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Budowa
roku

„Tumska 8”, czyli nowa siedziba Mu−
zeum Mazowieckiego otrzymała nagro−
dę II stopnia w ogólnopolskim konkur−
sie „Budowa roku 2004”. 
Konkurs od 15 lat organizuje Polski
Związek Inżynierów i Techników Bu−
downictwa, ostatnio we współpracy
z Ministerstwem Infrastruktury i Głów−
nym Urzędem Nadzoru Budowlanego. 

Celem konkursu jest wyłonienie
obiektów budowlanych, na których osią−
gnięto wyróżniające się wyniki realiza−
cyjne. Oceniane są m.in.: jakość robót,
organizacja budowy i czas jej realizacji,
a także forma finansowania inwestycji
i udział inwestora w realizacji obiektu. 

Zgłoszeń do konkursu mogą doko−
nywać jednostki uczestniczące w pro−
cesie budowlanym, z polską osobowo−
ścią prawną, a więc inwestorzy bez−
pośredni przygotowujący inwestycję
do realizacji (w tym developerzy lub
służby samorządów terytorialnych)
oraz wykonawcy robót budowlano−
montażowych: generalni lub główni.
Nagrody i wyróżnienia są przyznawa−
ne jednostkom zgłaszającym.

Do finału tegorocznej edycji zakwali−
fikowano 54 obiekty budowlane, m.in.
przebudowę części rynku głównego
w Krakowie. Oceniano je w ośmiu kate−
goriach, m.in. budownictwo mieszkanio−
we, przemysłowe, użyteczności publicz−
nej, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
oraz rewaloryzacja. W tej ostatniej kate−
gorii nagrodę zdobyła płocka kamienica.
Budowa, którą nadzorował Urząd Mia−
sta, trwała 19 miesięcy. Modernizację
współfinansowały: Gmina Płock i Urząd
Marszałkowski. (rł)

Jak co roku, w pierwszym dniu ob−
chodów Dni Historii Płocka Prezydent
Płocka wręczył nagrody dla wyróżnia−
jących się twórców kultury i statuetkę
„Bolesława III Krzywoustego”

Dla Płocczanina Roku 2004

Został nim ks. prof. Wojciech Gó−
ralski. Jest wykładowcą Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
gdzie kieruje katedrą prawa małżeń−
skiego i rodzinnego oraz autorem 800
publikacji i ponad 30 książek.
W ubiegłym roku został pronotariu−
szem apostolskim. Tą najwyższą god−
nością honorową wyróżniony został
przez papieża Jana Pawła II. Był też

wicepostulatorem w procesach beaty−
fikacyjnych bp. Wetmańskiego i abp.
Nowowiejskiego oraz członkiem dele−
gacji Stolicy Apostolskiej podczas
prac nad konkordatem.

Ma 65 lat. Jest absolwentem Mała−
chowianki. W plebiscycie zorganizo−
wanym przez Urząd Miasta i płocki od−
dział „Gazety Wyborczej” na ks. Góral−
skiego oddano 477 głosów. W sumie
głosowało 1414 osób. Plebiscyt zorga−
nizowano po raz piąty. Wcześniej statu−
etki Bolesława Krzywoustego otrzyma−
li: Anna i Wiktor Bramscy (2000), Ma−
rzena Kalaszczyńska (2001), Bogusław
Osiecki (2002) i Tomasz Korga (2003).

Wyróżnieni twórcy

Trzy równorzędne nagrody indywi−
dualne za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości i edukacji artystycznej, upo−
wszechniania i ochrony kultury, przyz−
nał Prezydent Płocka.

Płocka poetka Wanda Gołębiewska
doceniona została za indywidualne działa−
nia i osiągnięcia literackie. Jest laureatką
kilkudziesięciu konkursów poetyckich, 
m. in. H. Poświatowskiej i Wł. Broniew−
skiego oraz autorką dzienników i wspom−
nień o starym Płocku. Publikowała w kil−
kunastu almanachach literackich, prasie
lokalnej oraz magazynie Gościniec Sztuki. 

dokończenie na str. 8

Nagrody dla najlepszych
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10 czerwca uroczysta sesja Rady
Miasta, poświęcona XV−leciu samo−
rządu płockiego rozpoczęła się niety−
powo – od mszy św. w kościele far−
nym, odprawionej przez ks. probosz−
cza Jan Cegłowskiego i ks. Ireneusza
Mroczkowskiego – rektora semina−
rium duchownego w intencji wszyst−
kich samorządowców, którzy praco−
wali w Radzie Miasta Płocka w minio−
nych kadencjach. – Jest to msza dzięk−
czynna – mówił ks. Mroczkowski, tak−
że hołd dla naszych przodków, którzy
to dobro wspólne jakim jest nasze mia−
sto, budowali przez wieki. Zwrócił tak−
że uwagę, że zaszczytny tytuł ojców
miasta zobowiązuje do odpowiedzial−
ności i wdzięczności. 

dokończenie na str. 15

XLI sesja Rady Miasta

Jubileuszowe refleksje

Prezydium uroczystej sesji złożone z przewodniczących Rad wszystkich kadencji. Od
lewej: Tadeusz Taworski, Franciszek Wiśniewski, Andrzej Bukowski, Tomasz Korga,
Lech Latarski, Andrzej Rokicki i Wojciech Hetkowski

Z
B

IG
N

IE
W

 B
Ą

C
Z

Y
K



2 Sygnały Płockie

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje zespół.
Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Wiesław Kleczkowski, 09−200 Sierpc, ul. Traugutta 49. Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 7 400 egz.                    e−mail: sygnaly@ump.pl   www.ump.pl

Prezydent zarządził

Lancia dla policji
Prezydent postanowił podarować

Komendzie Wojewódzkiej Policji – ze
wskazaniem jako użytkownika Ko−
mendy Miejskiej Policji w Płocku – sa−
mochód osobowy Lancia Kappa, użyt−
kowany przez Urząd Miasta od 1995
roku.

Pojadą na igrzyska

25 płocczan weźmie udział w 39.
Międzynarodowych Igrzyskach Szkol−
nych, które w tym roku odbywają się
w Coventry (Wielka Brytania)
w dniach 5 – 12 lipca. Nasze miasto re−
prezentować będzie 6 pływaków, 7
lekkoatletów i 7 piłkarzy wraz z trene−
rami oraz zastępca prezydenta Piotr
Kubera. Gospodarz igrzysk pokrywa
koszty zakwaterowania i wyżywienia
wszystkich delegacji.

Weekend Europejski

Nadburmistrz Darmstadt zaprosił
delegację z Płocka na doroczny Wee−
kend Europejski, związany w tym roku
także z obchodami 675−lecia tego mia−
sta. Oprócz zastępcy prezydenta Piotra
Kubery i dyrektora Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu Ewy Adasiewicz
w imprezie (17−19 czerwca) weźmie
udział Płocka Kapela Podwórkowa,
a jedna z płockich firm wystawi stoi−
sko z wędlinami.

Komputery dla Ośrodka

Prezydent wyraził zgodę na nieod−
płatne przekazanie Specjalnemu Oś−
rodkowi Szkolno−Wychowawczemu nr
1 czterech zestawów komputerowych
Pentium 200 MMX, użytkowanych
dotychczas przez Urząd Miasta. Nato−
miast Zespół Szkół Technicznych
otrzyma 2 okleiniarki ręczne a MDK
zestaw sceniczny (10 podestów i scho−
dy). (j)

* Komunikacja Miejska ma nowego prezesa;
został nim dotychczasowy wiceprezes 32−let−
ni Piotr Kamiński.
* MTBS wystawił na sprzedaż 80 mieszkań

(przejętych niegdyś od Petrochemii). Zajmują
je głównie lokatorzy zalegający z czynszem.
* W Gąbinie odbyły się szóste zawody stre−

fowe jednostek PSP w sporcie pożarniczym.
W konkurencji wspinaczkowej drużynowo
wygrała ekipa z Płocka, ale z całych zawo−
dów zwycięsko wyszli strażacy z Pruszkowa.
* Na nowym moście trwają prace antykoro−

zyjne, zamontowano też pierwsze latarnie.
* Maciej Zajączkowski ze Stada Ogierów

w Łącku wygrał na Alamosie eliminacje do
Grand Prix ogólnopolskich zawodów w sko−
kach przez przeszkody.
* Lech Latarski został nowym prezesem Za−

rządu Stowarzyszenia „Nasze Miasto Płock”.
* Od miesiąca na cmentarzu komunalnym

działają 3 kamery zainstalowane przez za−
rządcę nekropolii – Muniserwis. Wyraźnie
zmniejszyła się liczba kradzieży. W tym mie−
siącu kamery mają być zainstalowane także
w Parku Północnym.
* Od lipca o 2 zł drożeje abonament za tele−

wizję kablową.
* Centrum Edukacji otrzyma 1,5 mln zł

z Europejskiego Funduszu Społecznego na
Akademię Umiejętności Menedżerskich,
w której chce przeszkolić około 2 tys. osób.
* Na 3 lata więzienia skazany został Emil O.,

a na 2 lata jego córka Joanna za zmuszanie do
prostytucji w dwóch prowadzonych przez
nich w Płocku agencjach towarzyskich.
* Agencja Fitch potwierdziła wysokie ratin−

gi papierów niezabezpieczonych i zobowią−
zań krótkoterminowych PKN Orlen.
* Stanisław Barański z Ciechanowa zastąpił

Piotra Siennickiego na stanowisku dyrektora
generalnego płockiego Zakładu Energetycz−
nego.
* Automobilklub Ziemi Płockiej organizuje

25−26 czerwca II zlot zabytkowych samocho−
dów. Parada aut zaplanowana jest na sobotę
przed teatrem.
* Sławomir Kąpiński z płockiego TKKF

zwyciężył w XXII biegu maratońskim w To−
runiu (42,195 km) z czasem 2 godz. 29 min.
44 sek.
* Maltańska Służba Medyczna otrzymała

20−letnią karetkę, ale nie ma pieniędzy na jej
funkcjonowanie.
* Wspólnoty mieszkaniowe chcą przejąć

węzły ciepłownicze w swoich budynkach.
* Na jeziorze Zdworskim budowana jest za−

stawka i przepust, które mają zapobiec na−
stępnej katastrofie ekologicznej (latem 2003
roku w jeziorze zdechło kilka tysięcy ryb).
* Nowym przewodniczącym Rady Mazo−

wieckiej ZSMP został Maciej Krajewski.
* Bp Stanisław Wielgus udzielił w katedrze

święceń kapłańskich 10 neoprezbiterom. (j)

Minęło pół miesiąca...

Bez rozkładów
Jak co roku Komunikacja Miejska

zmienia godziny kursowania autobu−
sów w okresie wakacyjnym. W związ−
ku z tym przestajemy drukować roz−
kłady jazdy. Do publikacji powrócimy
we wrześniu. Redakcja

Pożyteczne myto
Tegoroczne myto pobierane

tradycyjnie od kierowców przez
studentów podczas juwenaliów
wyniosło w sumie 10.900 zło−
tych. Komitet Organizacyjny
Juwenaliów 2005, w skład któ−
rego wchodzili przedstawiciele
samorządów czterech płockich
uczelni, postanowił rozdzielić je
następująco: 1900 złotych prze−
kazano Ośrodkowi Opiekuń−
czo−Wychowawczemu przy ul.
Mościckiego, 7 tysięcy wpłynę−
ło na konto chorej koleżanki
studiującej w Państwowej Wyż−
szej Szkole Zawodowej, a 2 tys.
złotych otrzymało hospicjum
przy ul. Piłsudskiego. (j)K
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Już po raz XXIV, 6 sierpnia wyruszy
z Tumskiego Wzgórza płocka piesza
pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi
szlak rozpocznie się o godz. 6 rano w ka−
tedrze mszą świętą koncelebrowaną pod
przewodnictwem bpa Stanisława Wiel−
gusa. Potem pielgrzymów czeka 9 dni
wędrówki, średnio po 30 km dziennie.

Tegoroczna tematyka sierpniowej piel−
grzymki koncentruje się wokół Euchary−
stii. W poszczególne dni uczestnicy roz−
ważać będą jej tajemnicę i sposób w jaki
przeżywali ją polscy święci, m.in. bł. Jó−
zef Sebastian Pelczar, bł. Jakub Strzemię,
bł. Teresa Ledóchowska, św. królowa
Jadwiga. Szczególnym patronem XXIV
płockiego pielgrzymowania będzie Jan

Paweł II. Podobnie jak w roku ubiegłym,
przewodnikiem głównym płockich 13
grup będzie ks. Andrzej Redmer.

Zapisy na tegoroczną pielgrzymkę roz−
poczną się w lipcu w parafiach. Koszt
udziału w niej (wpisowe + bagaż) wyno−
si 70 złotych. Od 1 sierpnia na pielgrzym−
kę zapisać się będzie można również
w Biurze Informacji Pielgrzymkowej,
które czynne będzie przy ul. Mostowej 1
(Dom pod Trąbami). Tam jednak przy za−
pisie przedstawić trzeba zaświadczenie
od proboszcza swojej parafii. Osoby nie−
pełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców
na ewentualne przeprowadzenie zabiegu
operacyjnego i wskazać pełnoletniego
opiekuna na czas pielgrzymowania. (j)

Na Jasną Górę

Kolejny już raz prezydent Mirosław
Milewski obdarował odzieżą kilka orga−
nizacji pozarządowych, zajmujących się
pomocą dla ubogich. Dary pozyskane od
sponsorów przez ratuszowy Oddział Za−
rządzania Kryzysowego, Ochrony Lud−
ności i Spraw Obronnych tym razem
otrzymali: Katolickie Stowarzyszenie
Pomocy im. św. Brata Alberta (50 sztuk),
DPS „Przyjaznych serc” (80 sztuk), Spe−
cjalny Ośrodek Szkolno−Wychowawczy
nr 1 przy ul. Gradowskiego (220 sztuk),
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nie−
pełnosprawnym i ich Rodzinom „Silni
razem” (70 sztuk), Krajowe Stowarzy−
szenie na rzecz Dzieci Niepełnospraw−
nych „Pomoc dzieciom” (50 sztuk), Oś−
rodek Opiekuńczo−Wychowawczy przy
ul. Mościckiego (50 sztuk), Zgromadze−
nie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo „Siostry szarytki” (50 sztuk)
i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
(70 sztuk). Warto dodać, że wcześniej
kierownik Oddziału i koordynator pomo−
cy humanitarnej pomogli zdobyć mate−
riały budowlane na modernizację Domu
Dziennego Pobytu Stowarzyszenia św.
Brata Alberta, a rodzinie z Podolszyc no−

we okno do urządzanego pokoju dla nie−
pełnosprawnego dziecka.

Obecny na spotkaniu Tadeusz Ta−
worski zaproponował, aby te cykliczne
już spotkania nazwać spotkaniami uś−
miechu, gdyż tego ostatniego na nich
nie brakuje. Prezydent podkreślił, że
podziękowania i wdzięczność należą
się przede wszystkim sponsorom, na
których zawsze możemy liczyć i że bu−
dującym jest fakt, iż ludzi chcących po−
magać innym jest coraz więcej. (j)

Spotkanie uśmiechu
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Hiszpańska fiesta
Mambo, salsa i przede wszystkim

flamenco królowały podczas III Dni
Hiszpańskich w Płocku. Tańczyły
dzieci z płockich przedszkoli, dzieci
i młodzież ze Studia Tańca Mark Dan−
ce oraz członkowie grupy Tańca Fla−
menco z POKiSu. Gorący wieczór roz−
poczęła Carmen Lozano z zespołem,
a zakończył José Torres. (rł)
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D o 2007 roku samorząd woje−
wództwa mazowieckiego chce
wydać ponad 250 mln zł na in−

westycje w płockim regionie. 
– Sytuacja finansowa województwa

mazowieckiego znacznie się poprawiła
– powiedział podczas konferencji pra−
sowej w Płocku marszałek Adam Stru−
zik, prezentując założenia Wieloletnie−
go Planu Inwestycyjnego na lata 2004
– 2007. – Po latach oszczędności Ma−
zowsze uzyskało ogromny impuls do
rozwoju i nowych inwestycji. Najwię−
ksze nakłady mają pójść na służbę
zdrowia i kulturę, a w szczególności na
inwestycje w Wojewódzki Szpital Zes−
polony w Płocku. W Wieloletnim Pla−
nie Inwestycyjnym ujęte zostały rów−
nież: płocki teatr, Muzeum Mazowiec−
kie i sierpecki skansen. 

W tym roku szpital wojewódzki
otrzyma 5,5 mln zł m.in. na wyposaże−
nie sal operacyjnych, zakup rezonansu
magnetycznego, nowoczesnego tomo−
grafu komputerowego oraz moderniza−
cję czterech szpitalnych oddziałów
(kardiologicznego, chirurgicznego II,
zakaźnego i wewnętrznego). W sumie
w ciągu dwóch lat samorząd woje−
wództwa zamierza przeznaczyć na tę
placówkę blisko 29 mln zł, najwięcej −
15 mln zł – na dobudowę i wyposażenie
nowego pawilonu. 

Teatr Dramatyczny w Płocku może
liczyć na ponad 20 mln zł, z czego po−
nad 1 mln otrzymał w 2004 r., a 9,5 mln
zł ma dostać jeszcze w tym roku. Środ−

ki przeznaczone zostaną na termoizola−
cję budynku, remont elewacji i po−
mieszczeń oraz zakup aparatury oświet−
leniowej i nagłośnienia. 

Dla Muzeum Mazowieckiego radni
wojewódzcy zarezerwowali w tym roku
4,7 mln zł na zakup sprzętu, gablot, meb−
li i adaptację pomieszczeń. Z zaplanowa−
nych w WPI 21,6 mln zł, również na roz−
budowę nowej siedziby płockiego muze−
um do końca 2004 r. samorząd woje−
wództwa przekazał blisko 9 mln zł. 

W Muzeum Wsi Mazowieckiej ma
powstać kompleks konferencyjno
– wypoczynkowy i baza hotelowa.
Sierpecki skansen ma na to zagwaran−
towane w budżecie wojewódzkim po−
nad 8 mln zł (w tym roku 351 tys.), dru−
gie tyle ma otrzymać z funduszy struk−
turalnych. 

Na inwestycje w zakresie infrastruk−
tury drogowej w regionie płockim
w WPI przeznaczono 173 mln zł z cze−
go blisko 130 mln to środki z funduszy
unijnych. Pieniądze te pozwolą na re−
monty dwóch tras: drogi nr 575 Płock−
Kazuń oraz drogi nr 567 Płock−Góra. 

WPI zakłada także modernizację ta−
boru kolejowego dla Mazowsza, m.in.
zakup pociągów i autobusów szyno−
wych, które miałyby być przeznaczone
na trasy Sierpc− Nasielsk, Warszawa –
Nasielsk, Płock−Kutno. Z planowanych
blisko 297 mln zł, 81 mln pochodzić
będzie z funduszy strukturalnych,
a 62,5 mln z budżetu państwa. Resztę
wyłoży samorząd województwa. (rł)

Wielkie plany 
dla Mazowsza

PKN Orlen stał się większościowym
akcjonariuszem czeskiego holdingu
Unipetrol a.s. Nabycie 62,99% akcji
Unipetrolu nastąpiło na podstawie
umowy zawartej 4 czerwca 2004 roku
przez płocki koncern z Funduszem Ma−
jątku Narodowego Republiki Czeskiej.
Orlen nabył też 9,76 udziałów w spółce
Spolana oraz wierzytelności w stosun−
ku do spółek należących do grupy Uni−
petrol, będących w posiadaniu Czeskiej
Agencji Konsolidacyjnej. W ubiegłym
miesiącu PKN Orlen zapłacił za akcje

Unipetrolu 11,3 mld czeskich koron.
Przejęcie kontroli korporacyjnej nad
czeskim koncernem zaplanowano na
czerwiec br.

