emocjach,
a także fizycznym wysiłku, dużym powo−
dzeniem cieszył się bufet: jogurty, kiełba−
ski z rożna i grilla, słodycze itp. o którego
dobre zaopatrzenie zadbali sponsorzy
m.in. Peklimar, Agencja RIS, PSS Zgoda,
POLOmarket, gospodarstwo ekologiczne
z Grzybowa. (j)

Kronika osiedli

Festyn profilaktyczny
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Czekam i nie mogę się doczekać zebra−
nia naszej Rady Osiedlowej. Mój sąsiad
zaczyna na to wszystko machać ręką. Jed−
nocześnie dowiedziałem się, że dwa razy
spotykał się Zarząd. Ciekawe czym się
zajmuje? Próbowałem się dowiedzieć,
jak działają inne rady osiedlowe. Najczę−
ściej zapytywani moi znajomi w ogóle
o nich nie słyszeli, a jeśli, to nic nie wie−
dzieli o tym co te ”ich” rady robią. Świad−
czy o tym też niska 5% frekwencja wy−
borcza. Zaczyna to przypominać pracę
naszych posłów i radnych. Za nasze pie−
niądze – kilkanaście tysięcy złotych rocz−
nie na jedną radę – w oderwaniu od spo−
łeczeństwa, bez kontroli. Po co w takim
razie te rady są i kto za to odpowiada? 

Teoretycznie rady osiedlowe są ema−
nacją miejskiej samorządności najniższe−
go szczebla. Są bliżej lokalnych, dzielni−
cowych problemów. Bardzo ładnie w te−
orii. Praktycznie, może nie wszędzie, są
opanowane przez osoby lubiące władzę
i niewielkie, ale jednak pieniądze. Liczą
oni na to, że znowu nie będzie chętnych
do kandydowania i na niską frekwencję
przy kolejnych wyborach. Skutecznie eli−
minują „konkurencję”. Zamknięty świat.
Pozorują działalność dla społeczeństwa
poprzez tzw. dyżury, na które mało kto
z tego społeczeństwa przychodzi, a jak
przychodzi to w sprawach, które może
i musi załatwić w Urzędzie Miasta. Dla
poklasku, organizują festyny i pikniki,
które służą zabawie za publiczne pienią−
dze, nie wnosząc żadnych wartości. Na

coś trzeba te pieniądze wydać, no i „wy−
kazać się” przed kolejnymi wyborami.
Pewnie można spotkać w Płocku rady
osiedlowe, działaczy osiedlowych, god−
nych zauważenia i szacunku. Przepra−
szam, ja nie znam.

Kto za to odpowiada? Przede wszyst−
kim sami obywatele, którzy z takiego
uczestnictwa w demokracji lokalnej nie
korzystają. Gdzie są ci, którzy mogą i po−
winni dla dobra wspólnego coś dobrego
zrobić? Nie jest tu istotne wykształcenie,
pochodzenie czy zawód. Istotna jest po−
stawa społeczna. Faktem jest, że prawdzi−
wym społecznikom łatwo nie jest, liczyć
na wdzięczność obywateli nie powinni. 

Rada Miasta uchwaliła statut dla rad
osiedlowych. Kto na szczeblu miasta od−
powiada za funkcjonowanie rad osiedlo−
wych? Prezydent nie, bo odpowiada za
Urząd Miasta. Pozostaje Rada Miasta,
składająca się z różnych, zmieniających
się i zwalczających ugrupowań? A może
Przewodniczący Rady? Tylko czy chce
i czy mogą mu w tym pomóc członkowie
władz obecnych rad? 

Martwi mnie, że po tych kilku moich
artykulikach NIKT nie podjął dyskusji
merytorycznej. Gdzie jest tych ponad 300
członków obecnych płockich rad osiedlo−
wych! A może wszystko jest OK? Czy ra−
dy osiedlowe są potrzebne obywatelom?
Czy gdyby otrzymywały tylko po 1000
złotych na utrzymanie i żadnych refunda−
cji za udział w sesjach Rady Miejskiej to
byłoby lepiej? Radny osiedlowy

Moje przemyślenia (5)

Po co komu rady?

Samo życie

Są, ale nie ma
Rzecz dzieje się na basenie Jagiel−

lonka.
– Ile kosztuje karnet?
– Nie ma karnetów.
– Jak to nie ma?
– To znaczy są, ale ich nie ma. Nie

sprzedajemy, bo nie mamy.
– Jak to nie macie?
– Bo czekamy na nie. A czekamy

już długo i nie wiadomo jak długo
jeszcze poczekamy. (m.d.)

Po raz trzeci Krajowe Stowa−
rzyszenie na Rzecz Dzieci Nie−
pełnosprawnych ”Pomoc Dzie−
ciom” zorganizowało z okazji
Dnia Dziecka kilkugodzinny
festyn z wieloma atrakcjami.
Tym razem niepełnosprawne
dzieci wraz z opiekunami – z Płocka, Go−
stynina i okolic – zaproszono (5 czerwca)
do ogródka MZOS przy Placu Dąbrow−
skiego. Przed festynem DPS w Goślicach
otrzymał od Stangpolu dodatkowy pre−
zent – komputer.

Na scenie występowały liczne zespo−
ły m.in. Dzieci Płocka, Wesołe Nutki,
Petrolinki, Impresja. Policjanci pokaza−
li jak świetnie można wytresować psa,
harcerze organizowali konkursy sporto−
wo−rekreacyjne, w których można było
zdobyć m.in. kasety. Poczta Polska
przygotowała z okazji festynu specjal−
ny datownik.

O bogaty poczęstunek – kiełbaski, ba−
nany, napoje, słodycze – zadbali sponso−
rzy. Każde dziecko otrzymało także słod−
ką paczkę ”na wynos”. – Do ośrodków
opiekuńczo−wychowawczych i domów
pomocy społecznej przekazaliśmy jeszcze
5 tys. wafli – dodaje prezes Stanisław Le−
wandowski.

Podczas imprezy wypróbowanym
przyjaciołom Stowarzyszenia: dr. Ta−
deuszowi Daszewskiemu, Katarzynie

Lorens z policji i Jadwidze Kornesz−
czuk z SDK wręczono odznaczenia
doktora Jordana.

Po festynie zostało sporo wik−
tuałów (pieczywo, napoje, kieł−
baski, ogórki), które zabrali ze
sobą podopieczni Domu ”Przy−
jaznych Serc” i Powiatowego
Zespołu Placówek Opiekuńczo−
Wychowawczych w Gostyninie.
Nic się nie zmarnowało... (j)

Dziecięcy festyn

Nadzieja 2004
Za długi termin

W lutym br. w Urzędzie Miasta złoży−
łam podanie o zamianę kawalerki, które
Komisja zaopiniowała pozytywnie, jed−
nocześnie informując mnie, że termin
oczekiwania jest długi. Potraktowałam to
jak ironię.

Mam 78 lat, stan przedzawałowy.
Funkcjonuję dzięki 18−letniej wnuczce,
która opiekuje się mną od ponad 5 lat.
Żyjemy w jednym 16−metrowym poko−
ju: starość i młodość. To niewyobrażal−
ne poświęcenie młodej osoby. Otocze−
nie naszego mieszkania też pozosta−
wia wiele do życzenia; wrzaski, szcze−

kanie psów, awantury, wizyty policji
itp.

Chciałabym w mieście, w którym się
urodziłam i spędziłam całe życie, jego
resztę przeżyć godnie, w lepszych wa−
runkach. Proszę o wyrozumiałość i hu−
manitarny stosunek.

Proszę ”Sygnały Płockie” o pomoc
w przyspieszeniu załatwienia mojej spra−
wy. Gazeta i Urząd Miasta to jeden orga−
nizm, a ”Sygnały” są jego krwioobie−
giem. Szukam pomocy tam, gdzie spo−
dziewam się ją znaleźć.

Z nadzieją, stała czytelniczka
(nazwisko i adres 

do wiadomości redakcji)

z redakcyjnej poczty

Dyżury na ”Tysiąclecia”
Rada Mieszkańców Osiedla ”Tysiąc−

lecia” informuje, że jej członkowie (wraz
z Radą Spółdzielców) dyżurują w każdą
środę w godz. od 15 do 17 w budynku
administracji osiedla PSML−W przy ul.
Tysiąclecia 1. Dodatkowo w każdą pier−
wszą środę miesiąca do dyżurujących
dołączy dzielnicowy i strażnik miejski.

Natomiast zarząd Rady Osiedla wraz
z radnym oczekują interesantów w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 16
do 18 w Spółdzielczym Domu Kultury
przy ul. Krzywoustego 3. (j)

Z całego serca dziękuję wszyst−
kim, którzy przyczynili się do tego,
aby 5 czerwca uśmiech zagościł na
buziach uczestników festynu ”Na−
dzieja”. W imieniu dzieci, słowa
podziękowania kieruję do: Staro−
stwa Powiatowego, Urzędu Miasta,
Komendy Miejskiej Policji, PERN−
u, spółki Rynex, firm: Stangpol,
Wedel, Polpor, DLS, Peklimar, Du−
bielak, Levi’s, DES, Skorpion, Do−
minet, Kaufland, Champion, Ecua−
dor, LU Polska, Gumiś, UNIQA,
ambasady Japonii, Zakładów Mięs−
nych i SADROB−u, Zakładu Karne−
go, Zakładu Energetycznego, dru−
karni Agpress, PSS Zgoda, PSML−
W, Rejonowego Urzędu Poczty, Au−
to−Port, Zespołom Szkół: im. Leo−
kadii Bergerowej, Kupieckich i Bu−
dowlanych oraz Straży Miejskiej.
Bez Was nie byłoby tak radośnie.