– Bardzo cieszy nas zakończenie
transakcji zakupu. Otwiera to nowy ro−
zdział w historii Polskiego Koncernu
Naftowego – mówi wiceprezes Orlenu
Cezary Smorszczewski. Czeski rynek
będziemy traktować – na równi z pol−
skim – jako macierzysty, zaś budowa
wartości połączonych firm będzie na−
szym priorytetem. (j)

Orlen kupił Unipetrol

Herb miasta z napisem „stołeczny ksią−
żęcy” wieńczy srebrną kopułę. Poniżej
jest duży biały napis „Płock” na czerwo−
nym polu. Pośrodku kolumny umieszczo−
ne zostało logo PKN Orlen – głównego
sponsora nowych witaczy. Jest ich 9. Ma−
ją po 5,5 metrów wysokości i 1 metr sze−
rokości. Zostały wykonane ze stali, bla−
chy ocynkowanej i tworzyw sztucznych,
a elementy graficzne z foli odblaskowej. 

Pierwszy z nowych witaczy postawio−
ny został tuż przed rozpoczynającymi się
Dniami Historii Płocka i Dniem Chemi−
ka. Wita wjeżdżających do Płocka
z Warszawy (ul. Wyszogrodzka). Na−
stępnych osiem stanie przy wszystkich
drogach dojazdowych do naszego miasta
do połowy lipca. Oto pełna lista miejsc:

ul. Otolińska (kierunek: Płońsk)
ul. Bielska (Ciechanów)
ul. Sierpecka (Sierpc)
ul. Dobrzyńska (Lipno)
ul. Szpitalna ((Dobrzyń)
ul. Popłacińska (Włocławek)
ul. Kutnowska (Kutno)
ul. Dobrzykowska (Dobrzyków) (rł)

Witamy w Płocku

Bogdan Cyliński został Pełnomocni−
kiem Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwe−
stycji. Swoją funkcję objął 6 czerwca. 

Bogdan Cyliński ma 58 lat. Jest absol−
wentem Politechniki Warszawskiej, Wy−
działu Inżynierii Lądowej. Pracę zawodo−
wą rozpoczynał w 1967 r. Od tego czasu
związany był z firmami budowlanymi
i projektowymi w Płocku i Bydgoszczy.
W latach 90. zatrudniony był w Fabryce

Maszyn Żniwnych, a następnie w „Bizon”
Sp. z o.o. jako starszy inspektor ds. budo−
wlanych. W 1999 r. został kierownikiem
budowy w „Ixbud−Remont” w Sierpcu,
a ostatnio w PW „BCF” s.c. w Płocku. 

Posiada uprawnienia budowlane do
kierowania, nadzorowania i kontrolo−
wania budowy i robót oraz do projekto−
wania w specjalności konstrukcyjno−
budowlanej. (m.k.)

Nowy pełnomocnik

W Starostwie Powiatowym podpisa−
no 6 czerwca porozumienie w sprawie
realizacji programu aktywizacji zawo−
dowej bezrobotnych poprzez prace na
rzecz środowiska. Zawarł je marszałek
Adam Struzik ze starostami 8 powia−
tów: ciechanowskiego, mławskiego,
płońskiego, żuromińskiego, sierpeckie−
go, sochaczewskiego, płockiego i go−
stynińskiego.

Na mocy tego porozumienia 480 bez−
robotnych (w tym 64 z regionu płockie−

go) otrzyma zatrudnienie przez 5 mie−
sięcy przy konserwacji urządzeń wod−
nych i melioracyjnych na Mazowszu.
Program „Praca i środowisko”, którego
koszty wyniosą ponad 4,4 mln złotych,
jest współfinansowany przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego, Woje−
wódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych oraz Wojewódzki Urząd Pra−
cy poprzez jego filie w Płocku, Rado−
miu, Ciechanowie, Ostrołęce i Siedl−
cach. (j)

Bezrobotni dla środowiska
Urząd Miasta Płocka 

podaje do wiadomości, że posiada do sprzedaży 
kontenery zaplecza budowy w ilości 12 sztuk. 

Oferty cenowe należy składać do Wydziału Organizacji i Spraw Administra−
cyjnych – Oddziału Techniczno−Gospodarczego, pokój nr 3 w terminie do dnia
30 czerwca 2005 r. do godz. 14.

Otwarcie ofert nastąpi 30 czerwca br. o godz. 14.30.
Zainteresowanie mogą dokonać oględzin po uprzednim telefonicznym usta−

leniu terminu, tel. 367 16 20.

Vectra rozpoczęła przebudowę ul. Tumskiej
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Marek Krysztofiak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ W sprawie budowy przedszkola na
osiedlu Podolszyce Południe. 2/ Proszę
o informację o stanie zaawansowania
budowy komisariatu policji na osiedlu
Podolszyce Pólnoc.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zabezpieczenie końco−
wych odcinków ulicy Gajowej
i Wrzosowej przed naniesieniem pia−
sku i ziemi. 2/ Proszę o szczegółową
informację, na jakim etapie jest reali−
zacja inwestycji pn. „modernizacja
ulicy Wysokiej”.

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o przygotowanie dokumen−
tacji technicznej oraz realizację inwe−
stycji w 2005 r. pod nazwą: „budowa
ul. Gintera wraz z chodnikami”. 
2/ Wnoszę o dokonanie nasadzeń
drzew w pasie zieleni ul. Piłsudskiego.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wykaz ulic przy których
powstawać będą ścieżki rowerowe. 2/
Remont chodników na ul. Dojazd.

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jakie są plany remontowe L.O. Ma−
łachowskiego? Kiedy rozpoczną się
ekspertyzy kolegiaty?

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o remont chodnika na ul. Ko−
legialnej, wyrównanie poboczy na ul.
Kutnowskiej, wyczyszczenie cieku

wodnego w ul. Góry i obcięcie gałęzi
na ul. Dobrzykowskiej i Krakówka.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o poprawienie nawierzchni
chodnika wzdłuż ul. Bielskiej, zwłaszcza
w okolicach cmentarza. 2/ Proszę o infor−
mację na temat kosztów poniesionych
przy okazji Pikniku Europejskiego oraz
Międzynarodowego Dnia Kaszanki.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o przedstawienie planowa−
nych obchodów święta Wojska Pol−
skiego. 2/ Czy poszukiwanie kadry
w internecie do rad nadzorczych spółek
należycie zabezpiecza interes gminy
i jej spółek?

Zbigniew Nowak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o usuniecie zadolenia w ul.
Dobrzykowskiej przy posesji nr 21.

Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zsynchronizowanie sygna−
lizacji świetlnej w ul. Wyszogrodzkiej
na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana
Pawła II i Armii Krajowej do ul. Har−
cerskiej. 2/ W sprawie przystanku auto−
busowego za skrzyżowaniem ulic: Har−
cerska−Wyszogrodzka. 3/ Proszę o in−
formację na temat odbytych spotkań,
dotyczących poprawy bezpieczeństwa
osób korzystających ze środków pub−
licznego transportu. 4/ Proszę o przesu−
nięcie rannego kursu linii 29 z Borowi−
czek (kilka minut wcześniej). 5/ Proszę
o uwzględnienie w planach inwestycyj−
nych dokończenia ulic: Studziennej,
Maneżowej i Oaza. 6/ Proszę o wyjaś−
nienie przyczyn odpadania tynku na
zewnętrznych ścianach budynku Podo−
lanki. 7/ Proszę o dokonanie w ramach
bieżących remontów poprawy nawierz−
chni ul. Północnej. 8/ Proszę o ustawie−
nie przystanku zadaszonego na ul.
Chopina/Kopernika. opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
podczas XL sesji Rady Miasta 
w dniu 24 maja 2005:

Minimum 150 milionów złotych na
najważniejsze inwestycje miasto chce
zyskać na wprowadzeniu do Wodocią−
gów inwestora zewnętrznego. Cały mo−
del ma się oprzeć na partnerstwie pub−
liczno−prywatnym. Radni na sesji wy−
razili na to zgodę, więc teraz urząd
przygotowuje zaproszenia dla poten−
cjalnych inwestorów. Później wybierze
najkorzystniejsze oferty i będzie nego−
cjować. 

Spółka zajmie się nadzorem nad in−
westycjami, a pieniądze na jej działal−
ność pochodzić mają z czynszu dzier−
żawnego, który płacić będzie spółka
operatorska powołana przez inwestora
zewnętrznego. Jej zysk to opłaty za wo−
dę i ścieki. 

– Chcemy postawić warunek, aby
ceny wody średnio w ciągu roku nie
wzrastały więcej niż poziom inflacji
– mówi zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki. – W związku z tym kontrakt
będzie musiał być wydłużony, aby in−

westor mógł zarobić. Firma, która za−
proponuje najkrótszy termin, wygra
w negocjacjach.

Na inwestycje w płockich Wodocią−
gach potrzeba ponad 100 mln zł. Trze−
ba natychmiast zmodernizować oczysz−
czalnię ścieków w Maszewie, musi też
powstać nowa oczyszczalnia w Boro−
wiczkach. Konieczne jest także ro−
zdzielenie kanałów ogólnospławnych
w centrum Płocka na sanitarne i desz−
czowe. Bez tych inwestycji spółka
zacznie płacić ogromne kary. 

Miasta nie stać jednak na wyłożenie
kwoty porównywalnej z kosztem budo−
wy nowego mostu. Ratusz zdecydował
więc, że znajdzie inwestora, który ko−
rzystając z majątku Wodociągów, zbu−
duje nową spółkę, zainwestuje, wyrów−
na braki i przez 20−25 lat będzie ten
majątek eksploatował. Przez minimum
15 lat poniesione nakłady będą się
zwracać, w kolejnych – zaczną przyno−
sić zyski. (m.d.)

TAK dla Wodociągów

Spółdzielnie mieszkaniowe, które
kupować będą nieruchomości grunto−
we zabudowane od gminy z przezna−
czeniem na cele inne niż mieszkanio−
we, otrzymają bonifikatę – taką decy−
zję podjęli radni. Ulga dotyczy nieru−
chomości sprzedawanych w drodze
bezprzetargowej i przysługuje spół−
dzielniom w związku z: ustanowie−
niem na rzecz członków spółdzielni
odrębnej własności lokali użytko−
wych lub garażowych lub przeniesie−
niem na rzecz członków spółdzielni
odrębnej własności lokali użytko−
wych lub garażowych z wyłączeniem
prawa do miejsca postojowego w ga−
rażu wielostanowiskowym przydzie−
lonym na warunkach własnościowego
prawa do lokalu.

Do Komisji Inwestycji Rady Miasta
wpłynął wniosek, żeby wysokość boni−
fikaty wynosiła 90 a nie 80 proc., jak

proponowano w uchwale. Radni na se−
sji zgodzili się na jej podwyższenie. Ul−
ga stanowi różnicę między wartością
prawa własności nieruchomości a pra−
wem użytkowania wieczystego. Wa−
runkiem jej zastosowania jest złożenie
przez spółdzielnię wniosku o sprzedaż
nieruchomości, do którego należy dołą−
czyć kopie pisemnych żądań członków
spółdzielni.

Piotr Nowicki chciał również, aby
Rada Miasta zobowiązała spółdzielnie,
aby taką samą wysokość bonifikaty
uzyskiwali członkowie spółdzielni przy
wykupie gruntów, np. pod pawilony
handlowe, które są ich własnością.
– Nie można tego zrobić – wyjaśniał
prezydent Mirosław Milewski. – A na−
wet jeśli taki zapis zostanie umieszczo−
ny, nie będzie miał skutków prawnych.
Wyjaśnienia Prezydenta potwierdził
radca prawny. (m.d.)

Więcej dla SM

Radni na ostatniej sesji (24 maja) wy−
słuchali informacji nt. realizacji Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Płocka. 

– Przyjęta ona została przez Radę
Miasta 2 września
2003 roku – mó−
wiła Iwona
Wierzbicka, dy−
rektor Wydziału
Urbanistyki, Ar−
chitektury, Geo−
dezji i Katastru
(na zdjęciu). – Jej
zadania realizo−
wane są w sferze społecznej, ochrony
środowiska i gospodarczej. 

Większość nakładów inwestycyjnych
Gmina przeznaczyła na realizację kie−
runku nazwanego w Strategii „wysoka
jakość środowiska”. W 2004 roku
przeznaczono na to prawie 80 proc.
wszystkich wydatków budżetowych.
Większość stanowiły nakłady na inwe−
stycje drogowe oraz pieniądze przezna−
czone na budowę nowego mostu. Ponad−
to realizowano zadania związane z upo−
rządkowaniem gospodarki wodno−ście−
kowej na terenie miasta, podniesieniem
standardów zagospodarowania prze−
strzeni publicznych (m.in. przebudowa
i modernizacja ul. Tumskiej, zakończe−
nie budowy drogi na Sobótce). Pobudo−
wano i zmodernizowano oświetlenie na
13 ulicach. Realizowano również pro−
gram usprawnienia ruchu komunikacyj−
nego w Płocku. Zakończono I etap budo−
wy ul. Gościniec wraz z infrastrukturą
i rozpoczęto prace związane z II etapem.
Pobudowano ul. Śniadeckiego, Macie−
szy, wykonano kanalizację i nawierz−
chnię w ul. Gajowej i Podleśnej oraz na−
wierzchnię ul. Jaworowej, chodnik w Al.
Jachowicza. Opracowano wiele doku−
mentacji technicznych pod budowę no−
wych dróg, m.in. ul. Asnyka i Mehoffe−
ra, wykonano także bezkolizyjne skrzy−
żowanie z ul. Gałczyńskiego (rondo). 

– Wyraźny, bo prawie 200−procento−
wy wzrost – w stosunku do 2003 roku

– zanotowaliśmy w przypadku wydat−
ków inwestycyjnych poniesionych na
rozwój gospodarczy miasta – wyjaśnia−
ła Iwona Wierzbicka.

Pieniądze głównie zostały przezna−
czone na tworzenie Płockiego Parku
Przemysłowo−Technologicznego. 

Ponadto pieniądze przeznaczono na
poprawę funkcjonowania administracji
samorządowej, a dla Miejskiego Zarzą−
du Dróg kupiono specjalistyczny sprzęt
komputerowy. Ponadto zakończono
budowę i oddano do użytku parking
przy ul. Zduńskiej 7, nabyto udziały
BETEK−u, Płockiego Funduszu Porę−
czeń Kredytowych oraz Rynex−u.

– Niestety, zanotowaliśmy wyraźny
spadek nakładów inwestycyjnych na roz−
wój społeczny – mówiła dyrektor. – Spo−
wodowane jest to nie tylko koniecznością
skierowania większych środków na infra−
strukturę drogową, ale również zakończe−
niem większości rozpoczętych w ubieg−
łych latach inwestycji oświatowych.

Pieniądze z tego działu przeznaczo−
no przede wszystkim na budowę
mieszkań komunalnych, modernizację
i budowę boisk przyszkolnych oraz
poprawę bezpieczeństwa publicznego.
Część środków wykorzystano na fun−
kcjonowanie służby zdrowia, m.in. na
zakup aparatu do znieczulenia ogólne−
go z respiratorem i monitorowaniem
anestezjologicznym oraz na dwa defi−
brylatory dla SZPOZ−u. Wyremonto−
wano także pomieszczenia w Szpitalu
Św. Trójcy. 

– Strategia Zrównoważonego Rozwo−
ju Płocka realizowana jest zgodnie
z przyjętymi kierunkami – podsumowa−
ła Iwona Wierzbicka. – Obecnie precy−
zowane są procedury wdrażania strate−
gii. Tworzone są między innymi wielo−
letnie programy branżowe, takie jak:
Lokalny Program Rewitalizacji Starego
Miasta oraz system zarządzania zada−
niami w nich określonymi poprzez Wie−
loletni Plan Inwestycyjny, budżet mia−
sta itp. M.D.

Zrównoważona strategia
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Do przeanalizowania mieli prawie 60
stron materiału, a dodatkowo podczas
obrad Andrzej Hasa (na zdjęciu), szef
płockiej delegatury Wojewódzkiego In−
spektoratu Ochrony Środowiska, opo−
wiadał jak w ciągu 25 lat zmienił się
stan środowiska. 

W 1983 roku Płock został wpisany na
listę 27 obszarów ekologicznego zagro−
żenia. Wpływ na to miała ilość zanie−
czyszczeń, które pochodziły z ówczes−
nych Mazowieckich Zakładów Rafine−
ryjnych i Petrochemicznych. – Od tego
czasu wiele się zmieniło – wyjaśniał An−
drzej Hasa. – Dziś – choć może wydać się
to niemożliwe – Płock należy do klasy A,
czyli nie ma przekroczeń zanieczyszczeń.

Powietrze

Od 1990 roku czystość powietrza na
terenie Płocka sukcesywnie się popra−
wia. Stężenia nie przekraczają średnio−
rocznych wartości dopuszczalnych i są
na średnim poziomie. Podobne warto−
ści notowane są w innych miastach wo−
jewództwa. Orlen zmniejszył ilość emi−
towanych zanieczyszczeń aż o 56,2
proc. w porównaniu z 1989 rokiem.
– Największe efekty uzyskano w przy−
padku węglowodorów – mówił szef
płockiej delegatury WIOŚ.

Inne zakłady przemysłowe, jak np.
Zakłady Mięsne, Sadrob, stocznia rów−
nież zmniejszyły emisję zanieczysz−
czeń. Na poprawę jakości powietrza
miało wpływ również to, że wiele firm
zostało zlikwidowanych, m.in. mle−
czarnia i Zakład Przemysłu Owocowo−
Warzywnego.

– To, że jest lepiej, nie oznacza że ze
wszystkim sobie poradziliśmy – tłumaczył
Hasa. – Mieszkańcy nadal narzekają np.
na Sadrob czy Zakłady Mięsne. Nie ma
na świecie takiej aparatury, która mierzy−
łaby stężenie nieprzyjemnych zapachów.
Sądzę, że wcześniej czy później z tym
problemem również sobie poradzimy.

Woda

Na terenie Ziemi Płockiej brak jest
wód, spełniających kryteria dla I i II
klasy czystości. Niestety, coraz więcej
jest wód pozaklasowych. W 2004 roku
Wisła na całej długości nie odpowiada−
ła normom ze względu na przekrocze−
nie stanu sanitarnego i chlorofilu. – W
1985 roku o złym stanie rzeki decydo−
wało aż siedem wskaźników – mówił
szef WIOŚ. – Z pięcioma daliśmy sobie
radę, pozostały tylko dwa. Zdecydowa−
ła o tym, m.in. większa liczba oczysz−
czalni ścieków na naszym terenie. Po−
nadto mniej jest gorzelni, mleczarni czy
cukrowni. 

Z jeziorami sytuacja przedstawia się
podobnie: brak jest jezior, które odpo−
wiadałyby I klasie czystości. Niestety,
zmniejsza się liczba jezior o wodach
zaliczanych do II klasy, a przybywa je−
zior o III klasie czystości wód i poza−
klasowych. Do tej ostatniej grupy zali−
cza się m.in. Jezioro Łąckie Duże i Je−
zioro Lucieńskie. O pogorszeniu się ja−
kości świadczy mniejsza przeźroczy−
stość zbiorników, wyższe stężenia
chlorofilu i – w wielu przypadkach
– gorsze warunki tlenowe.

Odpady

Znacznie poprawiła się gospodarka
odpadami przemysłowymi. Wpływ na to
miały wprowadzone zmiany w polskim
prawie. Od około 20 lat obserwowana
jest stała tendencja wzrostu ilości wytwa−
rzanych odpadów przemysłowych. Op−
tymistyczne jest jednak to, że większość
z nich jest odzyskiwania. W 1998 roku
tylko 57,3 proc. odpadów było odzyski−
wanych, a w 2003 aż 80,6 proc. 

Poprawę również widać w przypadku
odpadów komunalnych. – Wszystkie
składowiska na terenie Ziemi Płockiej
działają zgodnie z wymogami prawa
– zapewniał Hasa. – Coraz popularniej−
sza staje się też selektywna zbiórka od−
padów.

Hałas

Sytuacja z roku na rok ulega pogor−
szeniu i – jak na razie – nie ma co liczyć
na poprawę, szczególnie jeśli chodzi
o hałas komunikacyjny. Rośnie liczba
pojazdów, a hałas powyżej 75 dB, czyli
nieznośny dla człowieka występuje co−
raz częściej. Orlen i Zakłady Mięsne,
pomimo podjęcia działań w celu reduk−
cji poziomu dźwięku emitowanego do
środowiska, w dalszym ciągu przekra−
czają normy. Małgorzata Domańska

Radni zapoznali się z informacją o stanie środowiska na obsza−
rze województwa mazowieckiego. 

Jest lepiej, ale nie dobrze Radni debatowali nad wysokością
pensji Prezydenta. Projekt uchwały
przygotowany na sesję Rady Miasta za−
kładał, że podwyżka nie będzie duża
i miała wynikać jedynie z wejścia w ży−
cie rozporządzenia Rady Ministrów
z 22 lutego br. Zmieniło ono zasady
wynagradzania i wymagań kwalifika−
cyjnych pracowników samorządowych,
zatrudnionych w urzędach gmin, staro−
stwach powiatowych i urzędach mar−
szałkowskich. 

Do tej pory Prezydent zarabiał 3 tys.
910 złotych. Według nowego rozporzą−
dzenia podstawowa pensja prezydenta
nie może być niższa niż 4030 zł. I tyle
właśnie miał zarabiać Mirosław Milew−
ski. Miał również dostać wyrównanie,
bo nowa stawka obowiązuje od 1 stycz−
nia br. 

Niespodziewanie, na sesji pojawił się
wniosek komisji rewizyjnej. – Niech pre−
zydent otrzyma maksymalną kwotę pensji

zasadniczej [5,2 tys. zł – przyp. redakcji]
– mówił Wiesław Kossakowski.

– Proszę o nie uwzględnianie tego
wniosku – oponował Mirosław Milew−
ski. – Jestem bardzo zadowolony ze
swojego wynagrodzenia. Nie chcę, aby
podwyżka była większa niż to koniecz−
ne. Wynagrodzenie nie decyduje o jako−
ści pracy. 

Argumentacja Prezydenta nie prze−
konała radnych, którzy przegłosowali
wniosek komisji rewizyjnej. Potem wy−
starczyło tylko przegłosować całą uch−
wałę ze zmienioną już kwotą. Jednak
tym razem zabrakło kilku głosów i za−
robków nie zmieniono. Oznacza to, że
obecnie zarobki Mirosława Milewskie−
go są niezgodne z prawem, bo mimo
wymogu ustawy nie zostały podwyż−
szone. Ale radni zapowiedzieli już, że
na czerwcowej sesji Rady Miasta zajmą
się ponownie wynagrodzeniem Prezy−
denta. (m.d.)

Nie chce podwyżki

Komisja Rewizyjna Rady Miasta nie ma przewodniczącego. Na ostatniej se−
sji (24 maja) z funkcji zrezygnował Zenon Sylwester Wiśniewski. Na nowego
przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Bożeny Musiał. Jednak w tajnym
głosowaniu nie uzyskała ona wymaganej większości głosów i komisja pozosta−
je bez szefa. (m.d.)

Bez szefa

Płock będzie miał Plan Rozwoju Lo−
kalnego. To uzupełnienie Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta,
które umożliwi sprawne zarządzanie.

Plan określi priorytety i wskaże kierun−
ki rozwoju miasta, będzie zawierał m.in.
listę zadań do realizacji, uporządkowa−
nych według hierarchii ważności. Ponad−
to znajdą się w nim wykazy projektów
i zadań, które będą realizowane w latach
2005−2009 i 2010−2013 wraz z charakte−
rystyką i wskazaniem partnerów wyko−
nawczych oraz źródeł finansowania.

Celem stworzenia Planu jest podnie−
sienie efektywności i skuteczności gos−

podarowania majątkiem gminy oraz
ograniczenie niepewności finansowej,
co pozwoli na łatwiejsze pozyskiwanie
pieniędzy spoza budżetu, m.in. z pro−
gramów rządowych, wojewódzkich i z
Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lo−
kalnego ma również zwiększyć zaufa−
nie mieszkańców i inwestorów do poli−
tyki miasta, a także wpłynąć na konku−
rencyjność Płocka. Gdy powstanie, bę−
dzie bazowym narzędziem planowania
przestrzennego.

Radni zobowiązali Prezydenta do
uzgodnienia projektu Planu z komisjami
Rady Miasta oraz z płocczanami. (m.d.)

Planowe konsultacje

Miasto przystąpiło do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kie−
runków zagospodarowania przestrzen−
nego Płocka. Zostało ono uchwalone
w kwietniu 1998 roku. Od tego czasu
wiele przepisów prawnych uległo zmia−
nie, m.in. ustawa o planowaniu i zagos−
podarowaniu przestrzennym. Obecnie
ustalenia Studium mają silniejszy
wpływ na kształt miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zmiana studium poddana
zostanie procedurze zbliżonej do tej,
która obowiązuje przy sporządzaniu
planu miejscowego. Projekt zmian
studium będzie uzgadniany z właści−
wymi organami, wykładany do pub−
licznego wglądu, omawiany podczas
dyskusji publicznej, a zgłoszone do
niego uwagi będą rozpatrywane przez
Radę Miasta.

Na ostatniej sesji Rady Miasta, zde−
cydowano, że zmiana Studium będzie
dotyczyć polityki przestrzennej w za−
kresie komunikacji oraz handlu maso−
wego. Do tej pory w Studium zawarty
był m.in. przebieg obwodnicy północ−
nej miasta. Z najnowszych ustaleń wy−

nika, że fragment tej trasy znajdzie się
poza granicami administracyjnymi
Płocka. 

Natomiast ustalenia dotyczące han−
dlu masowego charakteryzują się du−
żym stopniem ogólności – czytamy
w uchwale. Dotyczą głównie obowiąz−
ku uwzględniania wpływu handlu hur−
towego, półhurtowego i hipermarketów
na funkcjonowanie miasta, w tym na:
generowanie dochodów, koncentrację
miejsc pracy, ruch samochodów cięża−
rowych oraz osobowych. Tego typu
obiekty handlowe znajdują się przy
głównych trasach, prowadzących do i z
miasta. Studium nie ustala natomiast
obszarów rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2 tys. mkw. Podczas wprowa−
dzania zmian do Studium, zostaną uw−
zględnione analizy wpływu istnieją−
cych wielkopowierzchniowych obiek−
tów handlowych na miejscowy handel,
rynek pracy oraz układ komunikacyjny
w mieście. Ponadto przeprowadzone
zostaną analizy nasycenia rynku w po−
wierzchni handlowe w stosunku do siły
nabywczej mieszkańców miasta – czy−
tamy w uchwale. M.D.

Zmiany w Studium
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Kilkadziesiąt osób z całej Polski przy−
jechało do Płocka na VII Ogólnopolski
Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Al−
zheimerowskich. Pierwsze powstały na
przełomie 1991/92 roku w Warszawie
i Wrocławiu. Dziś jest ich blisko 30. Or−
ganizacje alzheimerowskie spotykają się
raz w roku, aby omówić bieżące proble−
my, podzielić się doświadczeniami
i wiedzą. – Prezentujemy wspólny głos
w sprawie choroby Alzheimera. Myślę,
że jest to głos, z którym zaczynają się li−
czyć decydenci – mówiła podczas otwar−
cia trzydniowej konferencji (27 maja),
Alicja Sadowska (na zdjęciu) z Polskie−
go Stowarzyszenia Alzheimera. 

Organizatorem zjazdu było Płockie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Chorobą Alzheimera i Caritas Diece−
zji Płockiej, współpracujące ze sobą od
wielu lat. Owocem tej współpracy jest
powstały przed dwoma laty przy ul.
Sienkiewicza Dom Dziennego Pobytu
dla osób chorych na Alzheimera, który
odwiedzili zaproszeni do Płocka
uczestnicy zjazdu.

Tego typu domy zaczęły powstawać
od niedawna. Pierwszy stworzony został
5 lat temu w Lublinie. W Płocku powstał
w lipcu 2002 r. przy Hospicjum na ul.
Granicznej, a po 11 miesiącach przeniósł
się do siedziby Caritasu. Początkowo
z pomocy placówki korzystało 15 rodzin.
Dziś jest ich 22, ale Caritas dysponuje
jeszcze ośmioma wolnymi łóżkami. Co−
dziennie od godz. 6.30 do 20 chorzy ma−

ją zapewnią opiekę specjalistów oraz
cztery posiłki. Caritas przywozi i odwozi
chorych do domów. 

Funkcjonowanie takich domów to
jedno z podstawowych celów większo−
ści organizacji alzheimerowskich. To
choroba całej rodziny. Wraz z jej roz−
wojem opieka musi być sprawowana 24
godziny na dobę. Chory staje się nie−
przewidywalny, a rodzina, najczęściej
współmałżonek, coraz więcej czasu po−
święca na jego opiekę. Zwykle oznacza
to całkowitą dezorganizację całego do−
tychczasowego życia rodzinnego. Kil−
kugodzinny pobyt w domu dziennego
pobytu pozwala odciążyć rodzinę. 
– Opiekun ma szansę, aby pozałatwiać
swoje sprawy, pójść do pracy, na zaku−
py, nie martwiąc się o swoich bliskich –
mówił ks. Jan Nowatkowski. 

Choć otwarcie zjazdu zorganizowano
w płockim ratuszu, główny cykl szkole−
niowy odbył się w Popowie. Barbara
Kamińska, sędzia Sądu Okręgowego
w Płocku mówiła o aspektach praw−
nych związanych z chorobą, m.in. o ko−
nieczności ubezwłasnowolnienia cho−
rego członka rodziny. O pracy z osoba−
mi chorymi mówiła dr Jadwiga Starzec
– geriatra. O współpracy z samorządem
opowiadała Alicja Sadowska. – W tej
chwili samorząd ma pieniądze i jest je−
dynym pewnym źródłem finansowania
naszej działalności – mówiła. A brak
środków to największa bolączka orga−
nizacji alzheimerowskich. (rł)

Wspólny głos

Na 27 osób, które zgłosiły się na bada−
nia przesiewowe pamięci u 5 osób zdia−
gnozowano początki Alzheimera. Bada−
nie przeprowadziło niedawno Stowarzy−
szenie Pomocy Osobom z Chorobą Al−
zheimera w Płocku. Wczesna diagnoza
w przypadku tej choroby jest bardzo
ważna; pozwala przygotować się rodzi−
nie i choremu, wcześnie rozpocząć reha−
bilitację i łagodzenie skutków choroby. 

Badania przesiewowe pamięci Stowa−
rzyszenie zamierza organizować cy−
klicznie.

– Będziemy telefonicznie przyjmo−
wać zgłoszenia. Gdy uzbiera się grupa

od 20 do 25 osób zaprosimy do Płoc−
ka specjalistów z Torunia – mówi pre−
zes Stowarzyszenia Krystyna Iller. Po
ustaleniu terminu (zawsze będzie to
sobota, od godz. 9 do 15) osoby wpi−
sane na listę zostaną powiadomione
telefonicznie. 

Zapisy przyjmowane są pod nr tel.
277 05 50 lub 0 604 719 344.

Więcej informacji na temat choroby
można uzyskać w każdy pierwszy
wtorek miesiąca, między godz. 16
a 18 na ul. Rembielińskiego 8 pok.
242 (tel. 366 14 66). Tam działa grupa
wsparcia. (rł) 

Zbadaj pamięć

31 maja jest obchodzony jako Świa−
towego Dzień bez Tytoniu. W tym dniu
w Młodzieżowym Domu Kultury moż−
na było bezpłatnie zmierzyć sobie ciś−
nienie krwi, poziom cukru i cholestero−
lu. Z okazji skorzystało kilkaset osób.
Organizatorami imprezy byli: Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Płocka, SZPZOZ w Płocku, Po−
wiatowa Stacja Sanitarno−Epidemiolo−
giczna oraz Służba Maltańska.

Spalona statystyka

Palenie stanowi największe, lecz moż−
liwe do prewencji, śmiertelne zagrożenie
dla zdrowia na świecie. Jest przyczyną
większej liczby zgonów niż AIDS, alko−
holizm, wypadki samochodowe, narkoty−
ki, pożary, zabójstwa i samobójstwa ra−
zem wzięte. Co roku zabija 4 mln ludzi na
świecie. W Polsce 10 mln ludzi pali regu−
larnie 15 – 20 sztuk papierosów dziennie.
Prawie 5 mln z tych osób pali dłużej niż
20 lat. Każdego roku 100 tys. zgonów
w Polsce ma bezpośredni związek z nega−
tywnymi skutkami palenia tytoniu. 70
proc. palących chce rzucić palenie, ale je−
dynie 3 proc. udaje się to zrobić, zdając
się na silną wolę.

39 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet
w Polsce w wieku 16 i więcej lat są pala−
czami tytoniu. Codziennie w naszym
kraju zaczyna palić około 500 nieletnich
chłopców i dziewcząt, a rocznie próbuje
palenia około 180 tys. dzieci. Szacuje się,
że polskie dzieci wypalają rocznie od 3
do 4 mld sztuk papierosów.

(Oprac. na podst. danych statystycz−
nych: Zakładu Prewencji Chorób No−
wotworowych Instytutu Onkologii
w Warszawie i Światowej Organizacji
Zdrowia WHO). (rł)

Zabij papierosa

Przez trzy miesiące Dom Pomocy
Społecznej przy ul. Krótkiej zmienił się
nie do poznania. Pracownicy i miesz−
kańcy nie mieli przez ten czas łatwego
życia, ale znosili wszystko cierpliwie.
Pierwsze efekty remontu starej części
budynku już są widoczne i odczuwalne
dla mieszkańców. 

Przede wszystkim zlikwidowany został
murek dzielący drogę prowadzącą do
wejścia do budynku na dwie wąskie czę−
ści. Śliskie płytki ceramiczne zastąpiła
kostka brukowa. – Przedtem nie było mo−
wy o tym, aby na tej drodze minęły się
dwa wózki, teraz zrobią to bez problemu –
opowiada dyrektor placówki Piotr Ostro−
wicki. Najwięcej zmian zaszło od strony
ogrodu (południe). Jeden taras został wy−
burzony, a podłoże utwardzono kostką
brukową, drugi, przebudowano, wykłada−
jąc go antypoślizgowymi płytkami. 

– Świadomie zdecydowaliśmy się na
pozostawienie jednego tarasu na pod−

wyższeniu, gdyż ma on pełnić również ro−
lę sceny, podczas imprez integracyjnych
– dodaje dyrektor. Poszerzono też wej−
ścia, do których prowadzą nowe, łagodne
pochylnie dla wózków. Rozebrane zosta−
ły stare zadaszenia przeciwdeszczowe.
Nowe są większe i podświetlane. Plac
przed „sceną” również został wyłożony
kostką, podobnie jak przebudowana, nie−
gdyś asfaltowa, ścieżka spacerowa dla
mieszkańców. W ogrodzie pozostał skal−
niak, obok którego jest miejsce na grilla,
altankę i siłownię zewnętrzną, którą dla
DPS chce kupić Stowarzyszenie „Kolory
Życia”.

Zmieni się nieco plac zabaw. – Bę−
dzie mniejszy, bo i nasi mieszkańcy są
już starsi. Zabawki zostaną umieszczo−
ne w jednym wydzielonym miejscu.
Przebudujemy również piaskownicę
(zamiast cegieł, będzie guma) – tłuma−
czy dyrektor Ostrowicki. Od strony po−
łudniowo−zachodniej zamurowana zo−
stała wnęka na parterze budynku. Tym
sposobem dom zyskał pomieszczenie
gospodarcze. Nad magazynkiem pozo−
stał balkon, ale robotnicy wymienili
tam zniszczoną balustradę.

Remont pozwolił na wygospodaro−
wanie dwóch pomieszczeń z oddziel−
nym wejściem dla mieszkańców, któ−
rzy będą chcieli się usamodzielnić.
Udało się też odświeżyć korytarz, wy−
mieniając starą boazerię na tapetę na−
tryskową. Położono również nową po−
dłogę. 

Budynek został docieplony. Przy
okazji zmieniono kolor i elementy de−
koracyjne elewacji. 

Koszt remontu, w całości sfinanso−
wany z budżetu miasta, wyniósł blisko
300 tys. zł. (rł)

DPS na zielono 

Na nowej elewacji pojawiły się wielkie
koła w różnych odcieniach zieleni 

R
A

D
O

Sł
A

W
 Ł

A
B

A
R

Z
E

W
SK

I



7Sygnały Płockie

* OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA *

R
A

D
O

Sł
A

W
 Ł

A
B

A
R

Z
E

W
SK

I

I Liceum Ogólnokształcące PUL
podpisało porozumienie z I batalionem
kawalerii powietrznej stacjonującej
w Leźnicy Wielkiej oraz Stowarzysze−
niem Kawaleryjskim, im. IV Pułku
Strzelców Konnych w Płocku. Od roku
w liceum działa, jedyna w powiecie
płockim, klasa wojskowo – sportowa,
gdzie zajęcia z przysposobienia obron−
nego prowadzone są przez oficerów
Wojska Polskiego: dr. inż. R. Wiśniew−
skiego i mgr J. Chrobota. 

Porozumienie pozwoli przede wszyst−
kim na bliższą współpracę dydaktyczną
i merytoryczną w zakresie przysposobie−
nia obronnego. Wkrótce w ramach
współpracy z I batalionem przedstawicie−
le młodzieży pojadą do Leźnicy Wielkiej
na pokazy walki wręcz. Szkoła planuje
również udział uczniów wraz z członka−

mi Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
w rekonstrukcji bitwy nad Bzurą.

Młodzież z klasy sportowo – wojsko−
wej, obok podstawowych zajęć, uczy się
m.in. podstaw regulaminów wojsko−
wych, strzelania i musztry. – Uczniowie
przed zajęciami zdają raporty. W każdą
środę mamy dni mundurowe – mówi dy−
rektor I LO PUL Stanisław Chrząsz−
czewski. – Poza tym niedozwolone są
u nas: wszelka ekstrawagancja w ubio−
rze, makijaż czy kolczyki. Obok zwy−
kłych zajęć W−F w programie jest nauka
pływania i wschodnich sztuk walki. Po
I i II roku, uczniowie wyjeżdżają na obóz
sprawnościowo – kondycyjny. W uru−
chomionej przed rokiem klasie uczy się
20 osób. Dyrekcja planuje uruchomienie
dwóch kolejnych klas. – Już mamy 50
chętnych – dodaje dyrektor. (rł)

Licealiści 
i kawalerzyści

Rada Miasta przyjęła dwie uchwały
regulujące zasady udzielania dotacji
w 2005 roku publicznym i niepublicz−
nym placówkom oświatowym prowa−
dzonym przez inne niż miasto Płock
osoby prawne lub fizyczne. 

Przepisy ustawy o systemie oświaty zo−
bowiązują miasto do udzielania dotacji,
m.in. dla publicznych i niepublicznych
szkół i publicznych przedszkoli wszyst−
kich typów zlokalizowanych, w granicach
miasta, z wyjątkiem szkół artystycznych. 

Jednak w 2005 roku będą dotowane
tyko te spośród niepublicznych szkół,
które złożyły do 30 września 2004 od−
powiedni wniosek.

Otrzymane środki placówki przezna−
czają na częściowe lub całkowite po−
krycie wydatków związanych z działal−
nością dydaktyczną i opiekuńczo−wy−
chowawczą.

Termin przygotowania projektu
uchwały uzależniony był od przeka−
zania miastu szczegółowych danych
zawartych w tzw. „metryczce sub−
wencji oświatowej”, dotyczących fi−
nansowania oświaty przez państwo
i niezbędnych do ustalenia wysokości
kwot dotacji przypadającej na 1 ucz−
nia. Powyższy dokument wpłynął do
Urzędu Miasta Płocka 19 kwietnia
br. (rł)

Oświatowe dotacje

Do 15 listopada br. Gimnazjum nr 5
będzie miało nowe boisko oraz urządze−
nia sportowe. Urząd Miasta ogłosił właś−
nie przetarg na wykonanie inwestycji. 