Stanisław Lewandowski
(prezes Krajowego Stowarzysze−

nia na Rzecz Dzieci Niepełnospraw−
nych ”Pomoc Dzieciom”)
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Wizualizacja wybiegu dla lwów

Na razie jest gotowa wstępna koncep−
cja. Dyrekcja poprosiła o wsparcie pomy−
słami kilka europejskich ogrodów.
Skrzętnie zbiera i analizuje przychodzącą
dokumentację i plany. Dyrektor Aleksan−
der Niweliński chce wykorzystać do−
świadczenie tych, którzy mają już takie
wybiegi i pawilony. Podgląda ciekawe
rozwiązania. Wspólnie ze swoimi pra−
cownikami odwiedził już m. in. powstają−
cy w Kolonii, w samym centrum miasta,
ogromny wybieg dla dwudziestu słoni
oraz wybudowaną w połowie lat dzie−
więćdziesiątych, nowoczesną słoniarnię
w Wupertalu (Niemcy).

Bez grzybka

Laptop dyrektora płockiego ogrodu pe−
łen jest zdjęć z innych ogrodów. Kolejne
foldery, obok widoków wybiegów, po−
mieszczeń i samych słoni zawierają zbli−
żenia elementów konstrukcyjnych, ele−
mentów imitujących naturalne środowi−
sko, poideł, zapadni oraz elementów
montażowych bram, boksów, ukrytych
przejść dla ludzi, alejek, użytych materia−
łów. – Proszę spojrzeć, ta ściana imituje
naturalną skałę, a tu jest niewielki otwór
do ucieczki dla człowieka lub małego sło−
nia przed agresją dorosłego osobnika –
pokazuje dyrektor Niweliński. – Proszę
zwrócić uwagę, że żerdzie w bramie są
ułożone ukośnie, co może uchronić czło−
wieka przed potężnym kopniakiem zde−
nerwowanego słonia.

Obok gotowych rozwiązań najbardziej
cenne są informacje o błędach popełnio−
nych przy budowie podobnych obiektów.
Na szczęście, inne ogrody chętnie dzielą
się swoimi doświadczeniami. 

Budowa ZOO w Kolonii ma pochło−
nąć 15 mln euro, z czego jedynie milion
dają sponsorzy. O takich funduszach
nie tylko polskie, ale i niektóre europej−
skie ogrody mogą jedynie pomarzyć,
ale zdaniem Aleksandra Niwelińskiego,
pewne rozwiązania można wprowadzić
unikając wysokich kosztów, np. przy
odpowiednim doborze materiałów.
Ważne jest, aby wybieg spełniał wszel−
kie wymogi niezbędne przy pielęgnacji
i hodowli słoni, a one czuły się tam
swobodnie i bezpiecznie. To gwarantu−
je plac, na którym znajduje się słynny
„grzybek”, z którym płocczanie będą
musieli się pożegnać. Podobny los cze−

ka, niezbyt atrakcyjny wybieg dla lam.
Przylegający do niego taras widokowy,
już został zamknięty. Był wadliwie
skonstruowany i groził zawaleniem.
Lamy zamieszkają na skarpie, na której
teraz mieszkają bizony. – Cały czas za−
stanawiamy się jak rozwiązać koncep−
cję przebudowy, aby zachować już ist−
niejące alejki i rosnące drzewa – doda−
je dyrektor. – Tam gdzie można, będzie−
my oszczędzać, ale na pewno nie na
bezpieczeństwie i wygodzie słoni. Po
wybudowaniu obiektu Płock mógłby
mieć nawet pięć słoni. W tej chwili
trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu nieograniczonego na wybór
wykonawcy dokumentacji projektowej.

Lwy czekają

Znacznie bliżej jest do budowy wybie−
gu dla lwów. Projekt znany jest od dawna.
Teren pod inwestycję oczyszczony i uz−
brojony. Usunięto klatkę z tygrysem, któ−
ry zamieszkał w pawilonie obok. Chęć
pracy przy inwestycji wyraziło siedem
firm. Wkrótce zostanie wyłoniony wyko−
nawca robót. Wybieg ma być większy,
imitować środowisko naturalne. W pasaż
widokowy wmontowane zostaną tafle gru−
bego szkła, przez które lwy będzie widać
w całej okazałości oraz przeszklony taras
z zadaszeniem – „chatka murzyńska” –
wchodzący w wybieg dla lwów. W tym
roku prace powinny zostać zakończone. 

Kontynuowane są również prace
związane z rozbudową kanalizacji sani−
tarnej. Kolejne fragmenty sieci są
w trakcie projektowania. W tegorocz−
nym budżecie na inwestycje w Miej−
skim Ogrodzie Zoologicznym zarezer−
wowano 740 tys. zł. (r. ł.)

To będzie prawdziwa rewolucja. W płockim zoo, na powierzchni bli−
sko 4 tys. m kw. powstanie nowoczesny wybieg i pawilon dla słoni

ZOO zmienia oblicze

Pod takim hasłem Szkoła Podsta−
wowa nr 23 zorganizowała, czwarty
już Międzyszkolny Konkurs Ekolo−
giczny, w którym uczestniczyło 20
szkół z Płocka i okolic. W piątek, 4
czerwca, rozegrany został trzeci,
ostatni etap konkursu, tzw. rambit
szkół (dla VI klas). Dzieci musiały
rozwiązać test z wiedzy ekologicznej,
zaprezentować wcześniej przygoto−
wane makiety leśnych ekosystemów
i sprawdzić się w konkurencjach
sportowych. W klasyfikacji general−
nej zwyciężyła Szkoła Podstawowa
Nr 23, druga była SP Nr 17, a trzecia
SP we Włókach. Nagrodą główną by−
ła walizka do badań terenowych. Zdo−
bywcom drugiego miejsca przypadł
zestaw tablic przyrodniczych, a trze−
ciego – zestaw foliogramów z ekosy−
stemem lasu.

W poprzedzającym piątkowe zma−
gania konkursie plastycznym dla 5 – 6
osobowych grup z klas III – IV rów−
nież zwyciężyła drużyna SP 23, przed
szkołami w Nowym Kamieniu i Go−
styninie. W konkursie literackim, z po−
nad 40 nadesłanych prac, za najcieka−
wsze, najbardziej zgodne z tematem
i oryginalne uznano prace Piotra Stru−
sińskiego z SP Nr 23 i Agaty Dymek
z SP Nr 20. Drugie miejsce zdobyła
Paulina Gaworska z SP 20, a trzecie
Andżelika Klimkiewicz z Mochowa.
Nagrodzone prace prezentowane były
w głównym korytarzu szkoły. Dla naj−
lepszych były walkmany, aparaty foto−
graficzne i albumy przyrodnicze. Każ−
da ze startujących drużyn otrzymała
zestaw piłek i przeźroczy. 

Fundatorem nagród był Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska. (r. ł.)

O czym szumią drzewa?

Jedna ze szkół prezentuje swoją makietę

Marcin Olechowski ze Szkoły Pod−
stawowej Nr 23 zwyciężył w finale
Ogólnopolskiego Konkursu Historycz−
nego „Losy żołnierza i dzieje oręża pol−
skiego”. Płocczanin wygrał w kategorii
szkół podstawowych. Uroczystość wrę−
czenia nagród odbyła się 5 czerwca na
Zamku Królewskim z udziałem przed−
stawicieli, m.in. Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa
Obrony Narodowej.

Konkurs rozgrywany był w czterech
etapach: szkolnym, wojewódzkim, re−
gionalnym i centralnym. W etapie
szkolnym wzięło udział ponad 75 tys.
uczniów szkół podstawowych, gimna−
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Do fi−
nału zakwalifikowało się 50 najlep−
szych. 

Tegoroczna edycja „Losów...” poświę−
cona była okresowi 1921−45 „od Traktatu
Ryskiego do Układu Poczdamskiego”.
Zadania konkursowe, poza wiedzą histo−
ryczną, dotyczyły także literatury pięknej,
pieśni, filmu dokumentalnego i fabular−
nego. W czasie konkursu sprawdzane by−
ły także podstawowe umiejętności war−
sztatu historycznego – analiza i synteza,
znajomość związków przyczynowo−skut−
kowych, interpretacja źródeł tekstowych
i ikonograficznych oraz zabytków kultu−
ry materialnej.

Ze względu na walory poznawcze,
konkurs uzyskał od Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu uprawnienia kon−
kursu przedmiotowego w zakresie eg−
zaminu gimnazjalnego w części huma−
nistycznej. (m.d.)