O prace mogą starać się firmy, w któ−
rych osoby kierujące robotami posiada−
ją uprawnienia budowlane w specjalno−
ściach: konstrukcyjno−budowlanej, dro−
gowej oraz instalacyjnej w zakresie sie−
ci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Muszą być one również wpisane na li−
stę Okręgowej Izby Inżynierów Bu−
downictwa i ubezpieczone od odpowie−

dzialności cywilnej, co daje prawo wy−
konywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. 

Firma musi także wykazać, że w cią−
gu ostatnich pięciu lat wykonała prace
o zbliżonym charakterze i porównywal−
nej wartości z przedmiotowym zamó−
wieniem.

O wyborze wykonawcy zadecyduje
najniższa cena. Zainteresowani mogą
składać oferty do 11 lipca w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka,
ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8. (m.d.)

Dla sportu

Pond 50 najlepszych płockich matu−
rzystów i absolwentów szkół ponadgim−
nazjalnych wpisało się w piątek, 3 czer−
wca, do Księgi Chwały, wystawionej
w auli Urzędu Miasta. – Serdecznie gra−
tuluję i dziękuję za to, co do tej pory osią−
gnęliście – powiedział prezydent Miro−
sław Milewski. – Życzę trafnych wybo−
rów przyszłych kierunków studiów. Wie−
rzę, że wy którzy stanowicie elitę tego
miasta dostaniecie się na te wymarzone
bez problemów. Prezydent Płocka wrę−
czył zebranym listy gratulacyjne i upo−

minki. Do młodzieży zwrócił się również
druh Wacław Milke. – Kochani, przed
wami całe życie. Czeka na was Polska
i cały świat – powiedział. 

Od 2001 roku najlepsi maturzyści
spotykają się z władzami miasta tuż
przed rozpoczęciem Dni Historii Płoc−
ka. Idea „Księgi Chwały” sięga przeło−
mu XVIII i XIX wieku, kiedy to Kaje−
tan Morykoni, ówczesny rektor Szkoły
Wojewódzkiej Płockiej i założyciel
TNP, postanowił upamiętniać najwy−
bitniejszych absolwentów. (rł)

Najlepsi z najlepszych

Rada Miasta ustaliła sieci publicznych
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
specjalnych w Płocku. Uchwała związa−
na jest z realizacją kolejnego etapu refor−
my systemu oświaty, która w poprzed−
nich latach wprowadziła, m.in. 3−letnie
licea ogólnokształcące i profilowane
oraz gimnazja. Tym razem zmiany doty−
czą ponadpodstawowych szkół policeal−
nych, zostały one przekształcone w po−
nadgimnazjalne szkoły policealne o cy−
klu kształcenia nie dłuższym niż 2,5 ro−
ku. Od 1 września 2005 r. znajdą w nich
miejsca m.in. absolwenci nowych trzy−
letnich liceów ogólnokształcących i lice−
ów profilowanych 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu stoi na stanowisku, że przeksz−
tałcaną szkołę należy traktować
w związku ze zmianą ustroju szkolnego
jako placówkę nowo zakładaną. Stąd
też organ założycielski – Rada Miasta
Płocka – musiał nadać każdej szkole
akt założycielski lub przekształcenia
i pierwszy statut. (opr. rł)

Czwarty etap
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Wykaz Szkół Policealnych: 
1. Szkoła Policealna Nr 1 – powstała

z przekształcenia Policealnego Studium
Ekonomicznego Zespołu Szkół Ekono−
miczno−Kupieckich (ul. Abp. Nowowiej−
skiego 4)

2. Szkoła Policealna Nr 2 – nowa pla−
cówka utworzona przy ZSZ nr 2 (ul. Gwar−
dii Ludowej 7)

3. Szkoła Policealna Nr 3 – przekształcona
ze szkoły ponadpodstawowej Zespołu Szkół
Technicznych – ZB (al. Kilińskiego 4)

4. Szkoła Policealna Nr 4 – przekształco−
na z Policealnego Studium Zawodowego
przy ZSZ nr 6 (ul. Padlewskiego 2)

5. Szkoła Policealna Nr 5 – przekształco−
na ze szkoły ponadpodstawowej przy ZSB
nr 1 (ul. Mościckiego 4)

6. Szkoła Policealna dla Dorosłych
w Płocku – przekształcona z Policealnego
Studium Zawodowego Centrum Kształce−
nia Ustawicznego (Al. Piłsudskiego 6)

7. Szkoła Policealna dla Dorosłych
Centrum Edukacji w Płocku (ul. Kobyliń−
skiego 25)
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dokończenie ze str. 1
Za aktywność kulturalną, działania fo−

tograficzne i plastyczne promujące Płock,
jego zabytki w kraju oraz za granicą do−
cenieni zostali Halina i Stanisław Płu−
ciennikowie. Niedawno przy wsparciu
funduszu grantowego wydali album po−
święcony najstarszej płockiej szkole
(”Małachowianka. IX wieków płockiej
szkoły”). Są organizatorami m.in. pleneru
malarskiego w Soczewce oraz Przeglądu
Płockich Kalendarzy. Związani ze Sto−
warzyszeniem „Starówka Płocka” i Płoc−
kim Towarzystwem Fotograficznym.

Wśród nagrodzonych znalazł się
również reżyser Tadeusz Bystram,
wyróżniony za aktywność kulturalną,
działania dokumentujące oraz promują−
ce Płock w kraju i za granicą.

Jest animatorem kultury, aktorem
i reżyserem. Tworzy przede wszyst−

kim filmy dokumentalne, m.in. dwu−
częściowy „Od Sienkiewicza do Ka−
walerowicza” (2001), poświęcony
Adamowi Mickiewiczowi – „Litwo,
ojczyzno moja” oraz płockiemu arty−
ście Ryszardowi Koskowi („Z ptaka−
mi fruwał. Odlot z krainy dźwięków
do krainy kolorów”). Ostatnio nakrę−
cił film o „Dzieciach Płocka”. Często
prowadzi warsztaty filmowe dla
dzieci i młodzieży. Przed 10 laty,
wspólnie z Wandą Gołębiewską,
Markiem Gralą i Romualdem Woź−
niakiem założył Klub Artystyczny
Płocczan. 

Zespół konkursowy przyznał rów−
nież nagrodę zbiorową dla chóru Min−
strel z Małachowianki za działania ar−
tystyczne, edukację muzyczną i upo−
wszechnianie kultury muzycznej
w Płocku (rł)

Nagrody dla najlepszych

Rusza Płocka Szkoła Talentów, a ra−
czej Lokalny System Wspierania
Uzdolnień. Prezydent Płocka Mirosław
Milewski i Jarosław Zaroń, dyrektor
płockiego Ośrodka Doskonalenia Nau−
czycieli przedstawili jego założenia. –
Choć pomysł pomocy uzdolnionym ucz−
niom nie jest nowy, nie ma jednego wy−
pracowanego modelu – mówił Prezy−
dent podczas konferencji prasowej.
– Miasta różnie sobie z tym radzą. To−
ruń powołał Akademickie Liceum, czy−
li wydzieloną jednostkę, do której tra−
fiają uczniowie z wysokim ilorazem in−
teligencji (powyżej 120 – 130 IQ). Na
południu Polski powstał program
„zDolny Śląsk”, czyli Dolnośląski Sy−
stem Wspierania Uzdolnień. Ślązacy
stworzyli go nie tylko z myślą o najbar−
dziej uzdolnionych uczniach, powstał
tam też program szkoleń dla nauczycie−
li oraz program edukacyjny kierowany
do placówek oświatowych każdego
szczebla. Płocki System zmierza w tym
kierunku. – Proponujemy dwa projekty,
które są początkiem systemowej pomo−
cy. Pierwszy związany jest z pobudza−
niem kreatywności uczniów. Drugi
z pomocą dla osób uzdolnionych tech−
nicznie – tłumaczył Prezydent.

Projekt I

Skierowany jest do
szkół podstawowych.
Projekt „Nasza szko−
ła – szkołą wspiera−
jącą uzdolnienia”
zakłada m. in. pow−
stanie szkolnych
programów rozwija−
nia zainteresowań oraz
kształcenie wybranych
nauczycieli jako szkolnych
liderów wspierania uzdol−
nień. Do pierwszej edycji
przystąpiło 8 płockich szkół.
Do 15 lipca pięciu nauczycieli
zgłoszonych z każdej szkoły zo−
stanie przeszkolonych z psychody−
daktyki twórczości (40 godzin, któ−
rzy do końca wakacji będą musieli
opracować programy rozwijania za−
interesowań i uzdolnień. Od 1
września rozpoczną jego realizacje
w wybranych klasach (1 godz./
tyg.), a pod koniec roku przedstawia
wyniki komisji akredytacyjnej. Jeśli
będą zadowalające, placówka uzyska
certyfikat „Nasza szkoła – szkołą wspie−
rającą uzdolnienia”.W komisji akredyta−
cyjnej zasiądą przedstawiciele: Urzędu
Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Ku−
ratorium Oświaty, Poradni Psycholo−
giczno – Pedagogicznej, Polskiego Sto−
warzyszenia Kreatywności i ODN−u.

Projekt II

Nazywa się „Deltaklub” i ma pomóc
płockim gimnazjalistom i licealistom
rozwijać swoje uzdolnienia, na począt−
ku te związane z przedmiotami ścisły−
mi, zmotywować ich do udziału w kon−
kursach i olimpiadach. – Mamy infor−
mację od uczelni, m.in. Politechniki
Warszawskiej, że absolwenci naszych

liceów nie są zainteresowani studiowa−
niem na uczelniach technicznych – mó−
wiła Ewa Adasiewicz, dyrektor Wy−
działu Oświaty Urzędu Miasta. – My
praktycznie nie istniejemy w olimpia−
dach z przedmiotów ścisłych – dodaje
Jarosław Zaroń. – Z każdym rokiem jest
coraz gorzej. I nie jest to wyłącznie
problem Płocka. Dlatego „Deltaklub”
ma wyszukiwać zdolnych uczniów,
których pasją jest matematyka, fizyka
lub chemia i pomóc im ją rozwijać.
Chodzi m. in. o zajęcia dydaktyczne na
uczelniach (m.in. w laboratoriach che−
micznych), wycieczki naukowe, pracę
z nauczycielami akademickimi. Do
projektu mają się włączyć koła nauko−
we. W przyszłości „Deltaklub” ma roz−
wijać zainteresowania uczniów związa−
ne z grafiką komputerową, filozofią
i językami obcymi. ODN myśli o zor−
ganizowaniu w Płocku festiwalu nauki.

Pierwszy nabór chętnych do projektu
już został zorganizowany poprzez szko−
ły. 17 czerwca mija termin nadsyłania
zgłoszeń, a 21 zostanie przeprowadzony
test kwalifikujący. Jednak Jarosław Za−
roń zapewnia, że od nowego roku szkol−
nego będzie poszukiwał następnych ucz−
niów. Zaprasza również zainteresowa−

nych uczniów i ich rodziców, aby
kontaktowali się w tej sprawie

z Ośrodkiem Doskonale−
nia Nauczycieli

w Płocku (ul. Łuka−
siewicza 11).

Informacje na temat programów
można znaleźć na stronie www.talen−
ty.plock.edu.pl Odpowiedzialni za reali−
zację projektów są; Urząd Miasta, Towa−
rzystwo Wspierania Szkolnictwa Wyż−
szego i Oświaty w Płocku i ODN. Wspie−
rają je Polskie Stowarzyszenie Kreatyw−
ności, Centrum Edukacji Orlen i nauczy−
ciele akademiccy. (rł)

Władze miasta przedstawiły dwa programy, które mają pomóc
rozwijać uzdolnienia młodych ludzi. To początek systemowej
pomocy uzdolnionym uczniom.

Nauczyć twórczości

Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr
21 (na zdjęciu) oraz Gimnazjum w Do−
brzykowie odniosły sukces w XVIII edy−
cji ogólnopolskiego konkursu „Mój las”.

Prace nadsyłane na konkurs należało
wykonać w formie opisowej (10 stron
maszynopisu lub 15 rękopisu). Mogły
być one uzupełnione fotografiami, ry−
sunkami, szkicami itp. 

Milena Gralicka, Katarzyna Frą−
czkowska i Paulina Spisek (SP nr 21)
zajęły I miejsce wśród uczniów klas I−
III szkół podstawowych. Pod opieką
Marii Kuźniewskiej wykonały pracę

pn. „Znane mi zwierzęta i ptaki żyjące
w naszych lasach”. Wśród uczniów
gimnazjów najlepsza była Martyna Ga−
dalińska z Dobrzykowa, która komisji
konkursowej przedstawiła pracę na te−
mat: „Dlaczego lasy nazywamy zielo−
nymi płucami kraju?”. Opiekunem była
J. Chmielewska. 

Konkurs zorganizowali: Zarząd
Główny Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
oraz Zarząd Główny Ligi Ochrony
Przyrody. Rozdanie nagród (telewizo−
ry) odbyło się w Warszawie. (m.d.)

Las płocczanek

Od 1 lipca miejskie przedszkola
w Płocku będą pełniły dwutygodniowe
dyżury. Z powodu wakacyjnych prac re−
montowych wyłączone z dyżurów zosta−
ły: MP nr 21, 33, 34. Podajemy harmo−
nogram pracy pozostałych placówek:
Od 1 do 15 lipca: MP nr 6, ul. Łączniczek 14,

tel. 263 48 07; MP nr 9, ul. Krótka 1; MP nr
14, ul. Miodowa 8/1; MP nr 16, ul. Wolskiego
8; MP nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b.
Od 18 do 29 lipca: MP nr 1, ul Kosciuszki

7; MP nr 17, ul. Kossobudzkiego 10; MP nr
19, ul. Słowackiego 27; MP nr 27, ul. Reja 27;
MP nr 29, ul. Kochanowskiego 7.

Od 1 do 12 sierpnia: MP nr 2, ul. Browarna
6; MP nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a; MP nr
11, ul. Bielska 26/1; MP nr 12, ul. Misjonar−
ska 12; MP nr 13, ul. Kolejowa 6; MP nr 20,
ul. Dobrowolskiego 4; MP nr 31, ul. Szarych
Szeregów 32.
Od 16 do 31 sierpnia: MP nr 3, ul. Gałczyń−

skieg 7; MP nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52;
MP nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4; MP nr 35,
ul. Piaska 3; MP nr 37, ul. Hubalczyków 5.
Miesięczny cykl zmianowy w wakacje mają trzy

miejskie żłobki: Od 1 do 29 lipca: ŻM nr 4, ul.
Lachmana 10; Od 1 do 31 sierpnia: ŻM nr 1, ul.
Czwartaków 4; ŻM nr 3, ul. Płoskiego 3. (rł)

Przedszkola w wakacje 
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I kadencja 
(27.V.1990 – 30.V.1994)

Tadeusz Maria Taworski
Franciszek Wiśniewski

III kadencja 
(11.X.1998 – 11.X.2002)
Wojciech Wiesław Hetkowski

Andrzej Rokicki

IV kadencja 
(27.X.2002 – X.2006)

Krzysztof Rolirad
Stanisław Nawrocki

II kadencja 
(19.VI.1994 – 19.VI.1998)

Andrzej Bukowski

1. Mieczysław Andruszkiewicz – wice−
przewodniczący (VI. 1990 – VII. 1990)

2. Robert Bartkowski
3. Mieczysław Bąkowski –  wiceprzewod−

niczący (III. 1992 – VI. 1994)
4. Czesław Bielawski
5. Jakub Leszek Chmielewski
6. Kazimierz Cieślik – wiceprzewodniczą−

cy (VI. 1990 – V. 1994)
7. Stanisław Dobaczewski
8. Zenon Dylewski
9 Andrzej Głowacki

10. Stefan Gurdziński
11. Józef Gutowski
12. Bogusław Hlebowicz
13. Mieczysław Kijek
14. Tomasz Zdzisław Kolczyński
15. Józef Kolczyński
16. Wiesław Ryszard Kossakowski
17. Zbigniew Kowalczewski
18. Anna Kozera
19. Jan Krajewski
20. Lech Księżakowski
21. Jacek Kubissa
22.Bogdan Kuźnicki
23. Henryk Lamparski

24. Piotr Malinowski
25. Romuald Masłowski/Mieczysław Ma−

ślankowski
26. Mirosław Marian Milewski
27. Mieczysław Modzelewski
28. Jadwiga Mościcka
29. Janusz Mościcki
30. Jan Olkiewicz
31. Grażyna Przybylska−Wendt – wiceprze−

wodnicząca (VI. 1990 – II. 1992)
32. Maria Pęszyńska
33. Wiesław Rekus
34. Stanisław Siemaszko
35. Dariusz Sławiński/Piotr Uździcki
36. Ignacy Sobczak
37. Grzegorz Sobiesiak
38. Elżbieta Solka
39. Tadeusz Maria Taworski – przewodni−

czący (VI. 1990 – I. 1992)
40. Ireneusz Werner
41. Edward Widuta
42. Franciszek Wiśniewski – przewodniczą−

cy (II. 1992 – VI. 1994)
43. Hanna Witt−Paszta
44. Jerzy Wojda
45. Helena Zagrodnik

1. Edward Baranowski
2. Andrzej Bukowski – przewodniczący

(VII. 1994 – VI. 1998)
3. Zygmunt Burdaś
4. Zygmunt Buraczyński
5. Jakub Leszek Chmielewski
6. Kazimierz Cieślik – wiceprzewodni−

czący (VII. 1994 – VI. 1998)
7. Walenty Cywiński
8. Stanisław Dobaczewski
9. Anna Teresa Dylewska

10. Tadeusz Fabisiak
11. Józef Gutowski – sekretarz (VII. 1994

– III. 1995)
12. Franciszek Jaszczak
13. Krzysztof Mieczysław Kania
14. Zofia Kaczkowska
15. Tomasz Zdzisław Kolczyński
16. Jarosław Kozanecki
17. Anna Kozera
18. Lech Księżakowski
19. Marek Kubasik
20. Maria Kucharska
21. Andrzej Ryszard Laskowski – wice−

przewodniczący (VII. 1994 – III.
1995)

22. Lech Jan Latarski
23. Barbara Maria Lewandowska
24. Krzysztof Lewandowski
25. Grzegorz Lichomski
26. Wojciech Majchrzak
27. Leszek Majewski – wiceprzewodni−

czący (IV. 1995 – VI. 1998)

28. Lucyna Mikołajczak
29. Barbara Młodzik
30. Lech Moderacki
31. Piotr Nowicki
32. Stanisław Olewiński
33. Edward Ostrowski
34. Jarosław Pardyka
35. Anna Pawlak
36. Maria Pęszyńska – wiceprzewodni−

cząca (VII. 1994 – VI. 1998)
37. Andrzej Rokicki
38. Stanisław Skowroński – sekretarz

(IV. 1995 – VI. 1998)
39. Helena Skrok
40. Krystyna Smolińska
41. Stanisław Stasiak
42. Tadeusz Maria Taworski
43. Zenon Witkowski
44. Waldemar Woźniak
45. Paweł Wyrębkowski
46. Andrzej Bałdyga 
47. Jan Grondziel 
48. Tadeusz Krajewski 
49. Jerzy Mróz
50. Barbara Puszcz
51. Bogusław Rutkowski
52. Jerzy Seweryniak
* Siedmioro ostatnich radnych weszło
w skład Rady Miasta Płocka w styczniu
1997 roku, po rozszerzeniu granic miasta
o miejscowości: Góry, Ciechomice, Tokary,
Budy i Longinus. Radni ci byli wcześniej
w samorządach Gąbina i Łącka.

1. Ewa Adasiewicz
2. Krystyna Badowska 

– wiceprzewodnicząca 
(V. 2000 – X 2002)

3. Zygmunt Buraczyński
4. Marian Eligiusz Choczyński
5. Wojciech Maciej Cholewiński
6. Tadeusz Cieszkowski
7. Elżbieta Danuta Ciółkowska−Ćwik
8. Jan Jerzy Dembkowski
9. Włodzimierz Jan Duszyński

10. Patryk Aleksander Dzwonek
11. Wojciech Wiesław Hetkowski 

– przewodniczący 
(XI. 1998 – XII.2001)

12. Zofia Kaczkowska
13. Krzysztof Mieczysław Kania
14. Jacek Kędryna
15. Tomasz Zdzisław Kolczyński 

– wiceprzewodniczący 
(XI. 1998 – V.2000)

16. Tomasz Korga
17. Anna Kozera
18. Maria Stanisława Kucharska
19. Waldemar Kujawa
20. Lech Jan Latarski – sekretarz 

(XI. 1998 – X.2002)
21. Barbara Maria Lewandowska 
22. Magdalena Lewandowska

23. Krzysztof Lewandowski 
– wiceprzewodniczący 
(XI. 1998 – V. 2000)

24. Stanisław Lewandowski
25. Grzegorz Lichomski 

– wiceprzewodniczący 
(V. 2000 – X. 2002)

26. Maria Łukawska – Siedlecka
27. Wojciech Majchrzak
28. Leszek Majewski 

– wiceprzewodniczący 
(XI. 1998 – X. 2002)

29. Mirosław Marian Milewski
30. Piotr Nowicki
31. Grażyna Opatrzyk
32. Jarosław Pardyka
33. Jacek Maciej Piekarski
34. Elżbieta Podwójci−Wiechecka
35. Barbara Puszcz
36. Andrzej Rokicki – przewodniczący

(XII. 2001 – X. 2002)
37. Krzysztof Rolirad
38. Maria Rózga
39. Andrzej Rutkowski
40. Ludwik Jan Ryncarz
41. Tadeusz Ścieszko
42. Zenon Sylwester Wiśniewski
43. Zenon Witkowski
44. Maria Zalewska−Mikulska
45. Elżbieta Żurek

1. Zygmunt Buraczyński 
– wiceprzewodniczący 
(XI. 2002 – V. 2003)

2. Józef Czurko (od XII. 2002)
3. Sławomir Marek Goszkowski 

– sekretarz (od VII. 2003)
4. Wojciech Wiesław Hetkowski
5. Arkadiusz Iwaniak (od XI. 2004)
6. Jacek Jasion
7. Tomasz Zdzisław Kolczyński (do XII.

2002 do powołania na stanowisko
zastępcy Prezydenta Miasta)

8. Tomasz Korga
– wiceprzewodniczący (od V. 2003)

9. Anna Kossakowska
10. Wiesław Kossakowski – sekretarz

(XI. 2002 – VII. 2003)
11. Marek Krysztofiak (od XII. 2002)
12. Piotr Kubera (do XII. 2002 do

powołania na stanowisko zastępcy
Prezydenta Miasta)

13. Violetta Maria Kulpa
14. Lech Jan Latarski –

wiceprzewodniczący (od V. 2003)

15. Bożena Musiał
16. Stanisław Nawrocki 

– przewodniczący 
(VII. 2003 – X. 2004)

17. Zbigniew Władysław Nowak
18. Andrzej Jacek Nowakowski
19. Piotr Nowicki
20. Grażyna Opatrzyk
21. Elżbieta Popczuk
22. Andrzej Rokicki
23. Krzysztof Rolirad – przewodniczący

(XI. 2002 – VI. 2003)
24. Małgorzata Rybicka
25. Jerzy Seweryniak
26. Barbara Smardzewska−Czmiel
27. Jacek Szubstarski –

wiceprzewodniczący (od XI. 2002 do
V. 2003)

28. Zenon Sylwester Wiśniewski

Opracowanie: Ewa Jasińska
Zdjęcia: Jan Waćkowski
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XV Mistrzostwa Pol−
ski w strzelaniu z kuszy
historycznej rozgrywa−
ne były na dwóch dy−
stansach: 20 i 40 me−
trów, rywalizowano też
w klasyfikacji łącznej
(o tytuł Króla Kurkowe−
go) i drużynowej oraz
walczono o miano
Wielkiego Łowczego.
Płocka Drużyna Kusz−
nicza dobrze zaprezen−
towała się w strzelaniu
na dystansie 20 me−
trów (Michał Grzelak –
II miejsce, Krzysztof
Buczkowski – III) i w
klasyfikacji drużyno−
wej, zdobywając tytuł
wicemistrza Polski.
Pozostałymi laurami
podzieli się kusznicy
z Brodnicy, Czerwionki
i Bytowa.

Na zdjęciu płoccy ry−
cerze (od lewej): Paweł
Waśniewski, Michał
Grzelak, Ryszard Pa−
luszkiewicz, Marian
Kosieradzki, Krzysztof
Buczkowski i Mirosław
Wudarski.

Mury obronne i wieża szlachecka przeżyły
prawdziwe oblężenie. 4 i 5 czerwca
zwiedziło je ponad 2250 osób

Średniowieczne kramy cieszyły się
największym zainteresowaniem
najmłodszych płocczan

Na Wiśle odbyły się regaty 
o Puchar Prezesa PKN Orlen.
Zdobył go KŻ Petrochemia, a
puchar Fair Play jedyna załoga
kobieca Pauliny Stryjewskiej

W niedzielę na Starym Rynku
śpiewała Gabi Gold

„Skrzypek na dachu” w wykonaniu Zespołu
Teatru Muzycznego w Łodzi – na Dni
Historii
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Przemysław Goc – „człowiek−orkiestra”

Sałatkowym mistrzem została drukarnia Agpress

W towarzyskim meczu na stadiomie Wisły zmierzyły się drużyny Orlenu i Urzędu Miasta

Na trzy dni prezydent Mirosław Milewski przekazał klucze do bram miasta Płockiej Drużynie
Kuszniczej

Choć krowa była sztuczna, to wydojenie jej sprawiało wiele radościSędziowie dokładnie pilnowali drużyn w Zmaganiach Firm Fot. Zbigniew Bączyk
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W sobotę, 4 czerwca rojno i gwarno było na stadionie
miejskim, gdzie Klub Osiedla Kochanowskiego Płoc−
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z Radą Mieszkań−
ców Osiedla „Kochanowskiego” i Miejskim Zespołem
Obiektów Sportowych zaprosiły dzieci na kolorowy fe−
styn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy zapewnili
dzieciom wiele różnorodnych atrakcji od strzelania z łu−
ku do tarczy, poprzez rozgrywki piłkarskie, przeciąga−
nie liny, po konkurs dla najmłodszych na dekorowanie
chatki Baby Jagi. Nie brakowało również stałych pun−
któw programu na tego typu imprezach jak: pokazy ta−
neczne (Mark Dance, przedszkole nr 29) przejażdżki na
kucykach i rikszą, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie
twarzy, mini zoo, liczne konkursy z nagrodami – w tym
prowadzony przez policjantów konkurs na temat bez−
pieczeństwa w ruchu drogowym itp.

Wszystko przy muzyce, napojach, słodyczach i kieł−
baskach z grilla, sprawnie prowadzone przez Annę Doj−
niak z Klubu Osiedla Kochanowskiego. (j)

Wspólny festyn

Bardzo udany był tego−
roczny, czwarty już Krajo−
wy Festyn Dzieci Niepeł−
nosprawnych, zorganizo−
wany tym razem w niedzie−
lę, 5 czerwca w ogródku
MZOS przy Placu Dąbrow−
skiego. Część oficjalną
i uroczystą rozpoczęło
wręczenie odznaczeń i po−
dziękować osobom, które
w minionym roku na rzecz
dzieci, którymi opiekuje
się Krajowe Stowarzysze−
nie na rzecz Dzieci Niepeł−
nosprawnych „Pomoc
Dzieciom”, uczyniły naj−
więcej. Bogumił Józefowski i Jadwiga Kornesz−
czuk z Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej L−W.
udekorowani zostali Złotymi Krzyżami Zasługi,
Stanisław Miszczyński otrzymał odznakę „Za za−
sługi dla rolnictwa”, a Małgorzacie Struzik i Kata−
rzynie Lorens wręczono medale Komisji Edukacji
Narodowej.

W przerwie radosnej zabawy, do której uczestni−
ków imprezy zapraszali członkowie zespołu Dzieci
Płocka, Wesołe nutki z POKiS−u, Promyczki z SP nr
3 i Petrolinki z Domu Technika, Bąble z SDK,
a spektakl pt. „Kot w butach” (na zdjęciu) przedsta−
wili uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych. Wręczane były prezenty ufundowane
przez Stowarzyszenie i sponsorów. Dwoje dzieci
chorych na cukrzycę otrzymało pompy insulinowe

wraz z dwumiesięcznym
oprzyrządowaniem, o sto−
ły do tenisa wzbogaciły
się ośrodki w Goślicach,
przy ul. Lasockiego i SP
nr 23, natomiast Zarząd
Miejski TPD w Płocku,
Powiatowy Zespół Placó−
wek Opiekuńczo−Wycho−
wawczych w Gostyninie
oraz DPS „Przyjaznych
serc” otrzymały po 50−ki−
logramowym worku cu−
kru. Wsparcia finansowe−
go na remont udzielono
przedszkolu integracyjne−
mu w Sochaczewie.

Był kucyk, żywe mini zoo z ogromnym wężem,
liczne konkursy (na zdjęciu) i bogata oferta „dla cia−
ła”: kiełbaski, napoje słodycze itp.

Całością zabawy, do której zachęcali wolontariu−
sze, kierowała społecznie aktorka płockiego teatru
Grażyna Zielińska. (j)

PS Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom,
bez których zorganizowanie tak dużej i udanej impre−
zy nie byłoby możliwe: Marszałkowi Województwa
Mazowieckiego, Urzędowi Miasta Płocka, Starostwu
Powiatowemu, Dominetowi, Poczcie Polskiej, firmie
Stangpol, Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pio−
trowi Paliwodzie z firmy Ecuador, firmie Wedel,
DLS, spółce Rynex, MTBS, PSS Płock, Polskiemu
Związkowi Działkowców, Aldonie Niedzielak z Za−
kładu Energetycznego i PERN−owi.

IV Krajowy Festyn Dzieci „Nadzieja”

W słońcu i deszczu

„Wyszogrodzki” 
festyn rodzinny

1 czerwca między godz. 9 a 13 corocznie od kil−
ku lat Rada Mieszkańców Osiedla „Wyszogrodz−
ka” wspólnie z dyrekcją i Radą Pedagogiczna SP
nr 12 organizuje festyn rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Impreza cieszy się ogromną popularno−
ścią, jest okazją do integracji całej społeczności
osiedla.

Tegoroczny festyn otworzył dyrektor szkoły Je−
rzy Żuchowicz, witając dzieci i zaproszonych go−
ści, zapraszając do udziału w konkursach i konku−
rencjach sportowych i życząc wszystkim dobrej
zabawy. Ryszard Rzymkowski – przewodniczący
RMO „Wyszogrodzka” zaznaczył, że dzieci za−
wsze mogą liczyć na pomoc rodziców, nauczycie−
li i wychowawców. Podkreślił, że w Radzie Osie−
dla mają przyjaciół, którzy chętnie niosą im po−
moc. Poprosił dzieci o wzajemne wspieranie się,
wspólne rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Program obchodów Dnia Dziecka obfitował
w wiele interesujących pomysłów i propozycji;
uczestnicy imprezy mogli sprawdzić swoją zręcz−
ność i siłę w ciekawych konkurencjach sporto−
wych – indywidualnych, drużynowych i rodzin−
nych. Za udział w konkursach zawodnicy otrzy−
mywali słodkie upominki, dyplomy i nagrody rze−
czowe.

W festynie uczestniczyła również poetka z tego
osiedla Danuta Rychlewska, która zwróciła się do
dzieci z pytaniem: czy wiecie dla kogo tu przy−
szłam? I odczytała listę nazwisk – uczniów star−
szych klas, którzy próbują swych sił w poezji.

Dużą atrakcją imprezy były kąciki tematyczne:
medyczny, malarski, ekologiczny, plastyczny,
a także dmuchana zjeżdżalnia i mini zoo. Uczest−
nicy chętnie korzystali z bezpłatnego grilla, ser−
wującego pieczone kiełbaski, kaszanki z ketchu−
pem i świeże bułeczki. Wszystko odbywało się
przy wesołej muzyce mechanicznej.

Dużą aktywnością wykazali się członkowie Ra−
dy Mieszkańców, którym udało się pozyskać wie−
lu sponsorów, zorganizować bezpłatny bufet
i ufundować liczne nagrody. Festyn rodzinny na
osiedlu w tak bogatej oprawie możliwy był dzięki
wsparciu: Urzędu Miasta, RMO „Wyszogrodzka”,
Andrzejowi Kapela z firmy „Eurohandel”, Bohda−
nowi Lewandowskiemu z Polkaru, Stanisławowi
Sosnowskiemu i Robertowi Załęskiemu z POLO−
marketu, Krzysztofowi Krajewskiemu z firmy
RIS, Annie i Piotrowi Sadeckim z hurtowni Mar−
pol. Wszystkim, którzy okazali dobre serce i wy−
ciągnęli przyjazną dłoń, serdecznie dziękujemy. 

Ryszard Rzymkowski
Przewodniczący RMO „Wyszogrodzka”

Wielką uciechę miały dzieciaki taplające się w
strażackiej pianie
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Poczta Polska na tę okazję (za zgodą nuncjusza apostol−
skiego) wydała specjalne kartki okolicznościowe ze zdję−
ciem Jana Pawła II z niepełnosprawnymi dziećmi
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Kiełbaski serwował Roman Rzymkowski
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Płocka Vectra jako lider konsorcjum
przystosuje budynek przy Zglenickiego
42 na potrzeby Płockiego Parku Prze−
mysłowo−Technologicznego. Właśnie
rozstrzygnął się przetarg. 

Vectra wykona prace za 7 mln 370
tys. zł bez VAT−u. Za tę cenę wyre−
montuje, zmodernizuje i przebuduje
budynki byłego Zespołu Szkół Ochro−
ny Środowiska. Dzięki wykonanym
pracom w budynku znajdą się po−
mieszczenia administracyjno−biurowe
oraz zostanie zagospodarowany teren
wokół budynku. Powstaną również
parkingi. Ponadto zwycięzca przetar−
gu zaprojektuje przebudowę byłej sali
gimnastycznej. W tej chwili jest ona
jednokondygnacyjna, a w przyszłości
będzie dwukondygnacyjna. Znajdą się
tam pomieszczenia administracyjno−
biurowe. Budynki po byłej szkole bę−
dą miały również nowy dach, zostaną
ocieplone, wymienione zostaną rów−
nież wszystkie okna i drzwi oraz uło−
żone będą nowe instalacje wszystkich
sieci.

To nie koniec prac, jakie zostaną
przeprowadzone przy Zglenickiego.
Rozstrzygnięto również drugi przetarg,
tym razem na zaprojektowanie i wyko−
nanie robót budowlanych systemu sie−
ci magistralnych wodociągowych, ka−
nalizacyjnych i infrastruktury teleko−
munikacyjnej przy użyciu światłowo−
du. Do przetargu stanęły dwie firmy.
Najniższą cenę – 16 mln 660 tys. zł bez
VAT – zaproponował Orlen Projekt
(lider konsorcjum). Druga oferta była
prawie dwa droższa (32 mln zł). 

Płocka spółka po uzyskaniu wszelkich
przewidzianym prawem uzgodnień, de−
cyzji i pozwoleń wykona roboty budo−
wlane systemu sieci głównych: wody
przeciwpożarowej, pitnej oraz gospodar−
czej oraz kanalizacji opadowej, sanitar−
nej i przemysłowej (węglowodorowej).
Ułoży także światłowody pod przyszłą
infrastrukturę telekomunikacyjną. Orlen
Projekt wykona również pomiary i doku−
mentację geologiczną oraz inwentaryza−
cję obiektów i urządzeń podziemnych
i naziemnych. (m.d.)

Budowa dla Parku

Krzysztof Izmajłowicz (prezes) i Tomasz Junkiert (wiceprezes) prezentują dowód wyso−
kiej jakości pracy SITY
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Spółka SITA Płocka Gospodarka
Komunalna dołączyła 6 czerwca do
grona firm, mogących poszczycić się
posiadaniem certyfikatu ISO
9001:2000 i ISO 14001:1996. Świa−
dectwo jakości zarządzania spółką
i środowiskiem wręczył jej prezesowi
Krzysztofowi Izmajłowiczowi przed−
stawiciel firmy certyfikującej, życząc
– nie tylko utrzymania, ale i dalszego
podnoszenia poziomu świadczonych
przez nią usług.

Przypomnijmy, że spółka SITA pow−
stała w 2000 roku ze spółki Płocka
Gospodarka Komunalna, w którą jesz−
cze wcześniej (1 sierpnia 1977 roku)
przekształcił się Miejski Zakład Gospo−
darki Komunalnej. Zajmuje się m.in.

utrzymaniem porządku, gospodarką od−
padami, prowadzeniem schroniska dla
zwierząt, utrzymaniem zieleni – nie tyl−
ko w Płocku ale i w sąsiednich gmi−
nach. Ze swymi usługobiorcami ma
podpisanych 10 tysięcy umów.
W ostatnich dwóch latach rozszerzyła
swoją ofertę o transport odpadów nie−
bezpiecznych i pielęgnację zieleni.

Na uroczystym spotkaniu w Domu
Darmstadt spotkali się przedstawiciele
firm i instytucji współpracujących ze
spółką. Prezydent Milewski (miasto
jest udziałowcem w spółce), gratulując
załodze uzyskania certyfikatu, życzył
dalszych sukcesów w rozwoju firmy,
nie tylko w naszym mieście ale i poza
jego granicami. (j)

SITA z ISO

Do 15 października odcinek ul.
Gwardii Ludowej powinien wyglądać
jak nowy. Miejski Zarząd Dróg ogłosił
przetarg na remont tej ulicy na odcinku
od ul. Przemysłowej do Orlińskiego. 

Zamówienie obejmuje odcinek
o następujących parametrach: 583 m
– długość, 6520 mkw. – nawierzchnia
bitumiczna, 1066 mkw. – nawierz−

chnia z kostki brukowej betonowej,
288 mkw. – nawierzchnia betonowa,
2483 mkw. – chodniki z kostki bruko−
wej betonowej oraz 4262 mkw.
– trawnik. 

Oferty należy składać do 11 lipca
w Miejskim Zarządzie Dróg, ul. Gra−
dowskiego 28. O wyborze zadecyduje
najniższa cena. (m.d.)

Bez dziur

Przy ul. Wańkowicza na Zielonym
Jarze powstanie zespół mieszkaniowy
o nazwie Słoneczny Park. Będzie to
pięć segmentów mieszkalnych w zabu−
dowie szeregowej wraz z pełną infra−
strukturą. Inwestorem jest Miejski Za−
kład Gospodarki Mieszkaniowej
– TBS, który właśnie ogłosił przetarg
na wyłonienie wykonawcy. Będzie on
miał 11 miesięcy na wybudowanie seg−
mentów. Firmy, które złożą oferty mu−
szą wykazać, że zatrudniają przynaj−
mniej 20 osób, które będą realizować to

zadanie i wykonały w ciągu ostatnich
pięciu lat co najmniej dwa zadania
o charakterze wielomieszkaniowym
(nie mniej niż 10 mieszkań) o podobnej
wartości zamówienia. Wykonawca mu−
si przedstawić również referencje, że
roboty te zostały wykonane należycie. 

O wyborze zadecyduje cena – 85
proc. oraz zaproponowany termin za−
kończenia zadania – 15 proc. 

Oferty należy składać do 11 lipca
w siedzibie MZGM−TBS, ul. Polna 7.