Płocczanin najlepszy

Technicy na szóstkę
Trzech uczniów z Technikum Elektrycznego Zespołu Szkół Zawodowych

Nr 2 zajęło I miejsce w finałach Eliminacji XXXVII Ogólnopolskiego Turnie−
ju Młodych Mistrzów Techniki. Tomasz Pietrzyk, Marek Żabowski i Tomasz
Tomczyk przygotowali projekt pt. „Zdalnie sterowany wielofunkcyjny robot
„Elek””. Zwyciężając w turnieju uczniowie zapewnili sobie indeks na wyższą
uczelnię techniczną oraz ocenę celującą z przygotowania i pracy zawodowej
na świadectwie ukończenia szkoły. Promotorem zwycięskiego rozwiązania
był Zdzisław Zieliński. (m.d.)Słoniarnia w zoo w Wupertalu
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Na ścianach tańczą kolorowe świat−
ła, pod sufitem pełnym gwiazd fruwa−
ją ptaki i latające ryby oraz dyskote−
kowa kula. Trudno skupić wzrok
w jednym miejscu, na jednym przed−
miocie. Tu kosmiczny „prysznic
świetlny”, łóżko wodne z baldachi−
mem, kolorowe figury, tam tablice
z rurami i światełkami na ścianach,
bulgoczący, przezroczysty komin
z kolorowymi wstążkami w środku,
lustro i magiczne akwarium z fluore−
scencyjnymi rybami. Na podłodze le−
żą kolorowe, miękkie figury geome−
tryczne, tzw. materace trilopy, a z
głośnika leci kolejna z 4 pór roku Vi−
valdiego.

Węszyć i obwąchiwać

Tak wygląda „Sala Doświadczania
Świata” w płockim DPS−ie. Słowo
„Snoezelen” pochodzi, podobnie jak
sama terapia, z Holandii i oznacza
dwa pojęcia – węszyć i obwąchiwać
oraz drzemać, być w półśnie, gapić
się. W skrócie „SDŚ” to pomieszcze−
nie, w którym przy pomocy różnych,
dziwnie wyglądających sprzętów,
stymuluje się bodźce o pierwszorzęd−
nym znaczeniu. Głównym celem te−
rapii jest doświadczanie świata zmy−
słami wzroku, dotyku, słuchu i wę−
chu oraz odprężenie, relaks i wyci−
szenie. Odbiorcami tego typu terapii
są osoby z upośledzeniem umysło−
wym, mózgowym porażeniem dzie−
cięcym, autyzmem, zespołem Dow−
na, chorobą psychiczną oraz zaburze−
niami mowy na tle nerwicowym.
Piotr Ostrowicki, dyrektor DPS−u

„Przyjaznych Serc” nie kryje zado−
wolenia. – To najlepsza forma terapii
dla naszych dzieci, zapewniająca im
odpowiedni rozwój i relaks – mówi. –
Gdyby nie wsparcie Urzędu Miasta
nie mogłaby powstać. Owszem DPS
miał już m.in. materac wodny, prysz−
nic świetlny, ale wszystko porozrzu−
cane było w innych pracowniach.
Część elementów, t.j. tablice manipu−
lacyjne czy emiter zapachów uległy
uszkodzeniu. Dopiero dofinansowa−
nie pozwoliło na uzupełnienie braku−
jącego sprzętu, naprawę starego i za−
adaptowanie oraz wyposażenie sali.
Jedynie zebranie tych wszystkim ele−

mentów w jednym miejscu pozwala
na skuteczną terapię.

Inny świat

Bardzo ważnym skutkiem pobytu
w „Sali Doświadczania Świata” jest
redukcja stresów i napięć nerwowych.
„SDŚ” stwarza możliwości autentycz−
nego przeżywania świata w odpowied−
niej atmosferze, w spokoju, bez pośpie−
chu. Stoimy przy basenie wypełnio−
nym kolorowymi piłkami i „świetlnym
włosiem”. – To „wodospad światłowo−
dów” – mówi Liliana Klunicka, terape−
uta. – Dzieci świetnie się nim bawią.
Owijają sobie przewody wokół rąk,

a dotykając ich uzyskują doskonałe
efekty świetlne. To doskonale pomaga
rozwijać percepcje dziecka. Poza tym
sam basen umożliwia doświadczenie
własnego ciała. Ruchome, kolorowe
piłeczki nie pozwalają im pozostawać
w bezruchu. Przez chwilę zatrzymuje−
my się przy tablicy świetlno – dźwię−
kowej, która wygląda jak hybryda tele−
wizora, deski rozdzielczej i szafy gra−
jącej. Dzieci uwielbiają spędzać przy
nim czas, słuchają muzyki i wodzą
dłońmi po ekranie. Tak naprawdę „sza−
fa grająca” mieści się obok (wieża HI –
FI zamknięta w regale). Nieco dalej, ze
ściany naprzeciwko drzwi wystają róż−
ne kształty; to tzw. tablice manipula−
cyjne. Huczą, świecą, stękają a jedna
z nich, zwana „papugą”, powtarza każ−
de nasze słowo. Jest też, tzw. emiter
zapachu, który przypomina ścienny od−
kurzacz. – Tu można odpowiednio sty−
mulować zmysł węchu – dodaje Liliana
Klunicka, która pokazuje nam ramowy,
roczny program prac z dziećmi. Inte−
gracja sensoryczna, metoda Sherbo−
ne’a, metoda Knillów, Denisona, Do−
mana – czytamy konspekt. – Dotyk,
masaż, „zabawa” światłem i dźwię−
kiem, ćwiczenia oddechowe. – To ele−
menty, które będziemy wykorzystywać
– mówi terapeuta. Do tego dojdzie
jeszcze dogoterapia. Bernardyn, mastif
tybetański i dwa wyżły są odpowiednio
przeszkolone, niezwykle cierpliwe, po−
trafią grać w piłkę i uwielbiają dzieci. –
Psy są spokojne. Dzieci się przy nich
wyciszają, przytulają, kładą się pod ni−
mi. Czasami ciągną za uszy – dodaje
Lilianna Klunicka.

Z sali korzystać będzie około 35
dzieci, w grupach 4 – 5 osobowych.
Obok zakupu sprzętu hi−fi, rzutnika,
tarcz świetlnych, wodospadu światło−
wodów i tablic dźwiękowo−świetlnych
udało się jeszcze kupić atlas sportowy
i komputer. Miasto przekazało na rzecz
DPS na Krótkiej 35 tys. zł.

Radosław Łabarzewski

Od tygodnia w Domu Pomocy Społecznej na Krótkiej działa „Sala Doświadczania Świata”
(Snoezelen). Stworzona dla niepełnosprawnych i najciężej upośledzonych pozwala im w spokoju
szukać i doświadczać samych siebie oraz otaczający ich świat.

Alicja w krainie czarów

Za 1% wartości lokatorzy domów
spółdzielczych mogą wykupić swoje
nieruchomości gruntowe, tj. „za zło−
tówkę” pozyskać własność swojego M
w pełnej formie własności prywatnej.
Uchwała dotyczy wszystkich spółdziel−
ni mieszkaniowych w mieście. Jednak,
(tak jak ustawa uwłaszczeniowa) nie
działa automatycznie, ani też uchwała
Rady Miasta nie jest obligatoryjnym
prezentem. Zainteresowany spółdzielca
musi złożyć wniosek uwłaszczeniowy
do administracji spółdzielni, zarząd
spółdzielni musi wystąpić do Prezyden−
ta Miasta z wnioskiem o wykup danej
działki. Inaczej gruntu nie da się kupić.
Zarząd spółdzielni jest prawnym poś−
rednikiem w pozyskaniu przez spół−
dzielcę gruntu na uchwalonych warun−
kach bonifikaty. Tym, którzy złożyli
wnioski o uwłaszczenie, pozostaje tyl−
ko upewnić się, czy zarząd spółdzielni

wystąpił do UM o wykup ich konkret−
nej działki.

W Płocku jest na razie jedna działka
do wykupu na osiedlu „Międzytorze”.
Mieszkańcy tej nieruchomości zobligo−
wali w 2003 r. zarząd MSM do wystą−
pienia w ich imieniu do Urzędu Miasta
o wykup tej działki. Jeśli cena za 1
mkw. wyniesie np. 75 zł., a po odlicze−
niu poniesionych dotąd kosztów użyt−
kowania, rzeczoznawca wyceni na 25
zł. za 1 mkw. to spółdzielnia (kupując
grunt w celu ustanowienia własności
odrębnej) otrzyma ją z bonifikatą tj.
w cenie po 0,25 zł./mkw. 

Licząc średnio, że na mieszkanie
wypada ok. 60 mkw. gruntu, na każ−
dego spółdzielcę przypadnie po ok.
15 zł. Doliczając koszty rzeczoznaw−
cy, spółdzielca za grunt nie powinien
zapłacić więcej niż 20 zł. Naliczane
przez zarząd dodatkowo koszty geo−

dezyjne (jakkolwiek niesłusznie) są
do zwrotu, gdyż spółdzielnia powin−
na pozyskać te środki od Wojewody. 

Po wykupie gruntów spółdzielca nie
będzie ponosił już opłat z tytułu użyt−
kowania wieczystego – zostanie tylko
podatek od nieruchomości (przyszły
katastralny). To ważna informacja, bo−
wiem prezesi spółdzielni straszą wiel−
kością „katastru”, a niezorientowani to
powtarzają. 

Tymczasem podatek katastralny pow−
staje w wyniku nowego pojęcia nieru−
chomości (gruntu wraz z mieszkaniem)
i zastąpi dzisiejsze dwie osobne opłaty:
za użytkowanie i podatek od nierucho−
mości. Jego wielkość odzwierciedlać bę−
dzie realną wartość całej nieruchomości.
A jeśli wzrosną podatki – to wszystkie
i nie ma znaczenia pod którą nazwą, sko−
ro wzrost cen czegokolwiek w spółdziel−
ni ponoszą spółdzielcy! 