(m.d.)

Słoneczniej na Jarze

Na nieuczciwą agencję pracy tym−
czasowej inspektorzy z Wydziału
Kontroli Legalności Zatrudnienia – fi−
lia WUP w Płocku – trafili podczas
rutynowych czynności. Z danych
WUP w Warszawie wynikało, że
agencja nie złożyła sprawozdania
z działalności za 2004 rok. To niedo−
patrzenie okazało się zgubne dla wła−
ściciela agencji. Podczas kontroli wy−
szło na jaw, że agencja od stycznia do
maja tego roku skierowała 220 ludzi
do pracy, w branży budowlanej, bez
jakichkolwiek umów. Właściciel
agencji przyznał się do nieprawidło−
wości i zalegalizował pracujące niele−
galnie osób. Wyrównanie wszystkich
zaległych składek na fundusz pracy
i pozostałych składek na ubezpiecze−
nia społeczne kosztowało właściciela
ok. 200 tys. zł.

Na tym nie koniec. Inspektorzy
WUP są w trakcie kontroli kolejnych
kilku agencji pracy tymczasowej,
w których powtarzają się podobne
nieprawidłowości.

– To czubek góry lodowej – twier−
dzą pracownicy WKL filii WUP
w Płocku. – Spodziewamy się, że
w kontrolowanych obecnie agencjach
zastaniemy taką samą sytuację. 

Wydział Kontroli Legalności Za−
trudnienia WUP przeprowadził
w ciągu 5 miesięcy tego roku ponad
700 kontroli firm z terenu Mazowsza
(w Warszawie 349, w regionie cie−
chanowskim – 99, w ostrołęckim
– 108, w płockim – 70, w radomskim
– 184, w siedleckim – 105). W kilku−

dziesięciu firmach ujawniono, że pra−
codawcy zatrudniają pracowników
nielegalnie (w tym 7 przypadków za−
trudniania bezrobotnych pobierają−
cych zasiłek, a 369 bez powiadomie−
nia powiatowego urzędu pracy). Za−
trudnienie ”na czarno” najczęściej
ujawniane jest w branży handlowej
i budowlanej. 

Podczas pracy ”na czarno” zatrzy−
mano ponad 542 osoby, o niemal 300
więcej niż w kwietniu. Wśród niele−
galnie pracujących 105 osób to obco−
krajowcy. Najczęściej nielegalnie za−
trudniani są: obywatele Białorusi – 21
osób, Ukrainy – 28 osób, Rosji i Ar−
menii po 6 osób. Zdarzało się także,
że nielegalnie pracowali obywatele
państw zachodnich najwięcej Francji
– 22 osób, USA – 2 osoby.

Inspektorzy ”policji pracy” skiero−
wali 181 wniosków do sądów, z czego
ponad połowa dotyczyła ukarania pra−
codawców i kierowników zakładów.
W trakcie kontroli pracodawcy zale−
galizowali zatrudnienie 350 osób,
z czego odprowadzili ponad 1,2 mln zł
składek do Funduszu Pracy.

Najwięcej nielegalnie zatrudnio−
nych ujawniono podczas kontroli
w Warszawie – 172 osób (w tym 71
obcokrajowców), w regionie siedlec−
kim – 39 osób (w tym 28 obcokrajow−
ców) w regionie radomskim – 19
osób, płockim – 268 osób (w tym 6
obcokrajowców), ostrołęckim – 29
osób i ciechanowskim 15 osób.

A. Kornatowski
Rzecznik prasowy WUP

Sukces płockich służb kontroli legalności zatrudnienia. W jednej
z agencji pracy tymczasowej ujawniono 220 nielegalnych pra−
cowników. Na tym nie koniec, trwa kontrola kilku innych agen−
cji pracy, gdzie sytuacja może się powtórzyć.

Nielegalnie zatrudnieni
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Walka o miasto i przyczółek mostu
trwała 21 godzin. W obronie wzięli udział
wszyscy mieszkańcy, w tym kobiety
i dzieci. Na ulicach wzniesiono barykady.
W bitwie zginęło 250 osób, w tym 100 cy−
wilów, a 300 zostało rannych. Najmłod−
szym poległym był 14−letni harcerz Anto−
lek Gradowski. – Jest to jedno z najważ−
niejszych wydarzeń Płocka w nie tylko
przedwojennej, ale całej historii miasta –
mówił płocki historyk Grzegorz Gołę−
biewski podczas otwarcia wystaw „Płock –
miasto bohaterów” – poświęconej wyda−
rzeniom sierpnia 1920 roku. Gołębiewski
jest autorem wydanej przed rokiem „Obro−

ny Płocka przed bolszewikami 18−19 sier−
pnia 1920 r.” – systematyzującej dotych−
czasową wiedzę na temat płockiego epizo−
du wojny polsko – bolszewickiej, który
przyczynił się do zwycięstwa Polaków. 

Otwarta z okazji Dni Historii Płocka
wystawa prezentuje przede wszystkim
sylwetki bohaterów – obrońców Płocka,
m.in. J. Kaczmarskiego, T. Jeziorowski−

ego i A. Gradowskiego oraz M. Rości−
szewskiej i mjr J. Mościckiego, dowódcy
przyczółka mostowego. Są materiały pra−
sowe opisujące wejście bolszewików do
miasta, mapy działań wojennych na Ma−
zowszu oraz plany barykad. Wśród doku−
mentów znajdziemy niezwykle ciekawe
protokoły oględzin nieruchomości, wy−
kaz strat poniesionych w związku z naj−
ściem bolszewików. Całość uzupełniają
archiwalne zdjęcia z ulic, zniszczonych
budynków, panoramy miasta (m.in. dziel−
nicy żydowskiej) oraz dekoracji Płocka
Krzyżem Walecznych i nadania honoro−
wego obywatelstwa marszałkowi J. Pił−
sudskiemu. Jest też fragment interesują−
cej korespondencji pomiędzy konserwa−
torem a płockim Magistratem, związanej
ze staraniami o umieszczenie na gmachu
ratusza tablicy pamiątkowej. W jednym
z pism, datowanym na listopad 1934 r.,
czytamy: W związku z nadesłaniem do
opinji fotografji tablicy „Krzyża Walecz−
nych” Urząd Wojewódzki komunikuje, iż
ze względu na fakt dokonany nie nadaje
się ona do zaopiniowania. Biorąc jednak
pod uwagę koszta wykonania tablicy
w drodze wyjątku zezwala na umieszcze−
nie jej na zabytkowym gmachu ratusza. 

W przyszłości stawianie wobec faktu do−
konanego Urzędu Wojewódzkiego będzie
uważane jako świadome pomijanie przepi−
sów i ustaw w tej sprawie wydanych.

Treść napisu nie jest odpowiednio zre−
dagowana i skomponowana, rozmiesz−
czenie wierszy niewłaściwe i nieprzejrzy−
ste – wreszcie tablica nie jest dyplomem
i nie powinna być kopją dyplomu, a po−
winna zawierać raczej krótki napis o na−
daniu Miastu Krzyża Walecznych.”

Wystawa będzie czynna do końca
wakacji. (rł)

Miasto bohaterów

Zatytułowana „Odkrywcy i rabusie
starożytności” nawiązuje w pewnym
sensie do otwartej przed rokiem
w tym samym miejscu wystawy „Wy−
dobyte z ziemi”. Jest nieco skromniej−
sza, ale również dokumentuje ważne
odkrycia archeologiczne z ziemi płoc−
kiej jak i te przypadkowe, związane
zwykle z pracami na roli. Jej rozmiary
ograniczono celowo, aby pokazać
problem związany z plądrowaniem
naszej historii, kładąc szczególny na−
cisk na niszczycielską działalność
„poszukiwaczy skarbów”.

Pierwszy raz wystawa została zapre−
zentowana w polskim Sejmie. Miała
zwrócić uwagę polityków na problem
historycznego wandalizmu i brak ure−
gulowań w tej sprawie. Zdaniem Woj−
ciecha Borkowskiego z Muzeum Ar−
cheologicznego w Warszawie przynio−
sła zamierzony efekt. Jego zdaniem
niepokojący jest fakt, że coraz częściej
wydobywaniem „skarbów z ziemi”
zajmują się ludzie bez odpowiedniego
przygotowania i kwalifikacji. – Ja
choć takie mam, bez zgody konserwa−
tora zabytków nie mogę nawet wbić
w ziemię łopaty – mówił podczas
otwarcia wystawy w płockim Spichle−
rzu. – Poszukiwacze „skarbów”, wy−
dobywając jakiś naszyjnik lub element
uzbrojenia, zwykle niszczą bezpowrot−
nie wszystko dookoła. My, jeżeli znaj−
dziemy grobowiec z urną z prochami,
bardziej jesteśmy zainteresowani w ja−
kich okolicznościach powstało miejsce
pochówku. Na wystawie zobaczyć mo−
żemy, m.in.: dokument zniszczony
przez kolekcjonera  (patrz zdj.), który
wyciął fragment pisma z całego zwoju
lub zdewastowany grób ciałopalny
zniszczony przez poszukiwaczy skar−
bów, którzy zostawili po sobie śmiet−
nik. Zniszczone dokumenty lub stano−
wiska archeologiczne w dużej mierze
tracą charakter materiałów źródło−

wych. – Celem archeologów nie jest
zbieranie i pokazywanie, ale odtwa−
rzanie historii działalności człowieka
– mówił Tomasz Kordala, kierujący
Działem Archeologii. To dzięki ich
pracy znalezione przedmioty, właści−
wie przygotowane i opisane, możemy
oglądać w muzeach. Celem działalno−
ści kolekcjonerów zwykle jest zysk,
a oni sami niechętnie się dzielą ze spo−
łeczeństwem. Amatorom odkryć na
własną rękę polecamy lekturę „Dzie−
sięciorga Przykazań Archeologiczno−
Prehistorycznych” Erazma Majew−
skiego, znajdujących się na wystawie. 

Miłym akcentem otwarcia było spo−
tkanie z 10−letnim Sylwestrem Łuniew−
skim (na zdjęciu) – młodym odkrywcą
średniowiecznego ołtarzyka (ekspono−
wanego na wystawie), który swoje zna−
lezisko przekazał na rzecz Muzeum
Mazowieckiego. Sylwester otrzymał
upominki od dyrekcji Muzeum Mazo−
wieckiego i bezpłatny bilet wstępu do
Muzeum Archeologicznego w Warsza−
wie. Zachęcony gestem Wojciecha
Borkowskiego dyr. Muzeum Mazo−
wieckiego Leonard Sobieraj obiecał
przekazać odkrywcy z Wólki koło Ra−
dzanowa podobny prezent. (rł)

Archeolog to bardzo romantyczny zawód. Chęć bycia Indianą
Johnsem z jednych czyni odkrywców, z drugich rabusiów staro−
żytności. O jednych i drugich opowiada najnowsza wystawa
w płockim Spichlerzu 

Miej w czci prochy 
i zabytki pradziadów

60 lat pracy zawodowej Zbigniewa
Krydy dokumentuje wystawa „Foto−
grafie tamte i te” w Płockiej Galerii
Sztuki (czynna do końca czerwca).
Urodzony we Lwowie, od 1971 roku
związany z Płockiem. Przygodę z fo−
tografią rozpoczął w wieku czternastu
lat, kiedy opuszczając rodzinne mia−
sto przez przypadek zakończył swoją
wędrówkę w Pilźnie, podejmując pra−
cę w atelier mistrza Antoniego Simka. 

Przez 23 lata był prezesem Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego, które
uhonorowało go Złotą Odznaką i Meda−
lem im. A. Macieszy „Zasłużony dla Fo−
tografii Polskiej”.

Na wystawie oprócz profesjonalnych
zdjęć, które powstały w studio przy ul.
Kobylińskiego, można zobaczyć rów−
nież fotografie upamiętniające ważne
wydarzenia w naszym mieście, liczne
podróże autora oraz portrety. (rł)

Jubileusz Krydy
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Miasto złożyło do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno−
sprawnych wniosek o finansowanie
projektu, związanego z adaptacją osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy. 

Realizacja projektu ma przyczynić
się do zniesienia ograniczeń w dostępie
do zindywidualizowanych form pomo−
cy, poradnictwa i doradztwa, kursów
i szkoleń. 

Osobom niepełnosprawnym (pozosta−
jącym bez zatrudnienia) zostanie zapew−
niony dostęp do internetu, a porady
udzielane będą drogą on−line, telefonicz−
ną, a w razie konieczności również
w miejscu zamieszkania. Przygotowana
zostanie kampania informacyjno−promo−
cyjna skierowana do pracodawców oraz
decydentów i społeczności lokalnych. 

Płock ubiega się o finansowanie pro−
jektu w ramach Sektorowego Programu
Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO

RZL) na lata 2004−2006. Przewiduje on
dofinansowanie 100 proc. kosztów pro−
jektu ze środków publicznych; 71,8
proc. z Europejskiego Funduszu Spo−
łecznego i 28,2 proc. z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno−
sprawnych. W przygotowaniu wniosku
uczestniczyły: Miejski Ośrodek Pomo−
cy Społecznej, Biuro Funduszy i Infor−
macji Europejskiej oraz Rzecznik Osób
Niepełnosprawnych. Przy realizacji
projektu nie przewiduje się zaangażo−
wania żadnych dodatkowych środków
finansowych z budżetu Miasta Płocka,
ani zaciągania dodatkowych zobowią−
zań. 

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomo−
cy Społecznej, który będzie prowadził
obsługę projektu (m.in. dodatkowe za−
trudnienie, koszty sprzętu multimedial−
nego, materiałów biurowych) będą fi−
nansowane ze środków EFS – otrzyma−
nych w ramach projektu. (rł)

Łamanie barier

Tyle wpłynęło na konto Fundacji
„Ich dom” z tegorocznych odpisów 1
proc. na organizację pożytku publicz−
nego. – Jesteśmy wdzięczni, że płoccza−
nie tak pięknie zareagowali na nasz
apel – mówi Elżbieta Krzewska z fun−
dacji. 

W tym roku każdy podatnik mógł zde−
cydować na co wyda 1 procent należne−
go państwu podatku. Musiała to być or−

ganizacja pożytku publicznego. Płocka
Fundacja „Ich dom” działa już od 13 lat.
Pomaga młodzieży usamodzielniającej
się po opuszczeniu placówek opiekuń−
czo−wychowawczych. Dzięki hojności
i życzliwości darczyńców udało się jej
już zakupić sześć mieszkań. Cztery
z nich są już zasiedlone przez wycho−
wanków domów dziecka. Pozostałe dwa
są remontowane. (rł)

14 tysięcy złotych

100 tys. złotych, przeznaczone na
przystosowanie w 2005 r stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych,
płoccy radni przesunęli na dofinanso−
wanie uczestnictwa osób niepełno−
sprawnych i ich opiekunów w turnu−
sach rehabilitacyjnych. Decyzja ta
wynika z jednej strony z bardzo duże−
go zainteresowania dofinansowaniem

takich turnusów, z drugiej – z braku
zapotrzebowania na jedną z form po−
mocy z zakresu rehabilitacji zawodo−
wej, jaką jest przystosowanie stano−
wisk pracy do potrzeb osób niepełno−
sprawnych. 85 tys. zł przeznaczone
zostało na rzecz dorosłych osób nie−
pełnosprawnych, pozostała część dla
dzieci i młodzieży. (rł)

Lepsze turnusy

Ponad 60 wystawców wzięło udział
w tegorocznych jubileuszowych X Płoc−
kich Targach Pracy. Odbyły się one 8
czerwca na terenie Szkoły Wyższej im.
Pawła Włodkowica. Wzorem lat ubieg−
łych pracowników szukały małe i duże
płockie zakłady pracy, m.in. Orlen, a tak−
że Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pra−
cy, Ochotnicze Hufce Pracy i Biuro Ka−
rier Zawodowych z SWPW. 

Na targi najwięcej przyszło osób mło−
dych i dla nich przygotowano wiele ofert
pracy. Płoccy pracodawcy najchętniej szu−
kali ludzi z wykształceniem zawodowym
(spawaczy, piekarzy) i doświadczeniem. 

Oprócz ofert pracy przygotowano
szereg imprez towarzyszących. W au−

lach szkoły odbywały się spotkania
m.in. nt. przygotowania się do rozmo−
wy z przyszłym pracodawcą, sposobów
i technik aktywnego poszukiwania pra−
cy, zasad przygotowywania dokumen−
tów aplikacyjnych i planowania kariery
zawodowej.

Organizatorami oprócz SWPW byli:
Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy,
Urząd Miasta, Punkt Konsultacyjny
Europe Direct oraz Centrum Wspiera−
nia Biznesu, a współorganizatorami:
Politechnika Warszawska Szkoła Nauk
Technicznych i Społecznych oraz Pań−
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Impreza nie mogłaby się odbyć bez
sponsorów, których było aż 12. (m.d.)

W poszukiwaniu pracy
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350 tys. zł przeznaczy w tym roku
miasto na stypendia motywacyjne dla
młodzieży. – Taka kwota pozwala na
wypłatę ponad 3 tysięcy stypendiów –
powiedział prezydent Mirosław Milew−
ski. – Oznacza to, że co szósty płocki
uczeń otrzyma swoistą nagrodę. Zostaną
one rozdysponowane we wszystkich kla−
sach płockich szkół publicznych prowa−
dzonych przez miasto (z wyjątkiem klas
I – III szkół podstawowych) lub słucha−
czy kolegiów, bez względu na miejsce
zamieszkania. Jednorazowo będzie to

110 zł. Liczyć mogą na nie uczniowie
mający bardzo dobre wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe, co najmniej na po−
ziomie międzyszkolnym. Można otrzy−
mać równocześnie obydwa stypendia
i – co najważniejsze – nie trzeba składać
żadnych wniosków. 

O szczegółach związanych ze sposo−
bem przyznawania stypendiów socjal−
nych pisaliśmy w „SP” nr 7/124 z 1
kwietnia br. Miasto wyda na nie w tym
roku blisko 1 mln zł (z czego 280 tys. zł
pochodzi z budżetu państwa). (rł)

Uczenie się opłaca

dokończenie ze str. 1
Życzył samorządowcom, aby odrobina

umiejętności dialogu, mądrości i dobroci
Jana Pawła II spłynęła także na nich.

Oficjalna część uroczystej sesji Rady
Miasta z udziałem radnych wszystkich
czterech kadencji rozpoczęła się od hej−
nału i uczczenia chwilą ciszy tych, któ−
rych wśród nas zabrakło, którzy – jak
powiedział wiceprzewodniczący To−
masz Korga – odeszli na lepszą stronę
życia. Potem imiennie powitano rad−
nych I, II, III i obecnej kadencji.

Anna Stogowska wygłosiła referat na
temat historii budynku płockiego ratusza,
prof. Michał Kulesza (na zdjęciu) mówił
o genezie reformy samorządowej w Pol−
sce, a z−ca prezydenta Tomasz Kolczyń−
ski przedstawił warunki transformacji
płockiego samorządu i jego rolę w kształ−
towaniu nowoczesnej wizji miasta.

Uzupełnieniem jubileuszu było
otwarcie przez prezydenta Mirosława
Milewskiego wystawy fotograficznej
w holu ratusza, obrazującej rozbudowy

i przebudowy reprezentacyjnego gma−
chu przy Starym Rynku.

Po południu byli i obecni radni, a tak−
że pracownicy jednostek podległych
Urzędowi Miasta bawili się na samo−
rządowym pikniku w ogródku MZOS
przy Placu Dąbrowskiego. (j)

Jubileuszowe refleksje
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31 maja miasto otrzymało pierwszą
transzę środków finansowych z Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego na
tzw. stypendia unijne. Na nadzwyczaj−
nej sesji Rady Miasta 10 maja radni
przyjęli uchwałę zwiększającą dochody
budżetu miasta o łączną kwotę 1 547
862 zł przeznaczoną na realizację wyp−
łat. Większość środków (blisko 1 470
tys. zł) wypłacona zostanie uczniom.
Unijne stypendia z wyrównaniem od 15
listopada otrzyma 613 uczniów płoc−
kich szkół. W sumie każdy z nich może
otrzymać jednorazowo 1125 zł (150 zł/
miesięcznie). Jedyny warunek to przed−
stawienie rachunków za ten okres, np.
za zakup książek, przyborów szkol−
nych, opłat za internat lub wyżywienie.