Dzięki bonifikacie upadł argument
stosowany nader często przez prezesów
spółdzielni, że ze względu na „grunty, ja−
ko bardzo kosztowny interes” – własność
odrębna jest zbyt droga. Porównajmy:
narzucone przez tych samych prezesów
np. jednorazowe w roku odczytanie po−

dzielników ciepła kosztuje 48,12 zł,
a ok. 20 zł. własność odrębna gruntu to
wydatek na pokolenia. 

Od trzech lat, przeciwni odrębnej
własności, prezesi płockich spółdzielni,
zaczęli zwodzić spółdzielców zastępczą
formą własności odrębnej mieszkania
ale z prawem użytkowania gruntu.
Uwaga, to pułapka. 

Wyodrębnione mieszkanie z prawem
użytkowania gruntu nie jest pełną włas−
nością. Ponadto zgoda teraz na prawo
użytkowania gruntu spowoduje, że przy
decyzji zakupu własności w przyszłości
zarząd otrzyma go za 1%, a tenże spół−
dzielca zapłaci – 100% ceny gruntu
(oprócz ponownych kosztów sądowych),
bowiem bonifikata działa tylko dla spół−
dzielni (spółdzielców), nie dla indywidu−
alnych użytkowników. Nadto, ile będzie
kosztował grunt za kilka lat oraz ile wy−
niesie podatek VAT od wartości mieszka−
nia wraz z gruntem (zawieszony do koń−
ca 2007 r). T. Borowicki

dokończenie w następnym numerze

Rada Miasta uchwaliła 99% bonifikatę przy sprzedaży gruntów spółdzielniom mieszkaniowym na rzecz spół−
dzielców. To efekt nowych przepisów mówiących, że własność mieszkania rozumiana jest wraz z gruntem,
zgodnie ze standardami na świecie.

Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców w Płocku

Mieszkanie na własność

Sala Doświadczania Świata w płockim DPS
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Płocki Spichlerz prezentuje kolejną,
tym razem podwójną wystawę z cyklu
„Na drodze życia”: „Ślubuję Ci” i „We−
sele na wsi we współczesnej sztuce lu−
dowej”. To dwie uzupełniające się ek−
spozycje opisujące nie tyle sam akt ślu−
bu, ale związane z nim obrzędy, sym−
bolikę i tradycyjne rytuały; począwszy
od zalotów, poprzez rajby (pójście
w swaty) a na zdawinach, czyli przeka−
zaniu panny młodej małżonkowi, skoń−
czywszy. Wystawa przypomina czasy,
kiedy małżeństwo było kontraktem ro−
dzin, mającym na uwadze głównie
względy majątkowe, ale jednocześnie
stanowiło niezwykle bogate i barwne
zjawisko kulturowe. 

Ekspozycja podzielona została zatem
na dwie części. Dolna, etnograficzna
– z zainscenizowanym stołem wesel−
nym z kaszanką, zimnymi nóżkami
i kapustą z grochem, atelier fotografa
oraz stołem pożegnalnym – przypomi−
na zwyczaje i weselne obrzędy. Górna
przedstawia rzeźby, obrazy i fotografie,
które te praktyki opisują. Są tu m.in.

rzeźby takich twórców ludowych jak:
Jerzy Gołębiewski z Zawidza Kościel−
nego, Tadeusz Kacalak z Kutna czy ru−
chome kompozycje Juliana Brzozow−
skiego ze Sromowa. 

Autorem scenariusza i komisarzem
wystawy jest Wanda Dowlaszewicz
z działu etnograficznego Muzeum Ma−
zowieckiego w Płocku. (r. ł.)

Od rajby do zdawin
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Pierwsza część wystawy opowiada
o reakcjach świata na wybuch powsta−
nia. Tu znalazły się kopie artykułów
z ukazującego się w Londynie „Dzien−
nika Polskiego i Dziennika Żołnierza”,
nowojorskiego „Tygodnika Polskiego”,
„Economist”, „Times’a” czy „The
Egyptian Gazette”. Najbardziej wstrzą−
sająca jest winieta „Skrzydeł”, pisma
żołnierzy polskich sił zbrojnych, ze
zdjęciem zburzonej Starówki i podpi−
sem „Warsaw”, datowana na 1 wrześ−
nia 1944 roku. 

Druga część wystawy została po−
święcona płocczanom. Zbiory pocho−
dzą od samych powstańców, którzy po−
mogli stworzyć tą wystawę, m.in. od
Anny Bąkowskiej, Sabiny Gąsiorow−
skiej, Katarzyny Rabińskiej – Nowa−
kowskiej, Hanny Kurowskiej – Zieliń−
skiej, Waldemara Danielika, Tadeusza
Mierzejewskiego oraz Zofii Kosińskiej

i Wacława Milke. Tu znajdziemy świa−
dectwo szkolne Tadeusza Paczkow−
skiego z 1944 roku z niemieckiej szko−
ły powszechnej, na którym zestaw
przedmiotów jednoznacznie sugeruje,
jaki był cel wychowania w tej szkole.
Jest też, wydana tuż przed wybuchem
powstania, legitymacja żołnierza AK
ujawniająca personalia dekonspirujące
Katarzynę Rabińską. Są kopie listów,
odznaczenia, stare fotografie oraz do−
kumenty, które cudem ocalały. – Mamy
nadzieję, że tą wystawą dotrzemy rów−
nież do osób, które do tej pory jeszcze
się nie ujawniły – mówiła Maria Mikul−
ska z Książnicy Płockiej, podczas
otwarcia wystawy. Na wystawie zna−
lazły się również powstańcze plakaty,
nie tylko nawołujące do walki, ale tak−
że propagujące zdrowie i ochronę naj−
młodszych („Mleko dla dzieci – one
muszą przetrwać”). (r. ł.) 

Przed 60. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Książnica
Płocka prezentuje wystawę „Gdzie są chłopcy z tamtych lat...”,
która powstała, aby uczcić pamięć płocczan w nim walczących.

Aby pamiętać
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„Ze snów nad ranem, z marzeń naj−
głębszych” Eugeniusza Wiśniewskiego
to podróż sentymentalna. Wiersze prze−
pełnione są tęsknotą za miejscami ma−
gicznymi, jakimi zdają się być dla poety
mazowieckie pejzaże; kwitnące kaszta−
ny na Tumskim Wzgórzu, schnący liść
łopianu, wierzby, topole i Wisła. Mazo−
wsze Wiśniewskiego zawsze jest wio−
senne, wypełnione zapachem łąk, na−
miętnymi pocałunkami i błękitem nieba,
które wpada w oczy kochanki. Czasami
trudno zorientować się, czy opisywane
zjawisko to jeszcze tamta dziewczyna,
czy już tamten krajobraz. A wtedy tak
pachniało tak mocno/ tak po mazowiec−
ku/ jak nigdzie na świecie – pisze. A pi−
sać tak tylko może osoba, która miejsca
te opuściła dawno, wbrew sobie, w wy−
niku zbiegu okoliczności historycznych
i społecznych. Utrwalanie ich na kartach
zbioru wydaje się być ratunkiem przed
zdradliwą pamięcią. Tę namiętność ła−
two zrozumieć poznawszy losy p. Wiś−
niewskich, którzy wyjechali z Polski 13
grudnia 1981 roku, ostatnim promem,
który płynął wówczas do Szwecji. Poje−
chali na zaproszenie do kuzynki na

Święta Bożego Narodzenia, po których
mieli wrócić do kraju, a zostali na za−
wsze. Polskę odwiedzili już po „okrąg−
łym stole”, na początku lat dziewięć−
dziesiątych. Są urzeczeni zmianami.

Wiśniewski zabrał wszystkich na li−
ryczny spacer po Mazowszu. Niestety,
na spotkanie przyszło niewielu. Być
może to wina dobrej pogody, która rze−
czywiście nastrajała w ten dzień bar−
dziej do spacerów, a może prozy, która
dominuje w naszym życiu.

Autor (r. 1927) jest płocczaninem, na
stałe mieszkającym w Sztokholmie.
Przed wyjazdem do Szwecji, przez wie−
le lat, był pracownikiem Polskiego Ra−
dia i Telewizji. Zrealizował m.in. „Ory−
le”, „Jadą gwiżdże” i „Kiermasy” – fil−
my dokumentalne, opisujące Mazo−
wsze oraz stare, zanikające obyczaje
i zawody. Jest autorem dwóch powieści
„Magelungsgatan 81” i „Przystanek
Północ” oraz tomików wierszy „Dwor−
ce życia” i „Kolory rozstań”. Należy do
Związku Pisarzy Polskich w Szwecji
i Związku Pisarzy Szwedzkich. 

Najnowszy tomik poety dostępny jest
w księgarni Książnicy Płockiej. (r. ł.)

Zielnik Polaka na obczyźnie

Przez blisko dwie godziny Marek
Niedźwiedzki dziennikarz z radiowej
„Trójki” opowiadał, zebranym w To−
warzystwie Naukowym Płockim, płoc−
czanom o swojej fascynacji radiem
i muzyką brytyjską. To była prawdzi−
wa audycja na żywo, podczas której
Niedźwiedzki mówił o legendach bry−
tyjskiego rocka: The Beatles, Rolling
Stones, Genesis, The Moody Blues
i Pink Floyd. Na koniec dorzucił garść
anegdot o tym jak podarował Lionelo−
wi Richiemu polską „żubrówkę”, jak
to jest siedzieć na jednej kanapie
z Madonną i dlaczego Jon Bon Jovie
jest małomówny. Organizatorzy zad−
bali o gorącą herbatę i kruche ciaste−
czka, tak jak przystało na prawdziwy
„Five o’clock z Niedźwiedziem”. 