Z kolei studenci mogą liczyć na
kwotę 117 zł z wyrównaniem od
stycznia br. Z tej formy pomocy sko−
rzysta 59 płocczan, choć w momen−
cie składania projektu do Mazowiec−
kiego Urzędu Marszałkowskiego by−
ło ich 80. – Ich liczba jest znacznie
mniejsza ponieważ w między czasie
część studentów otrzymała stypendia
na swoich uczelniach – mówi Maciej
Krzemiński, kierownik Zarządu Jed−
nostek Oświatowych w Płocku. Dla−
tego ZJO chce złożyć nowy wniosek
do Warszawy o rozdzielenie środków
między osoby, które są na liście do
wypłat. Wtedy każdy z 59 studentów
mógłby liczyć na 160 zł za każdy
miesiąc. (rł)

Wypłaty stypendiów unijnych
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* ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI *

Mur berliński – tak określił kwietni−
ki ustawione na osiedlowym parkingu
płocczanin mieszkający przy ul. Mo−
rykoniego. „Mur” ogranicza wjazd sa−
mochodów na chodnik, jednocześnie
zabierając spory kawałek parkingu.
Poza tym czytelnik, który zadzwonił
w tej sprawie do redakcji „SP” uważa,
że pasy stanowisk parkingowych zo−
stały namalowane zbyt blisko siebie. 
– Jeśli ktoś ma większy samochód,
ciężko mu się tam wcisnąć, a potem
wysiąść z auta – tłumaczy. 

– Wszystko zostało wykonane zgod−
nie z przepisami i projektem, zatwier−
dzonym przez Urząd Miasta – zapewnia
kierownik administracji osiedla „Łuka−
siewicza” Ryszard Kijek. 

Okazuje się, że to co dziś jest parkin−
giem wcześniej było boiskiem do gry
w piłkę. – Z czasem mieszkańcy „zaa−
daptowali” je na „dziki” parking – tłu−
maczy Ryszard Kijek. – Jednakże sa−
mochody stały zbyt blisko bloków. Mu−
sieliśmy coś z tym zrobić. Przeprowa−
dzone zostało nawet referendum w tej
sprawie; 60 proc. było za parkingiem
w tym miejscu.

Dlatego jesienią ubiegłego roku
postawiono kwietniki (które projek−
tant uważał za bardziej estetyczne od
zwykłych barierek). Na początku ro−
ku namalowano pasy. – Należy pa−
miętać, że jest to parking dla samo−
chodów osobowych – dodaje kierow−
nik – i takie nie powinny mieć prob−
lemu z zaparkowaniem. Ogranicze−
nie parkingu pozwoliło zwiększyć
powierzchnię chodnika, którym te−
raz do bloków będzie mogła doje−
chać, np. karetka pogotowia. Admi−
nistracja osiedla zapewnia, że to co
zabrano właścicielom aut parkują−
cym przy ul. Morykoniego Płocka
Spółdzielnia Mieszkaniowa chce od−
dać przy ul. Wolskiego 4/1. Niedale−
ko przychodni jest wolny plac, gdzie
ma powstać ok. 20 nowych miejsc
parkingowych. (rł) 

Problem z parkingiem
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Początki datuje się na 1875 rok, kie−
dy to decyzją ówczesnych władz zabo−
ru rosyjskiego zostało powołane Towa−
rzystwo Straży Ogniowej. Strażacy
mieli do swojej dyspozycji: po siedem
drabin i toporków, piętnaście szpadli,
dziewiętnaście wiader i przenośną si−
kawkę wodną. Do pożaru pędzili kon−
no, bo pierwszy samochód straż otrzy−
mała dopiero w 1926 roku. 

O historii ochrony przeciwpożarowej
na ziemiach polskich opowiadał Woj−
ciech Jabłonowski, natomiast ks. kan.
Andrzej Zembrzuski – kapelan powia−

towy strażaków przybliżył zebranym
w Towarzystwie Naukowym Płockim
dzieje straży ogniowej w naszym mie−
ście. Dla porównania, jak dziś wygląda
praca płockich strażaków, można było
posłuchać wykładu st. bryg. Hilarego
Januszczyka – komendanta PSP.

Podczas seminarium można było
również obejrzeć wydawnictwa zwią−
zane z ochroną przeciwpożarową, ale
największym zainteresowaniem cie−
szyły się współczesne i zabytkowe
wozy strażackie (na zdjęciu ford
z 1963 roku). (m.d.)

Płocka straż pożarna obchodziła jubileusz 130−lecia powstania.

Konno do pożaru

* Na ul. Batalionów Chłopskich 19−letni
płocczanin zerwał z szyi kobiety dwa
złote łańcuszki o wartości ponad 2
tys. zł. Chłopak został zatrzymany
i trafił do policyjnego aresztu. 

* Do aresztu trafił również kolejny 19−la−
tek, który wykorzystał otwartą szybę
w Fordzie Transicie i z wnętrza skradł
telefon komórkowy o wartości 1 tys.
zł. Do zdarzenia doszło przy ul. Rem−
bielińskiego.

* Dwóch złodziei wykorzystując nieu−
wagę sprzedawczyni, ukradli z kasy
fiskalnej 700 zł. 

* 19−letni chłopak ze stoiska w sklepie
przy Nowym Rynku ukradł kosmety−
ki za ponad 1,2 tys. zł. Towar odzy−
skano, a chłopak trafił do aresztu.

* Złodziej najpierw przeciął oponę
w mercedesie, a potem wykorzystując
zmianę koła przez właściciela, skradł
z bagażnika neseser z pieniędz−
mi i rzeczami osobistymi.
Do zdarzenia doszło przy
ul. Jakubowskiego.

* Kobieta pod pretekstem
sprzedaży koca weszła do
mieszkania przy ul. Syna−
gogalnej i skradła portfel,
w którym było 550 zł.

* Z piwnicy przy ul. Kwiatka
zginęły części rowerowe
o wartości 1 tys. zł. 

* Złodziej wybił szybę w For−
dzie Mondeo i zabrał radio
oraz uszkodził obudowę kon−
soli. Straty – 1,4 tys. zł. 

* Z parkingu przy ul. Norbertańskiej zginął
VW Transporter o wartości 130 tys. zł. 

* 27−letni kierowca Daewoo Matiz, pod−
czas skrętu w lewo z ulicy Dobrzyń−
skiej potrącił na przejściu dla pie−
szych 81−letniego mężczyznę, który
z obrażeniami ciała trafił do szpitala. 

* Z citroena zaparkowanego w Al. Ja−
chowicza zginęły dokumenty, klucze
oraz pieniądze. Straty – 350 zł. 

* Na Alei Spacerowej złodziej zaatako−
wał 76−letnią kobietę i przytrzymując
ją za szyję zabrał torebkę, w której
było 100 zł. 

* Z przepompowni na Placu Witosa skra−
dziono 200 płyt ze stali kwasoodpor−
nej. Straty – 650 zł. 

* Z ul. Bielskiej zginął samochód cięża−
rowy Kia o wartości 20 tys. zł. Nato−
miast z ul. Traugutta złodzieje skradli
Fiata CC wartego 5 tys. zł. (m.d.)

Kronika policyjna
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Pomnik Bolesława
(...) Pozwalam sobie do wielu ar−

gumentów, przemawiających za ucz−
czeniem księcia Bolesława pomni−
kiem, utrwalającym i wzbogacającym
jego pamięć w Płocku i na Mazowszu,
dorzucić i połączyć dwa fakty biogra−
ficzne.

Według ustaleń naszego wybitnego
genealoga ś.p. Kazimierza Jasińskie−
go, Bolesław Krzywousty – syn księcia
mazowieckiego Władysława Hermana
i księżniczki czeskiej Judyty urodził się
w dniu 20.VIII 1086 roku. Matka Judyta
zmarła z 24 na 25 grudnia tegoż roku
i została pochowana w katedrze płoc−
kiej. Z tego wolno wnosić, że Bolesław
Krzywousty urodził się w Płocku, a jego
ojciec od roku 1080/81 książę całej
Polski, nadal przebywał w swojej ulu−
bionej stolicy Mazowsza. Nie zmieniło
się to po poślubieniu przez Władysława
Hermana drugiej Judyty – siostry cesa−
rza Henryka IV i wdowy po królu wę−
gierskim Salomonie, w roku 1087. W
Płocku przebywał wówczas jako nau−
czyciel szkoły katedralnej i kapelan
dworu książęcego Otton, późniejszy bi−
skup Bambergu. Do jego uczniów nale−
żał – według wszelkiego prawdopodo−
bieństwa – książę Bolesław. Tym się
zapewne tłumaczy fakt, że Bolesław
już jako książę całej Polski opanował
około roku 1120 Pomorze Zachodnie
i zwrócił się w roku 1123 do biskupa
Ottona z prośbą, aby ten za pozwole−

niem ówczesnego papieża Kaliksta,
podjął się misji nawracania na wiarę
chrześcijańską pogańskich mieszkań−
ców tej krainy. Przybywszy w roku
1124 na dwór księcia Bolesława do
Gniezna, stamtąd wyruszył na swą
pierwszą wyprawę misyjną obejmującą
Pomorze przedodrzańskie, a w 1128
na drugą na Pomorze zaodrzańskie –
obie zakończone pełnym sukcesem.
Obu im nie udało się doprowadzić do
zakończenia swego wielkiego dzieła
(Bolesław zmarł w roku 1138, a Otton
w roku następnym) ale przygotowali je
przez utworzenie pierwszego biskup−
stwa pomorskiego w Wolinie w roku
1140.

Bolesław Krzywousty został pocho−
wany u boku swej matki w katedrze płoc−
kiej, spajając jakby łukiem swe lata mło−
dzieńcze z miejscem wiecznego spo−
czynku. Nie mogąc uczynkiem, przynaj−
mniej myślą będę uczestniczył w realizo−
waniu pięknej idei uczczenia pamięci
Bolesława Krzywoustego, z urodzenia
płocczanina. Gerard Labuda

* autor jest historykiem, profesorem
uniwersytetu w Poznaniu, członkiem
Polskiej Akademii Nauk, badaczem dzie−
jów Polski we wczesnym średniowieczu,
autorem m.in. „Słownika starożytności
słowiańskich” i „Pierwszego państwa
polskiego”. Powyższy list napisał do Ma−
riana Wilka, inicjatora budowy w Płocku
monumentu poświęconego Bolesławowi
Krzywoustemu.

z redakcyjnej poczty��
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Tematem sesji jubileuszowej Towa−
rzystwa Naukowego Płockiego, zorga−
nizowanej w jego siedzibie 2 czerwca
2005 roku (powstało ono 4 czerwca
1820 roku, a więc niemal dokładnie
185 lat wcześniej) była „Rola regio−
nalnych towarzystw naukowych w bu−
dowaniu społeczeństwa obywatelskie−
go”. Prezes najstarszego z obecnie
działających rodzimych towarzystw
naukowych, dr hab. Zbigniew Kru−
szewski, w swym zagajeniu i prof. dr
hab. Jan Strelau, wiceprezes PAN (na
zdjęciu), w pierwszej właściwej pre−
lekcji, zgodnie akcentowali znaczenie
organizacji tego rodzaju dla szeroko
rozumianej emancypacji obywateli
w duchu właściwej ww. społeczeń−
stwu podmiotowości – trudno było
jednak oprzeć się paradoksalnemu
wrażeniu, że szczególnie dobrze pros−
perowały one w czasach peerelu. Spo−
łeczeństwo polskie owej epoki na
pewno nie było „społeczeństwem oby−
watelskim”; istniały jednak wtedy
dość znaczne środki na dotowanie spo−
łecznego ruchu naukowego (przynaj−
mniej w regionie płockim). Z chwilą
transformacji ustrojowej, oznaczającej
przejście od „społeczeństwa zamknię−
tego” do „otwartego” – by odwołać się
do terminologii wybitnego filozofa,
Karla Poppera – środki te uległy dale−
ko idącej redukcji, co niektóre z po−
dobnych stowarzyszeń, nie tylko nau−
kowych, wtrąciło w niebyt albo skaza−
ło na wegetację. Wszelako TNP w cza−
sach naznaczonych wolnorynkowym
komercjalizmem, odnajduje się nie
najgorzej, zgoła kontynuuje wszystkie
dotychczasowe formy działalności,
zmierza też ku nowym – vide cykl
spotkań „Europa, jaką lubimy”. 

Europejska tożsamość

Pojęcia „europejskości” i „obywa−
telskości” często traktuje się jako nie−
rozłączne. 

Tak przynajmniej uczynił prof. zw.
dr hab. Henryk Samsonowicz, prze−
wodniczący Wydziału I Nauk Społecz−
nych PAN i członek honorowy TNP,
w imponującym pod względem klarow−
ności wywodu, bogactwa odniesień
erudycyjnych i kunsztu oratorskiego
wykładzie „Granice społeczeństwa
obywatelskiego – granicami Europy”.
Szkicując pokrótce dzieje ewolucji eu−
ropejskiego etosu kulturowo−cywiliza−
cyjnego, wyszedł od dziedzictwa staro−
żytności, która dała nam między inny−
mi chrześcijaństwo, sztuki piękne i pra−
wo rzymskie. One to miałyby stanowić
fundament europejskiej tożsamości
w rozumieniu współczesnym, charakte−
ryzującej się poszanowaniem dla auto−
nomii własnej i cudzej, otwartością na
nowe wyzwania oraz instynktem „sa−
mosterowności”. Liczne przykłady sy−
stematycznego krzewienia tych warto−
ści dostrzegł profesor w prawie już
dwuwiekowej historii TNP, a w Płocku
– miasto prawdziwie „europejskie”. Pu−
entą wywodu okazała się anegdotyczna
wzmianka o najwyższym maszcie kara−
weli Kolumba, pierwszego ambasadora
Europy w Nowym Świecie, który to

maszt miał być zbudowany ze spławio−
nej do Gdańska mazowieckiej (płoc−
kiej?) sosny.

Gwoli wyważenia akcentów zaz−
naczmy, że mieszkający przelotnie
w Płocku jeden z najpierwszych amba−
sadorów europejskiego romantyzmu, E.
T. A. Hoffmann, dostrzegł w nim, dla
odmiany, tylko „straszną dziurę”, gdzie
„nic się nie udaje”. Jako Niemcowi
z urodzenia i artyście z temperamentu
trudno byłoby mu zapewne należycie
docenić niewiele późniejsze inicjatywy
społecznikowskie i naukowe Moryko−
niego czy Gawareckiego – choć, gdyby
było mu dane uczestniczyć w omawia−
nej sesji, z utęsknieniem oczekiwałby
zapewne jej muzycznego finału.

Jubileuszowy koncert
Okazał się nim koncert w wykonaniu

chórów płockich szkół: PWSZ (dyry−
gent Robert Majewski), Szkoły Wyż−
szej im. Pawła Włodkowica (dyrygent
Małgorzata Szpotańska), lokalnej filii
Politechniki Warszawskiej (dyrygent
Edward Bogdan) i Państwowej Szkoły
Muzycznej (dyrygent Andrzej Sitek),
z TNP związanych przez Bibliotekę im.
Zielińskich, z której zbiorów ich ucz−
niowie i studenci od lat korzystają. Pro−
gram wahał się od rodzimej klasyki
(dość dyskusyjnie zmodernizowana
moniuszkowska Prząśniczka – chór
„Włodkowica”) po... klasyczne tematy
anglosaskiego rocka (całkiem już ku−
riozalna wersja Bohemian Rhapsody
z repertuaru Queen – chór PWSZ). Naj−
bardziej profesjonalnie i efektownie za−
prezentował się chór Politechniki (bra−
wurowo wykonany temat Don’t Wor−
ry Be Happy Bobby’ego McFerrina,
jednego z największych współczesnych
wirtuozów wokalistyki jazzowej). Mi−
mo wszelkich zastrzeżeń był to udany
finał ciekawej i niebanalnie pomyślanej
imprezy. A.D.

PS Na swój kolejny jubileusz Towa−
rzystwo przygotowało wystawę ze
swych najcenniejszych zbiorów spe−
cjalnych. Na ekspozycję „Biblie” skła−
da się ponad 30 Biblii oraz wydań posz−
czególnych części Pisma Świętego. Są
to druki kilkusetletnie, wśród nich rów−
nież XV−wieczne inkunabuły. Wystawa
w siedzibie TNP czynna będzie do 17
czerwca br.

PŁOCK OBYWATELSKI
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Przedszkolaki różnie wyobrażają
sobie strażnika miejskiego. Zazwy−
czaj jest to pan z wąsami w średnim
wieku. Często chodzi na Starym Ryn−
ku lub... w lesie. Zajmuje się pilno−
waniem porządku (musi mieć pałkę),
ale również wystawianiem mandatów
starszym kobietom, które handlują
jajkami. 

Konkurs dla przedszkolaków zorga−
nizował referat szkolno−edukacyjny
Straży Miejskiej. Dla uczestników
zwycięskich prac przygotowano nagro−

dy (zabawki, książeczki, torby) oraz
słodki poczęstunek. 

W kategorii 3−4 lata zwyciężyła Julia
Durlak z Przedszkola nr 18 (lat 3,5), II
miejsce zajął Mateusz Ziemiański (l. 4)
z Przedszkola nr 29, a III – Szymon
Zych (l. 4) z Przedszkola nr 15.

W kategorii 5−6 lat najlepszą pracę na−
malowała pięcioletnia Zuzanna Raczkow−
ska z Przedszkola nr 3. Drugie miejsce za−
jęła sześcioletnia Aleksandra Jaroszewska
z „szóstki”, a trzecie – pięcioletni Kacper
Sadowski z Przedszkola nr 21. (m.d.)

136 prac z 16 przedszkoli wpłynęło na konkurs plastyczny pn.
„Strażnik miejski – mój przyjaciel”. 

Funkcjonariusz z wąsami

Przedszkolaki miały okazję zobaczyć siedzibę SM i posiedzieć w radiowozie
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Publiczność zebrana na
przedpremierowym poka−
zie „Życia do jednorazo−
wego użytku” w reż. Ro−
berta Walkowskiego mia−
ła wiele uwag i wątpliwo−
ści. Teatr zaprosił pedago−
gów, psychologów, tera−
peutów i wolontariuszy
z organizacji pozarządo−
wych, zajmujących się
narkomanią na co dzień,
na generalną próbę, aby
zasięgnąć ich opinii i na−
mówić do współpracy. 

Dyskusja po spektaklu była burzliwa,
a o współpracy na razie nie ma mowy.
Wszyscy zgodnie docenili grę aktorską
oraz realizm, z jakim historia została
opowiedziana, ale za to również mocno
ją skrytykowali. 

Zamysłem reżysera i dyrekcji teatru
było, aby sztukę Anny Burzyńskiej obej−
rzeli przede wszystkim uczniowie ostat−
nich klas gimnazjów, licealiści, studenci
i rodzice. O ile studenci i rodzice byli do
przyjęcia, jako adresaci przez psycholo−
gów i pedagogów, to w przypadku licea−
listów pojawiały się wątpliwości a przy−
prowadzenie na spektakl młodzieży gim−
nazjalnej – pomysłem nie do przyjęcia. 