Było to już piąte spotkanie z cyklu
„Europa jaką lubimy”. Do tej pory pre−
zentowane były Hiszpania, Francja, Da−
nia i Polska.                                 (r. ł.)

Herbata z Niedźwiedziem

Do końca czerwca otwarta będzie
w Muzeum Diecezjalnym wystawa
poświęcona polskim noblistom. Skła−
dają się na nią fragmenty pamiętni−
ków, dokumenty, fotografie i książki,
m. in. fotografia z 1895 r. z podróży
poślubnej (na rowerach) państwa Cu−
rie oraz I tom księgi pamiątkowej
Muzeum Diecezjalnego z wpisem
Henryka Sienkiewicza i datą – 9
stycznia 1904 r.

Wystawę otwiera sam Alfred Nobel
fundator nagrody, przyznawanej od
1901 za osiągnięcia w fizyce, chemii,
filozofii, medycynie, literaturze oraz
za działalność na rzecz zbliżenia mię−

dzy narodami (Pokojowa Nagroda
Nobla), a od 1969 – także w dziedzi−
nie ekonomii. Wystawa, ułożona
chronologicznie prezentuje sylwetki
i dorobek sześciu polskich noblistów:
Marie Curie – Skłodowskiej, Henry−
kowi Sienkiewiczowi, Władysławowi
Reymontowi, Czesławowi Miłoszo−
wi, Wisławie Szymborskiej i Lechowi
Wałęsie. Podczas otwarcia wystawy
ks. Dyrektor Bronisław Gwiazda
wspominał również o noblistach po−
chodzenia polskiego, m.in. Isaaka B.
Singera (literatura, 1978) czy pocho−
dzącego z Płońska Menachema Begi−
na (pokojowa, 1978). (r. ł.)

Od Curie do Szymborskiej
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Napisał muzykę do około 60 filmów fabularnych,
telewizyjnych i reklamowych – w tym do tak zna−
nych, jak Kingsajz (1986), Deja vu (1988) czy
Ogniem i mieczem (1999) – wszelako „w jego do−
robku ta dziedzina twórcza stanowi margines”, jak
czytamy w „Ruchu Muzycznym” z 10 listopada
2002 roku. Dębski jest bowiem autorem licznych
koncertów instrumentalnych, utworów kameral−
nych, oratoryjnych, a nawet opery Quo Vadis.

Gdyby dowiedzieli się o tym regularni konsumen−
ci przyprawionej jego muzyką serialowej papki
(„Na dobre i na złe”, „Czułość i kłamstwa”, „Matki,
żony i kochanki”) najprawdopodobniej dostaliby
niestrawności. Miłośnicy jazzu – którym artysta ko−
jarzy się głównie jako lider String Connection i je−
den z dziesięciu najlepszych skrzypków jazzowych
świata (według prestiżowej ankiety amerykańskiego
magazynu „Down Beat” z 1986 roku) – też pewnie
byliby zdziwieni. Bo też muzyk nasz ma tyle oblicz
twórczych, że powinien nazywać się raczej Świato−
wid Dębski. Z którym z nich zaś utożsamia się naj−
bardziej?

Odpowiedź byłaby niełatwa – przynajmniej dla
słuchaczy koncertu 28 maja br. w płockim Teatrze
Dramatycznymm (z żoną Krzesimira, Anną Jur−
ksztowicz w roli wokalistki), kiedy to artysta obja−
wił wszystkie oblicza jednocześnie. Wystąpił mia−
nowicie jako dyrygent miejscowej orkiestry symfo−
nicznej, pianista i skrzypek jazzowy – program kon−
certu wypełniła zaś muzyka filmowa: tematy autor−
skie bohatera wieczoru (np. piosenki z wszystkich
wymienionych wyżej seriali, „Dumka na dwa serca”
z „Ogniem i mieczem”, „Rzeka marzeń” i „Mama
Afryka” ze ścieżki dźwiękowej „W pustyni i w
puszczy”) i, okazjonalnie, obce (m.in. z „Gladiato−
ra”, „Dziecka Rosemary” i „Dzieci Sancheza”).
Wspólnym mianownikiem tego różnorodnego pro−
gramu był pyszny humor nie tylko muzyczny, wi−
doczny zarówno w konferansjerce Dębskiego, jak
i w niebanalnych stylizacjach (nieco folkowy „Tro−
jak jubileuszowy” z „perkusyjnymi” smyczkami,
wyraźnie nawiązującymi do... słynnej uwertury
Rossiniego do opery „Il signor Bruschino”). W re−
zultacie do bólu wyświechtane serialowe hity zabrz−
miały w Płocku nieoczekiwanie świeżo (zwłaszcza
temat tytułowy z „Matek, żon i kochanek”, dopra−
wiony według receptury... mozartowskiej).

Kolejnym wspólnym mianownikiem wieczoru
okazał się jazz: efektownie – choć nie aż tak drama−
tycznie, jak w oryginale – zabrzmiał na koniec wła−
ściwego programu słynny temat Chucka Mangione
„Dzieci Sancheza”. Nie mniej słynna kołysanka Ko−
medy z „Dziecka Rosemary” objawiła, dzięki kun−
sztownej orkiestracji i gradacji dynamicznej, uroki
zgoła nieoczekiwane. Uwertura do filmowej suity
Dębskiego „Stara baśń” miała wyraźne akcenty ger−
shiwnowskie, a jego improwizowane partie skrzyp−
cowe – walor dużej płynności i pomysłowości

(szczególnie w „Autumn leaves”, która z prostej
piosenki przekształciła się tu w istną jazzową rapso−
dię). Znalazło się też miejsce na aluzje do innych
stylów muzyki amerykańskiej: w „Country in E”
z filmu reklamowego „Polski koń sportowy” i, nade
wszystko, w wykonanym na bis monologu rapowym
na podkładzie dwóch taktów dumki z „Ogniem
i mieczem”, błyskotliwej drwinie z obecnych mód
muzycznych, obyczajowych i politycznych.

Na pożegnanie artysta zagroził, że niebawem zje−
dzie do Płocka (gdzie gościł już przynajmniej raz ze
String Connection) ze stricte „poważnym” progra−

mem autorskim. Koncepcji tej można tylko przy−
klasnąć – wiedząc, że dzięki darowi humorystycznej
narracji i niepospolitemu talentowi obłaskawiania
publiczności najbardziej wyuzdaną awangardę po−
trafiłby on uczynić idealnie strawną. Orkiestrze zaś
wypada pogratulować jednego z najciekawiej po−
myślanych i najbogatszych w muzyczne treści (mi−
mo ewidentnej błahości części programu) koncer−
tów w dotychczasowej historii – a zarazem najbar−
dziej udanego flirtu z jazzem, pozwalającego osta−
tecznie zapomnieć o niesławnym występie z Micha−
łem Urbaniakiem sprzed około sześciu lat. Oby tyl−
ko podobne smakołyki podawano nam równie czę−
sto, jak na przykład w nieodległym Toruniu, gdzie
tamtejsza orkiestra – zaledwie kameralna, lecz skła−
dem i umiejętnościami absolutnie płockiej nie ustę−
pująca – kilka razy w miesiącu proponuje słucha−
czom koncerty naprawdę ważne (jak 9 maja br., kie−
dy to po raz pierwszy w Polsce wykonano legendar−
ny cykl wariacji fortepianowych „Hexameron” au−
torstwa sześciu kompozytorów, w tym Chopina
i Liszta). A. Dorobek

PS 29 maja na Starym Rynku, w ramach Hiszpań−
skiego Wieczoru Estradowego, Krzesimir Dębski po−
nownie zaprezentował się płockiej publiczności – tym
razem na czele zespołu La Boheme Varsovia, który
wykonał jego „Cytrynową symfonię”. 

Z perspektywy sal filharmonicznych plan filmowy może się wydawać nieomal miej−
scem kaźni prawdziwej sztuki dźwięku, muzyka staje się tam bowiem tylko służebnicą
ruchomych obrazów. „Tylko” – choć zarazem „aż”: od początku X Muza nie mogła
się przecież obyć bez towarzystwa Polihymnii, a od ponad pół wieku można wręcz mó−
wić o muzyce filmowej jako o autonomicznym gatunku, który ma swoich mistrzów (H.
Mancini, D. Tiomkin, M. Legrand) i swoje hity, w wielu wypadkach należące do ka−
nonu muzyki współczesnej (Moon River, Days of Wine and Roses). Gatunku o trwa−
łym magnesie także dla kompozytorów „poważnych” – o czym mógłby zaświadczyć na
przykład Wojciech Kilar albo Krzesimir Dębski.

KRZESIMIR
CZYLI ŚWIATOWID 

Mundury i trąby
Czternaście orkiestr dętych wzięło udział w II Re−

jonowym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży
Pożarnych. Strażacy w galowych mundurach, z wy−
polerowanymi, błyszczącymi instrumentami spotkali
się 29 maja na Starym Rynku. Przyjechali z powia−
tów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i socha−
czewskiego. Repertuar był różnorodny: począwszy od
marszy, na standardach jazzowych skończywszy.
Najlepsza okazała się orkiestra z Gozdowa, która re−
prezentować będzie nasz rejon na finale w Radomiu.
Przegląd odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta
Płocka i Starosty Płockiego. (m.d.)

Impresje 
w Puławach

Grupa teatralna Spod znaku Króla Maciusia Pier−
wszego z Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku
wystąpiła na 36. Ogólnopolskich Spotkaniach Lalka−
rzy w Puławach. Impreza odbywała się w dniach 27 –
30 czerwca. Spektakl „Maciusiowe impresje”, o któ−
rym pisaliśmy w poprzednim numerze (nr 11/107),
otrzymał nagrodę kulturalną województwa lubelskie−
go. (r. ł.)
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W dniach 21−23 maja 2004 br.
Płocka Drużyna Kusznicza uczestni−
czyła w XIV Mistrzostwach Rzecz−
pospolitej w Strzelaniu z Kuszy Hi−
storycznej. W tym roku ponownie od−
były się one w malowniczej scenerii
odrestaurowywanych ruin zamku
Chudów na Górnym Śląsku. 

Stawili się wszyscy najlepsi w Pol−
sce w tej średniowiecznej dyscyplinie
rycerskiej. Oprócz płocczan goto−
wość turniejową zgłosili kusznicy
z Brodnicy, Chojnika, Torunia, Bol−
kowa, Bytowa, Golubia−Dobrzynia
Liwu i oczywiście gospodarze, czyli
Bractwo Rycerskie z Czerwionki
– mistrzowie z ubiegłego roku. Płoc−
czanie do Chudowa udali się w sile 9
osób, ze swoim dowódcą Stanisła−
wem Czylewiczem na czele (pozosta−
li kusznicy to: Mirosław Wudarski,
Krystyna Wudarska, Wiesław Zalew−
ski, Paweł Waśniewski, Wanda Za−
lewska, Krzysztof Buczkowski, Ma−
rian Kosieradzki i Bartosz Krajew−
ski). 

Pomimo przejmującego zimna i pa−
dającego deszczu mistrzowskie zma−
gania rozpoczęło w sobotę rano strze−
lanie na 40 metrów, były to 2 tury po
3 serie, a w każdej serii 3 strzały. Do
niedzielnego finału na tym dystansie
zakwalifikowało się dwunastu najlep−
szych kuszników; w tym gronie zna−
lazła się czwórka płockich rycerzy.
W finale rywalizacja była bardzo za−
cięta – ponownie nikt nie był w stanie
dorównać ubiegłorocznemu mistrzo−
wi, świetnie dysponowanemu kuszni−
kowi z Czerwionki – Janowi Bryłce.
Triumfował on także na dystansie 20
m i tym samym okazał się najlepszy
w łącznej punktacji na obu odległo−
ściach. Najlepszy z płocczan Miro−
sław Wudarski, w punktacji łącznej,
wywalczył II miejsce, a czwarta była
Krystyna Wudarska. Natomiast indy−
widualnie – na 20 i 40 m – płocczanie
uplasowali się zgodnie zaraz za po−
dium. 

Wyrównany i wysoki poziom
umiejętności płockich kuszników
zagwarantował im zwycięstwo dru−
żynowe. Płocka Drużyna Kusznicza,
po czterech latach przerwy, powróci−

ła na tron mistrzowski – jest Druży−
nowym Mistrzem Polski w strzelaniu
z kuszy historycznej na rok 2004.
Płocczanie osiągnęli znakomity wy−
nik 1622 punkty, wyprzedzając o 46
punktów dotychczasowych mistrzów
– zespół z Czerwionki. Trzecie miej−
sce zajęło Bractwo Rycerskie z Toru−
nia. 

Z wielu atrakcji, które organizato−
rzy przygotowali dla uczestników
i gości, na uwagę zasługiwała insce−
nizacja historyczna ”Bitwa o zamek”
oraz bardzo widowiskowe konne po−
jedynki rycerskie, zaprezentowane
przez Bractwo Rycerskie z Ogro−
dzieńca. K. Buczkowski

Płoccy kusznicy najlepsi

Piłkarze Wisły Płock i Odry Wodzi−
sław jako pierwsi w ekstraklasie zakoń−
czyli rozgrywki rundy wiosennej. Stało
się tak na prośbę działaczy Odry, którzy
przełożyli ostatni mecz z Wisłą na wcześ−
niejszy termin, z uwagi na start wodzisła−
wian w Pucharze Intertoto. Tym samym
przedostatnia kolejka I ligi rozgrywana 8
czerwca stała się dla płocczan zakończe−
niem rundy i występ przed własną pub−
licznością należało potraktować prioryte−
towo. Niestety, perspektywa nadchodzą−
cych wakacji zupełnie zdekoncentrowała
nafciarzy i do meczu przystąpili bez spe−
cjalnej ochoty do strzelania goli. Dwie
próby wpisania się na listę strzelców naj−
lepszego naszego napastnika — Irka Jele−
nia to stanowczo za mało jak na zespół,
który jeszcze kilka kolejek ligowych temu
myślał o europejskich pucharach. Poniżej
pewnego poziomu nie schodzą doświad−
czeni gracze tacy jak: Gęsior czy Romu−
zga, ale wiadomo, że na dobry wynik mu−
si pracować jedenastu zawodników. Nie−
co ożywienia na boisku kibice zobaczyli
dopiero w drugiej części gry. W ofensy−
wie działał młody Sławomir Peszko, któ−
ry po raz kolejny udowodnił, że wyrasta
na gracza dużego formatu. W 70. minucie
po faulu Krzysztofa Sadzawickiego na
Klaudiuszu Ząbeckim, tuż przed narożni−
kiem pola karnego do egzekwowania rzu−
tu wolnego podszedł Dariusz Romuzga.
Płocki pomocnik uderzył silnie w światło
bramki, a lot piłki zmienił jeszcze obroń−
ca Dospelu Grzegorz Fonfara, który zmy−
lił na tyle skutecznie swojego bramkarza,

że zrobiło się 1:0 dla Nafciarzy. Radość
kibiców trwała praktycznie do końca me−
czu. W doliczonym czasie gry Wisła dała
strzelić sobie bramkę na wagę trzech pun−
któw. Moment nieuwagi Krzysztofa Kazi−
mierczaka i wprowadzony w drugiej czę−
ści gry Dawid Pliżga wyrównał stan me−
czu. Nie starczyło już czasu na skonstruo−
wanie w miarę sensownej akcji i spotka−
nie zakończyło się wynikiem 1:1, który
katowiczanom zagwarantował pozostanie
w ekstraklasie. Płoccy kibice, mimo pew−
nego niedosytu po tym spotkaniu, nie ma−
ją większych powodów do narzekania.
Zespół w końcowym rozrachunku zajmie
piąte lub szóste miejsce w lidze. Zależy to
od Lecha Poznań, który w ostatniej kolej−
ce zmierzy się na własnym boisku z Wisłą
Kraków i w przypadku zwycięstwa prze−
sunie nas w tabeli na szóste miejsce. To
i tak najlepszy wynik w historii rozgry−
wek. P.N.

Strzelcy:

Wisła: Fonfara (70. samobójcza po
wolnym Romuzgi)

Dospel: Pliżga (93. bez asysty)
Widzów ok. 3,5 tys.

Składy: 

Wisła: Kapsa – Janus, Jurkowski Ż,
Duda, Kazimierczak – Jakubowski, Ro−
muzga, Gęsior, Mierzejewski (46. Zą−
becki) – Peszko, Jeleń (88. Matusiak);
Dospel: Klytta – Sadzawicki Ż (73.
Pliżga), Markowski, Adamczyk (30.
Owczarek), Adżem – Fonfara, Musza−
lik Ż, Widuch, Bała – Kęska, Gajtkow−
ski (87. Krauze).

Wisła Płock – Dospel Katowice

Końcowy remis 

Pogoda dopisała członkom płockiego
klubu Żeglarsko – Motorowodnego Od−
działu PTTK „Morka” podczas obcho−
dów jubileuszu 40–lecia istnienia. 29
maja została podniesiona bandera płoc−
kiego klubu, zwiastująca oficjalne
otwarcie sezonu. 

Jak na taką uroczystość przystało,
nie obeszło się bez oficjalnych prze−
mówień, wręczenia odznaczeń i łez
wzruszenia członków klubu, którzy
wraz z rodzinami zjawili się przy uli−
cy Rybaki 10. Dodatkową atrakcją
było wodowanie i chrzest nowego

jachtu „Mazowsze”. Będzie on „am−
basadorem” Płocka na wodach Bałty−
ku i Adriatyku. Budowa jachtu możli−
wa była dzięki sponsorom: Urzędowi
Miasta, Naftoremontowi, Polimexo−
wi−Cekop, Bankowi Gospodarki
Żywnościowej oraz komandorom Ja−
nowi Kozińskiemu i Krzysztofowi
Krysińskiemu. Darczyńcy zostali
uhonorowani „złotymi tabliczkami,
które umieszczono w kabinie jachtu.
Chrzestnymi jednostki zostali: Miro−
sław Milewski i Danuta Wiktorska−
Miecznikowska z BGŻ.