Ostra jazda

„Życie...” to pokrótce historia czwórki
studentów, wyrzuconych z uczelni, któ−
rzy zmienili swoje mieszanie w narko−

mańską melinę. Cały czas
ćpają, a jak nie ćpają to my−
ślą o ćpaniu. Oczywiście po−
jawiają się krótkie chwile
refleksji, ale bohaterowie
sztuki Burzyńskiej starają
się je zagłuszyć, bo zawsze
wiążą się z bólem. Zabawa
staje się lekarstwem na
krzyczącą w każdym z nich
pustkę. W to środowisko
wchodzi Młody (Paweł Gła−
dyś), brat Maksa (Szymon
Cempura), niedoświadczo−
ny i nieskażony „studenckim

życiem” 19−latek. Co się z nim stanie? Ja−
ką rolę odegra? Warto przekonać się sa−
memu. Warto, bo wreszcie mamy okazję
obejrzeć dramat współczesny i aktorów,
którzy mówią współczesne dialogi i gra−
ją... bez zarzutu. Świetna w roli Pauli jest
Dorota Cempura, bezwzględna, okrutna
a jednocześnie słaba i zagubiona. Dosko−
nały jest też Piotr Bała jako Ozon, który
w równym stopniu bawi, co przeraża; in−
teligentny, towarzyski chłopiec, który stał
się dilerem narkotykowym. Jest jeszcze
wrażliwa Andżela (Magdalena Toma−
szowska – Karbowska) najbardziej pogo−
dzona z obecną sytuacją. 

Trudno powiedzieć, czy dyrekcja po−
traktuje ostatnią premierę tego sezonu
jako eksperyment czy będzie to zwrot
w dobrym kierunku; ku współczesne−
mu dramatowi i współczesnym polskim
twórcom. (rł)

Premiera w teatrze

Życie z problemami

Robert Walkowski
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Ponad 300 osób z 17 zespołów (z 11
miejscowości) wystąpiło 28 maja
w Spółdzielczym Domu Kultury, który
już po raz szósty zorganizował Przegląd
Amatorskiej Twórczości Klubów Senio−
ra. W kategorii chórów I miejsce zdobył
zespół „Melodia” z Żychlina, a trzecie
– płocczanie z chóru „Serenata”. W kate−
gorii zespołów wokalnych i wokalno –
instrumentalnych najlepsza okazała się
„Wesoła Harmonia” z Golubia−Dobrzy−
nia. Drugą nagrodę otrzymali „Weseli
Seniorzy” z Sierpca, a trzecią – „Retro”
z Płocka. W kategorii kabarety prym

wiedli płocczanie; seniorzy z „A+A” (I
miejsce) i „Układu koleżeńskiego” (II
miejsce). Wyróżnienie otrzymała rów−
nież płocka kapela „Wuja Wojtka”.

Imprezie towarzyszyły kiermasze
z rękodziełem artystycznym i zdrową
żywnością. Wszyscy uczestnicy otrzy−
mali nagrody i dyplomy, które ufundo−
wali: Marszałek Województwa Mazo−
wieckiego, Urząd Miasta, Płocka Spół−
dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –
Własnościowa i Polski Związek Eme−
rytów i Rencistów. Na koniec był ciep−
ły poczęstunek. (rł)

Twórczość seniorów
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O tytuł „Best In Show” 27. Mazowiec−
kiej Wystawy Psów Rasowych w Płocku
walczyło blisko 900 psów. Na płycie sta−
dionu miejskiego przy ul. Kochanow−
skiego można było zobaczyć ponad 140
ras. Z każdej wybierano trzy psy, które
stawały na podium. Złoty medalista da−
nej rasy startował następnie w jednej z 10
grup. Dopiero zwycięzcy tych grup mo−
gli ubiegać się o tytuł najpiękniejszego
psa wystawy. Został nim Shih Tzu Tu−
scany’s Challenger. Przyznano również
tytuły „Best In Show”: juniorów dla coc−
ker spaniela amerykańskiego AUTUMN
FAIRY Darlet’s, użytków dla Basseta
Hounda GLADIATORA ze Stajennych
Progów, weteranów dla American Staf−
fordshire Terriera ALEXIS oraz ras pol−
skich dla owczarka podhalańskiego BY−

STREGO z Siwej Polany. Podczas wy−
stawy rozegrano Puchar Polski „Agility
2005”. Wystawę zorganizował płocki
oddział Związku Kynologicznego w Pol−
sce. (rł)

Psie piękności

Agility – polega na pokonywaniu
przez psa prowadzonego przez prze−
wodnika (handler, mener), ciągu
określonych przeszkód (tor, parco−
urs). W ocenie przebiegu najważniej−
sza jest dokładność, czyli brak błę−
dów (zrzutka odmowa). Na drugim
miejscu jest czas przebiegu. W wy−
padku kiedy psy mają jednakową
ilość pkt. karnych pod uwagę bierze
się czas przebiegu, zwycięża pies któ−
ry biegł szybciej.

Na Dzień
Dziecka

niemal wszyscy starali
się sprawić najmłodszym
jakąś przyjemną niespo−
dziankę. Np. Gimnazjum
nr 5 przy ul. Królowej
Jadwigi wystawiło u sie−
bie 31 maja „Bajkę
o szwedzkim stole i pew−
nym bankiecie, czyli
grunt to dobre wychowa−
nie”. Do jej obejrzenia
a potem wspólnej zabawy
zaprosiło gości z Miej−
skiego Przedszkola nr 16
oraz swoich kolegów ze
szkół podstawowych nr
3, 13, 16 i 24.  Każdy
chciał zatańczyć z
Królewną. (j)
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Na finał płockiej akcji „Cała Polska
czyta dzieciom...” przybył J.Ch. Ander−
sen o rysach łudząco podobnych do
Mariusza Pogonowskiego. W bibliote−
ce dla dzieci, która w sobotę, 4 czer−
wca, przemieniła się w chiński dwór
z pawilonem herbaty, pojawili się rów−
nież rzecznik osób niepełnosprawnych
Marzena Kalaszczyńska, Hubert Woź−
niak z Gazety Wyborczej, Grażyna Ry−
bicka oraz prezydent Płocka Mirosław
Milewski i jego zastępca Piotr Kubera.
Goście „Chotomka” czytali fragmenty
bajki „Cesarz i słowik” J. Ch. Anderse−
na. A wielki bajkopisarz przysłuchiwał
się im z uwagą i dodawał w przerwach
nowe wątki opowieści o chińskim
władcy i jego słowiku.

Dla schroniska

W roku 2005 obchodzimy 200 – lecie
urodzin wielkiego bajkopisarza duń−
skiego, Hansa Christiana Andersena.
Organizator akcji „Cała Polska...” fun−
dacja ABCXXI, zaproszona przez Am−
basadę Królestwa Danii do współorga−
nizowania obchodów w naszym kraju,
zaproponowała wszystkim całoroczną
lekturę jego baśni i rozmowy o warto−
ściach, które przekazywał. Dlatego
w tygodniu „Brzydkie kaczątko” czyta−
ła aktorka Magdalena Tomaszewska –
Karbowska, a „Stokrotkę” – leśniczy
Konrad Milcuszek. Każdy miesiąc ma
swoje hasło. Czerwiec został ogłoszony
przez fundację ABCXXI miesiącem
szacunku dla przyrody i wolności dla
zwierząt. Stąd pomysł na zaproszenie
do wspólnego czytania Grażyny Pełki,
szefowej Schroniska dla Zwierząt
w Płocku i zorganizowania na rzecz
kierowanej przez nią placówki aukcji
prac plastycznych dzieci z płockich
szkół. Jej rezultat zaskoczył organizato−

rów. Podczas żywiołowej licytacji, któ−
rą prowadził sam mistrz Andersen, uda−
ło się bowiem zebrać 452 zł. Padały
kwoty 7, 20, 50 a nawet 70 zł; tyle dali
przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr
12. W ciągu tygodnia zorganizowane
zostały również spotkania dla najmłod−
szych, którym ulubione bajki czytali ro−
dzice. Można było spotkać się z Ewą

Grętkiewicz, która promowała swoją
najnowszą książkę „Szczekająca szczę−
ka Saszy”. Jej fragmenty czytali nau−
czyciele z SP nr 1,6 i 12. 

Biblioteka dla dzieci za udział w ak−
cji została dwukrotnie wyróżniona sta−
tuetką fundacji ABCXXI. (rł)

Czytali aktorzy, prezydenci, nauczyciele, dziennikarze i rodzice.
Już po raz trzeci Biblioteka dla Dzieci przy ul. Sienkiewicza 2
włączyła się w ogólnopolską akcję fundacji ABCXXI.

Cały Płock czyta...
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To już piąta edycja imprezy organizo−
wanej przez Zarząd Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność”. Rozpocznie się 18
czerwca o godz. 12.30 na stadionie miej−
skim, zapisami uczestników i wydawa−
niem list startowych zawodnikom.
O godz. 13 lista startowa dla pierwszego
biegu zostanie zamknięta. Każdy uczest−
nik biegu powinien posiadać aktualne ba−
dania lekarskie oraz dokument tożsamości
(dowód osobisty lub legitymacja szkolna).
Trasa biegu prowadzi przez Al. Jachowi−
cza, ul. Kochanowskiego, Mickiewicza,
Sportową do Stadionu Miejskiego.

Chętni mogą startować w trzech kate−
goriach; I – roczniki 1984−1965, II – 1964
i starsi oraz III – osoby niepełnosprawne.
Biegi mają się zakończyć rozdaniem na−
gród o godz. 17 na terenie stadionu miej−
skiego. Na zwycięzców (od I do IV miej−

sca) czekają atrakcyjne nagrody, m.in.
plecaki renomowanych firm, sprzęt spor−
towy i nagrody pieniężne. 

Dodatkowo do rozlosowania wśród
wszystkich uczestników biegu będą dwa
rowery górskie. Do udziału w imprezie
organizatorzy zachęcają szczególnie dzie−
ci i młodzież. Informacje dla szkół wraz
z regulaminem zawarte są na stronie inter−
netowej Zarządu Jednostek Oświatowych
w Płocku (www.zjo.lo.pl/) oraz na stronie
Zarządu Regionu Płockiego (www.soli−
darnosc−plock.prv.pl.)

Od godz. 16 na Stadionie Miejskim
rozpocznie się występem „Dzieci Płocka”
festyn rodzinny. Jan Pietrzak z Kabaretem
Pod Egidą wyjdzie na scenę o godz. 18.
Zespoły muzyczne zaczną grać od godz.
20. Honorowy patronat nad imprezą objął
Prezydent Płocka. (rł)

Tegoroczny Bieg Uliczny, im Krzysztofa Zywera połączony będzie z festynem rodzinnym, na któ−
rym wystąpi Jan Pietrzak, Don Wasyl i zespół Bayer Full.

Bieg Solidarności Program V Biegu Ulicznego „Solidarności”
im. K. Zywera w dniu 18 czerwca 2005 r.

godz.13.15 – Bieg I ok. 300m – dziewczę−
ta szk. podstawowa kl.1−3 rocznik (97−95)
godz.13.30 – Bieg II ok. 300m – chłopcy

szk. podstawowa kl. 1−3 rocznik (97−95)
godz.13.40 – Bieg III ok.600m −dziew−

częta szk.podst. rocznik (94−92)
godz.13.50 – Bieg IV ok.600m −chłopcy

szk.podst. rocznik (94−92)
godz.14.00 – Bieg V ok.1200m −dziew−

częta gimnazjum rocznik (91−89)
godz.14.15 – Bieg VI ok.1200m – chłop−

cy gimnazjum rocznik (91−89)
godz.14.30 – Bieg VII ok.1800m −dziew−

częta szk.śred. rocznik (88−85)
godz.14.45 – Bieg VIII ok.2500m

– chłopcy szk.śred. rocznik (88−85)
godz.15.05 – Bieg IX ok.5000m – panie

i panowie rocznik 1984 i starsi
godz.17.00 – Dekoracja zwycięzców i za−

kończenie biegu

21 maja nastąpiło uroczyste zakończe−
nie X edycji „Grand Prix” o Mistrzostwo
Płocka w Tenisie Stołowym na sezon
2004/2005. 

Gospodarzem i organizatorem cyklu
„Grand Prix” jest Miejski Zespół Obiek−
tów Sportowych. Każda edycja rozgrywa−
na jest sezonowo, tzn. rozpoczyna się we
wrześniu, a kończy w maju. Raz w mie−
siącu rozgrywany był jeden turniej zali−
czany do klasyfikacji generalnej. Wszyst−
kie turnieje rozegrano systemem „do
dwóch porażek” (każdy uczestnik roze−
grał co najmniej dwa spotkania w dowol−
nym turnieju). W sezonie 2004/2005 za−
wodniczki i zawodnicy startowali w na−
stępujących kategoriach wiekowych:
dziewczęta do 13 lat (24 osoby), w wieku
od 14 do 40 lat startowało 13 zawodni−
czek, chłopcy i dziewczęta do 10 lat (40

osób), chłopcy 10−13 lat (57) 98 zawodni−
ków w wieku 14−40 lat, mężczyźni powy−
żej 40 lat (45 osób). 

Łącznie w X edycji „Grand Prix Płoc−
ka” wzięło udział 277 zawodników (40
dziewcząt i 237 chłopców). Reprezento−
wali oni m.in.: Płock, Gostynin, Ciecha−
nów, Warszawę, Sochaczew, Płońsk, Kut−
no. Z Płocka na starcie pojawiło się 185
osób. Impreza miała charakter masowy i,
jak można sądzić po ilości zawodników
biorących udział, wystartować mógł każdy
kto zna zasady tenisa stołowego i potrafi
trzymać rakietkę w dłoni. Ograniczenia
obowiązywały tylko czynnych zawodni−
ków I i II ligi. Wiele emocji przyniosły po−
jedynki decydujące o czołowych lokatach
w poszczególnych kategoriach wieko−
wych, a wśród najmłodszych zawodników
koncentracja i doping świadczyły o spo−
rym zaangażowaniu i profesjonalnym po−
dejściu do uprawianej dyscypliny. 
Wyniki http://www.mzos.ump.pl P.N.

Rakietki w dłoń

Ratuje 
i wychowuje

Jak działa Rejonowe
Płockie Wodne

Ochotnicze Po−
gotowie Ratun−
kowe mogli
dowiedzieć się
radni na sesji. –

Zrzeszamy w su−
mie 700 członków –

opowiadał prezes Zbysław Kuś.
Współpracujemy z samorządami,
służbami specjalnymi i organizacjami
społecznymi.

WOPR−owcy wręczyli dyplomy
przedstawicielom instytucji które
okazują im wsparcie m.in. prezyden−
towi Mirosławowi Milewskiemu, dy−
rektorom wydziałów: oświaty i zdro−
wia Urzędu Miasta, dyrektorowi
MZOS oraz komendantom policji
i straży pożarnej.

Ratownicy przybliżyli radnym
swoją pracę. Przede wszystkim za−
pewniają oni bezpieczeństwo na wo−
dach, uczestnicząc m.in. w społecz−
nych patrolach na Wiśle. Pilnują tak−
że kąpielisk np. na Sobótce czy po−
pularnej wśród płocczan „patelni”.
Prowadzą również działalność profi−
laktyczną; odwiedzają szkoły, gdzie
pokazują jak np. udzielać pierwszej
pomocy. 

Wśród swoich sukcesów ratownicy
wymieniają m.in. to iż WOPR stała
się organizacją pożytku publicznego
oraz poprawę wizerunku w oczach
społeczności lokalnej i władz.

Mówili też o swoich marzeniach. –
Chcielibyśmy wejść do struktur Kra−
jowego Systemu Ratownictwa i powo−
łać grupę szybkiego reagowania –
mówił prezes. Marzymy też o zakupie
profesjonalnej łodzi, ale to wydatek
około 100−150 tysięcy złotych.

Ponadto chcieliby stworzyć repre−
zentacyjną drużynę w pływaniu oraz
zorganizować łączność teleinforma−
tyczną między bazą WOPR a Cen−
trum Powiadamiania Ratunkowego.

(m.d.)



Cytat
numeru

Głupota jest 
brzydotą 
psychologiczną.

A. Huxley

... istnieje przypuszczenie, że Krzysztofa Kolumba w odkryciu Ameryki uprzedził
o ok. 500 lat wiking Leif Ericsson?

Wracając z Norwegii, gdzie przyjął w 999 roku chrzest, na Grenlandię, by wykonać tam mi−
sję nawrócenia jej mieszkańców, zboczył z kursu na południe i dotarł do nieznanego kraju,
w którym znalazł winorośl i odmianę dzikiej pszenicy. Niemal dziesięć wieków później Norweg
Thor Heyerdahl (ur. 1914) postanowił dowieść światu, że ludzie zdolni byli przemierzać oceany
na wiele, wiele lat przed słynnym odkrywcą. Na łódce Kon−Tiki, zbudowanej bez jednego gwoź−
dzia i śruby, pokonał wraz z pięcioma towarzyszami trasę z Peru na wyspy Polinezji, liczącą ok.
8 tys. km. Zajęło mu to 101 dni. Jego wyczyn stał się sławny na cały świat. W 1951 roku Hey−
erdahl otrzymał Oscara za film dokumentalny o tej bohaterskiej wyprawie. opr. (m.d.)
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Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z ponumerowa−
nych liter ułożą hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji w ratuszu (pok.
220) w terminie do końca czerwca rozlosujemy upominki−niespodzianki.

Kochanej mamie
Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Otolińskiej 23 przygotowały dla

swoich mam kolorowe laurki i korale z modeliny. Recytowały wiersze, śpie−
wały piosenki. Zatańczyły też krakowiaka oraz polkę. Były ciastka i kawa. 

Do świetlicy MOPS−u na ul. Otolińskiej codziennie przychodzi 15 malu−
chów w wieku od 3 do 5 lat. (rł)
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Morze głów za Nim szło.
Cały świat rozkołysał miłością.
Pielgrzyma Boży poniósł znak
gołębia, nad ludzkością.

Jak Mojżesz wiódł nas
poprzez czas,
przez krwi „Czerwone Morze”.
Podnosząc w górę ściany krwi,
przez Święte ręce Boże.

Tak „suchą stopą” przeszedł czas
w dniach zmagań rozogniony.

Dziś klęka przed nim ludu las,
w wierzchołkach pochylony.

A On spogląda ku nam tu
z spowitej łaską góry.
Szedł niosąc naszych grzechów głaz
Bogu zza złotej chmury.

Nowe tablice da nam Bóg
dla wieku, co w drzwi puka.
I gdzie człowieczy jęczy los
w łańcuchach złego ducha.

Odszedł ze świata. Wróci znów!
Patrzy na nas z miłością.
Jak my na ziemi z Bogiem Pakt
Szarpiemy fałszu złością.

Jak my na ziemi z Bogiem Pakt
wiążemy szarfą wiary.
I unosimy ponad los
Nadziei łask sztandary.

Powróci z góry do nas znów,
cielesny spośród cieni.
I spyta Cię czyś krwawy świat
W bijące serce zmienił?

Witold Mierzyński

Wiersz ten – płockiego poety i aktora
– poświęcony pamięci Jana Pawła II pocho−
dzi z nowego (piątego już) tomiku poezji te−
go autora, który niebawem ukaże się na ryn−
ku. Wiersze wzbogacone są ilustracjami Je−
rzego Mazusia. (j)

Pytanie o serce ziemi?

Zabawa w ogrodzie

Jak co roku płockie dzieci mogły spę−
dzić Dzień Dziecka w zoo. O atrakcje
zadbał Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki,
Dom Technika, Młodzieżowy Dom
Kultury, Urząd Miasta i Ogród Zoolo−
giczny. Można było zamalować wielki
karton papieru, obejrzeć lalki z Pracow−
ni Zabawkarskiej POKiSu lub kupić
książkę. Oprócz malującego się na twa−
rzach dzieci uśmiechu, pojawiały się na
nich malowanie nosy, oczy i wąsy zwie−
rząt. Były też konkursy, np. za dokoń−
czenie bajki zaśpiewanej przez zespół
Eldorado Country, w składzie: Ryszard
Wolbach, Jerzy Wieczorek, Bogumił
Karbowski. Dzieciaki dostały prezenty.
Całość prowadziła aktorka Grażyna
Zielińska, której pomagali koledzy
z Teatru Dramatycznego. (rł) 
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