Po części oficjalnej rozpoczęła się
prawdziwa żeglarska biesiada z potra−
wami z ryb w roli głównej i oryginal−
nymi żeglarskimi szantami, które
śpiewali zgromadzeni goście.
W przerwach przygrywał zespół mu−
zyczny, który pozwalał młodszej czę−
ści biesiadników zaprezentować zdol−
ności taneczne na świeżym powie−
trzu. Najstarsi członkowie spędzali
czas na rozmowach. – Wykonanie za−
jęło mi około 240 godzin – mówi Wie−
sław Łagiewski, projektant i wyko−
nawca sztandaru płockiego klubu
wodniaków. – Zaprojektowałem i wy−
konałem również wszystkie emblema−
ty na marynarkach i krawatach obec−
nych tu dziś członków klubu. 

Warto również dodać, że Wiesław
Łagiewski mieszka na stałe w Łodzi,
a mimo to od wielu lat związany jest
z Płockiem. W Morce pełni funkcję
kronikarza i może się pochwalić uczest−
nictwem w wielu regatach żeglarskich
o randze lokalnej, ogólnopolskiej i mię−
dzynarodowej. 

Nie zabrakło czasami burzliwych
dyskusji pomiędzy żeglarzami a mo−
torowodniakami, których w szeregach
klubu jest zdecydowanie mniej.
– Oprócz swoich zajęć zabezpieczamy
wszystkie regaty żeglarskie, więc nasz
wkład w działalność klubu jest zna−
czący – ripostował komandor motoro−
wodniaków Jerzy Gajewski. 

P.N., Z.B.

Jubileuszowe otwarcie 
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16 czerwca
Dom Darmstadt: Klub Podróże

– ”Dalmacja”, godz. 18
17 czerwca

Książnica Płocka (wypożyczalnia
muzyczna): koncert Barbary Obrębskiej
”Sceny dziecięce Schumanna”, godz. 15

Książnica Płocka: z cyklu Płocka
premiera miesiąca promocja książki
Piotra Kofty pt. ”Piękne wieczory”,

godz. 18
17−19 czerwca

MDK: przegląd teatrów dziecięcych
”Heca 2004”
18 czerwca

Teatr Dramatyczny: VI Letni Festiwal
Muzyczny – koncert POS pod dyr. Jana
Walczyńskiego ”i poznańskiego zespołu
wokalnego Affabre Concinui ”Przeboje

muzyki XX wieku”, godz.19
20 czerwca

Amfiteatr: Świętojańskie spotkania ze
sztuką ludową, godz. 19.30

Teatr Dramatyczny: ”Dwie morgi
utrapienia”, godz. 18

22 czerwca
Katedra: V Międzynarodowy Festiwal

Organowy, godz. 19
25 czerwca

Stary Rynek: VI Letni Festiwal
Muzyczny – ”Kocham świat”. Joannie

Rawik towarzyszy POS pod dyr.
Jarosława Kiszewskiego, godz. 19

MDK (ogródek jordanowski): ”Wielka
zabawa rodzinna” na zakończenie roku

kulturalno−oświatowego, godz. 17
26 czerwca

Książnica Płocka (plac przed SP nr 23):
piknik literacki z Joanną Papuzińską pt.

”Rodzinne popołudnie z książką”, godz. 14
Plac Celebry: Biesiada Kasztelańska,
(Acapulco, Farba, Clasic, Kasia Klich)

godz.14−24
26 czerwca−3 lipca

Muzeum Mazowieckie: pokaz ”Emisji
NBP z okresy PRL i III RP” (w

godzinach pracy muzeum)
27 czerwca

Teatr Dramatyczny: ”O co biega?”, godz. 18
Dom Darmstadt: Quartet Rubinstein – w

programie Mencel, Kułakowski,
Nahorny, Dębski, godz. 18

28 czerwca
MDK: happening ”Narkotyki zażywasz−

przegrywasz”, godz. 12
Do 30 czerwca

Muzeum Diecezjalne: wystawa ”Polscy
nobliści”
2 lipca

Stary Rynek: VI Letni Festiwal
Muzyczny – kwintet ”Camerata pro Arte

(Joplin, Debussy, Dvorak, Mancini) i
Camerata Vladislavia (Strauss, Lehar),

godz. 17
3 lipca

Nad Wisłą: Piknik Romski ”Cygańska
noc”(Hitanos, Romen, Rosyjska Roma

z Kijowa, zespoły romskie, nocne
pieczenie ziemniaków i placków

cygańskich), godz.16−23

16 czerwca
Stadion miejski: ogólnopolski miting

lekkoatletyczny Grand Prix, 
godz.17

18−20 czerwca
SP nr 23: X Płocki Międzynarodowy
Festiwal Piłki Ręcznej, godz.10−17

19 czerwca
Na Wiśle: VII Regaty o Wiosenny

Puchar SŻ 2004, godz. 10
22 czerwca

Stadion miejski: Centrala Liga Juniorów
PZLA, godz. 11
22−26 czerwca

Stadion miejski: X Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w Tenisie na

Wózkach, godz. 10
30 czerwca

Stadion miejski: II Liga Seniorów PZLA,
godz. 13                  (j)

(za zmiany w programie redakcja 
nie odpowiada)

Kalendarz 
imprez kulturalnych

i sportowych

Cytat
numeru

Biada temu, 
kto zadowolony jest
z siebie; taki człowiek
nigdy nie nabędzie 
rozumu. N. GogolJA
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Prawie każda grupa teatralna składa−
ła się z ponad dziesięciu osób, a przed−
stawienia były barwne, często urozma−
icone muzyką i śpiewem, a po ostatnim
przedstawieniu zaprezentowanym
przez „Wesołe chochliki” z Zespołu
Szkół nr 2 cała publiczność została
wciągnięta do wspólnej zabawy.

Repertuar tegorocznej „Blagi” nie
był, niestety, zbyt interesujący. Opieku−
nowie grup teatralnych wybrali sztuki
stare i wiele razy już prezentowane, al−
bo utwory nowe, o budzącym wątpli−
wości poziomie artystycznym. Kabare−
towy spektakl „Trupy Szczęśliwej
Ósemki” z Gimnazjum nr 8 p.t. „Mic−
kiewicz Adam z ekologią na ty – Świte−
zianka inaczej” wzbudził mieszane
uczucia. Można czasami parodiować
wielką literaturę (wielcy poeci mieli
przecież poczucie humoru), lecz takie
tematy zobowiązują przynajmniej do
tego, by nie przekraczać pewnych gra−
nic wyznaczonych przez kulturę. Sym−
patyczna młodzież tej grupy miała na
pewno dobre intencję, ale być może
wzięła sobie za wzór popularne progra−
my rozrywkowe telewizji. Dobre teatry
szkolne powinny iść własną drogą, wie−
rzyć w odkrywczą wrażliwość swoich
młodych twórców. To się często udaje
uczestnikom płockiej „Blagi” i dlatego
warto organizować i oglądać ten mały
festiwal.

Rada Artystyczna przeglądu (w skła−
dzie: Romana Ludwicka – dyrektor
MDK, Wojciech Feliksiak – dyrektor
artystyczny teatru „Stara Prochownia”
w Warszawie, Tadeusz Bystram – reży−
ser) w czasie rozmowy z opiekunami
grup przypomnieli, że drogą do sukcesu
artystycznego teatru jest oparcie scena−
riusza na dobrej literaturze, a w Polsce
nie brakuje przecież zdolnych twórców
dramatu oraz literatury dziecięcej
i młodzieżowej, trzeba tylko po nią się−
gnąć.

Teatry szkolne powinny być zaba−
wą, która pozwala młodym ludziom
spędzać wesoło i przyjemnie czas,
a jednocześnie rozwijać ich twórczą
wyobraźnię i umożliwiać własne, nie−

zależne myślenie. Najbardziej pogod−
ny nastrój panował podczas spektaklu
„Brzydkie kaczątko” przygotowanego
przez teatr „Promyczek” ze Szkoły
Podstawowej nr 18. Młodzi aktorzy
tego teatru potrafili znakomicie prze−
istoczyć się w domowe, podwórkowe
ptactwo i rozśmieszyć publiczność
pianiem pełnego temperamentu kogu−

ta, gdakaniem gadatliwych kur i pok−
wakiwaniem ociężałych kaczek.
Przedstawienie było żywe, dzieci
znakomicie się poruszały i dobrze
śpiewały. Widać było, że bycie na
scenie i kontakt z publicznością spra−
wia im przyjemność. Z tego chyba
powodu, „Promyczek” został zakwa−
lifikowany do udziału w XV Płockim
Kramiku Teatrów Dziecięcych i Mło−
dzieżowych „Heca”. Otrzymał też
pierwszą nagrodę w postaci zestawu
instrumentów, które oby stały się in−
spiracją do następnego wesołego
spektaklu tego zespołu. (r.ł.)

Grupy teatralne, które uczestni−

czyły w przeglądzie:

„Promyczek” ze Szkoły Podstawo−
wej nr 18 

„Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej
nr 22 

„Szałaputy” ze Szkoły Podstawowej
w Mochowie

„Kolorowe ptaki” ze Szkoły Podsta−
wowej nr 22

„Chochliki” ze Szkoły Podstawowej
w Sikorzu

„Trupa Szczęśliwej Ósemki” z Gim−
nazjum nr 8

„Wesołe chochliki” z Zespołu Szkół
nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 21

Po raz ósmy, 25 maja, spotkały się w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku szkolne teatry na−
szego miasta i regionu. Na Miejski Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Blaga” wystąpiło w tym ro−
ku siedem teatrów. 

Najlepszy „Promyczek”

Laureaci pierwszej nagrody – teatr ”Promyczek” ze Szkoły Podstawowej nr 18 pod−
czas spektaklu ”Brzydkie kaczątko”

teatr ”Promyczek” ze Szkoły Podstawo−
wej nr 18 odbiera nagrodę
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Wystawy, seminaria, spotkania bizneso−
we, pokaz filmowy i nauka hiszpańskich
tańców – tak w skrócie można podsumo−
wać Dni Hiszpańskie na Mazowszu, które
odbyły się 28−30 maja. Płocczanie mogli
wybierać spośród kilkunastu propozycji.
W Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki moż−
na było poznać podstawy tańców hiszpań−
skich, m.in. salsy, w Towarzystwie Nauko−
wym Płockim spotkać się Renatą Bartnik
z Muzeum Lubelskiego, która opowiadała
o wpływie wydarzeń historycznych na ma−
larstwo Goi oraz z prof. Zygmunt Szpar−
kowski z Politechniki Warszawskiej, który
przedstawił architekturę Hiszpanii. 

Jedynie przez tydzień dostępna była dla
płocczan wystawa hiszpańskiego plakatu tu−
rystycznego. Ponad 30 prac prezentowanych
w Domu Darmstadt stanowiło historyczny
przekrój od połowy lat 40. do końca 90. 

W klubie „Kino” dyskotekę poprowadził DJ
z Meksyku. Do Płocka przyjechał tuż po swo−
im ślubie, który odbył się kilka godzin wcześ−
niej w Warszawie. – Zabrałem ze sobą do wa−
szego miasta swoją rodzinę – cieszył się. 

Na Starym Rynku można było spróbo−
wać oryginalnej hiszpańskiej potrawy – pa−
elli, zapoznać się z ofertami biur turystycz−
nych, obejrzeć pokaz mody przygotowany
przez Zespół Ruchu i Wdzięku „Gracja”
z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6.
W koncercie galowym wzięli udział: Bar−
bara Abramowicz, Anna Jurksztowicz, Da−
riusz Macheja, Leszek Świdziński, Beata
Wardak oraz orkiestra „La Boheme Varso−
via” pod batutą Krzesimira Dębskiego.

Dni Hiszpańskie, a razem z nimi mnó−
stwo znakomitych gości sprowadziła do na−
szego miasta Polsko−Hiszpańska Fundacja
Współpracy i Rozwoju. (m.d.)

PPłłoocckk  ppoo  
hhiisszzppaańńsskkuu

Do końca czerwca w Muzeum Mazo−
wieckim w Płocku oglądać można wystawę
„Porcelana Royal Dux Bohemia”. Dzięki
współpracy z Muzeum Regional−
nym w Teplicach, do
Płocka przyjechała
kolekcja jednej ze
znaczących czeskich ma−
nufaktur; założona w poło−
wie XIX w. w Duchcovie
przetrwała do dziś.

W 1891 roku rozpoczęła produkcję
luksusowej porcelany figuralnej. Wiele
niepowtarzalnych dzieł stworzył najwy−
bitniejszy modelarz firmy Alois Ham−
pel. W początkach XX wieku manu−
faktura zdobywała prestiżowe nagrody
na różnych wystawach, m.in. Wielką Nagrodę na wystawie światowej
w amerykańskim St. Louis (1904), w Mediolanie i Libercu (1906). W okre−
sie I wojny światowej produkcja w Royal Dux Bohemia została wstrzyma−
na. Wznowiono ją kilka lat później. Szczególnie ważny okres w historii ma−
nufaktury to lata 50. ubiegłego wieku. Zakłady w Duchcovie zostały jedy−
nym w Czechosłowacji producentem dekoracyjnej porcelany figuralnej, za−
łożono własny ośrodek projektowy. Na EXPO ’58 w Brukseli Royal Dux
Bohemia zdobyła Złoty Medal za projekt ”Kobyłka i ogiery”, opracowany
w pracowni prof. Jaroslava Ježka. Z okazji okrągłej rocznicy w 2003 r. ma−
nufaktura porcelany Royal Dux Bohemia S. A. przygotowała do produkcji
replikę secesyjnej misy figuralnej „Kobieta z muszlami”. 

Do najbardziej charakterystycznych należą postacie w radosnym ruchu,
przy pracy lub zabawie oraz kolekcja motywów zwierzęcych. W ostatnich
latach oferta uzupełniona została, m. in. o figurki Marylin Monroe i limito−
waną serię z Lady D.

Na wystawie w Muzeum Mazowieckim zgromadzono prace z różnych
okresów działalności Royal Dux Bohemia. (r. ł.)Drugie śniadanie, porcelana, model ok. 1880 

Czeska porcelana
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Fot. Krzysztof Kaliński

zoo
Tak długich kole−

jek do płockiego zoo
nie pamiętają chyba
najstarsi. Okazją by−
ła impreza pn. „Ko−
chajmy zwierzaki ...
nie tylko pluszaki”,
z o r g a n i z o w a n a
przez Urząd Miasta
i telewizyjny pro−
gram Fox Kids (30
maja).

– Został pobity
swoisty rekord – mó−
wi dyrektor zoo
Aleksander Niewliń−
ski. – Jednego dnia
odwiedziło nas po−
nad 25 tysięcy ludzi.

Do ogrodu przy−
były całe rodziny,
ale najlepszy ubaw
miały dzieciaki. Na
scenie bawiła ich
znana aktorka Gra−
żyna Zielińska oraz
zespoły m.in. Nana,
Impresja, Angelsy.
Maluchy miały oka−
zję do spotkania
gwiazd telewizyj−
nych programów
dziecięcych: „Mama
i ja”, „Domowe
przedszkole”, „Sza−
fiki”, „Rodzina za−
stępcza”. Oprócz
występów – nie tyl−
ko najmłodsi – mo−
gli pograć w koszy−
kówkę, hokeja na
trawie i dotknąć baj−
kowe postacie, poba−
wić się ze szczudla−
rzami, pozachwycać
sztuczkami iluzjoni−
stów. Były kierma−
sze książek, malo−
wanie twarzy, pokaz
judo, zabawy i kon−
kursy sprawnościo−
we. Kto miał refleks,
mógł wygrać ufun−
dowany przez orle−
nowską fundację
Dar Serca lot samo−
lotem nad miastem.

Impreza była rów−
nież finałem Ogólno−
polskiego Konkursu
P l a s t y c z n e g o .
Uczestniczy musieli
namalować swoje
ulubione dzikie zwie−
rzę, które chcieliby
uratować od wygi−
nięcia. Pierwsze
miejsce zajęła praca
Pauliny Korneluk ze
Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Zamościu.
Nagrodę sponsora
(Towarzystwa Ubez−
pieczeń i Reaseku−
racji Warta S.A.) dla
najlepszej pracy
z Płocka otrzymała
Oliwia Burzyńska
z Zespołu Szkół 
Nr 2. (na zdjęciu)

(m.d.)

Sponsorzy: Fox
Kids, National Geo−
graphic, Orlen, Or−
len Medica i Warta.

Wielki

1 czerwca dla dzie−
ciaków jest zawsze wy−
jątkowy. W tym roku
najmłodsi mogli wy−
bierać spośród najróż−
niejszych imprez. Po−
goda dopisała, więc za−
bawy i konkursy trwały
od samego rana i żadne
dziecko w tym dniu nie
pomyślało o lekcjach
w szkole. 

Urząd Miasta, Straż
Miejska i Szkoła Pod−
stawowa Nr 17 zorga−
nizowały na Starym
Rynku wielki festyn
„Serce – sercu” na
rzecz akcji „Polskie
sztuczne serce” Funda−
cji Rozwoju Kardiochi−
rurgii prof. Zbigniewa
Religii. Dzieciaki chęt−
nie brały udział w kon−
kursach sportowych,
przyglądały się poka−
zom sztuk walki i sa−
moobrony, malowały
twarze oraz włosy.
Podczas festynu można
było zmierzyć sobie
ciśnienie i zbadać
układ kostny. 

Policja dla najmłod−
szych zorganizowała
festyn na stadionie
miejskim. Odbył się
m.in. turniej piłki noż−
nej, w którym po raz
pierwszy wzięły udział
dziewczęta. Dzieciaki
miały możliwość strze−
lania, zobaczenia z bli−
ska policyjnego moto−
cykla i radiowozu. Od−
były się różne konkur−
sy i zawody, a także
można było spróbować
swoich sił na ergowio−
słach. (czytaj też −
strona 7)

Stowarzyszenie Po−
mocy Dzieciom Nie−
pełnosprawnym i Ich
Rodzinom „Silni Ra−
zem” w Centrum nad
Wisłą przygotowało
dla przedszkolaków
i młodzieży z Płocka
i powiatu płockiego
m.in. rejs statkiem, po−
kaz tańca towarzyskie−
go i słodki poczęstu−
nek. Uczestnikom naj−
bardziej podobał się
występ grupy teatralnej
„Pół gestem, pół sło−
wem”, która przygoto−
wała spektakl „Cztery
strony świata”.

Darmowe napoje,
słodycze i pizza czekały
na gości wspólnego
pikniku Zamku Graala
i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Organizatorzy przygo−
towali masę atrakcji,
m.in. pokaz ratownic−
twa medycznego w wy−
konaniu strażaków
z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Po−
żarnej, liczne konkursy
i dyskotekę. (m.d.)
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