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W ciągu ostatnich dwóch lat na pod−
noszenie poziomu bezpieczeństwa mia−
sto przeznaczyło z własnego budżetu
ponad 10 milionów 100 tysięcy złotych.
Największa część wydatków wiązała się
z utrzymaniem Państwowej Straży Po−
żarnej oraz Straży Miejskiej. Znaczną
kwotę (520 tysięcy złotych) przeznaczo−
no także na pomoc finansową dla policji.
Gmina kupiła płockim policjantom
sprzęt techniczny, elektroniczny i opera−
cyjny. Policję wyposażono w kompakto−
wą kamerę cyfrową i urządzenia towa−
rzyszące. Zostanie ona wykorzystana
podczas imprez masowych, zagrożo−
nych wybrykami chuligańskimi. Przeka−

zano również środki na zakup czterech
samochodów. Miasto ufundowało także
najszybszy w Polsce policyjny motor,
który posłuży m.in. do wyeliminowania
„wyścigów motocyklowych” z ulic na−
szego miasta. Opłacenie dodatkowych
patroli policyjnych (wprowadzonych
w połowie 2005 roku), licznych łączo−
nych patroli strażników miejskich i poli−
cji, udoskonalenie monitoringu wizyjne−
go, który pozwolił na wykorzystanie
materiałów jako dowodów w sądach,
przyniosły wymierne efekty. 

W roku ubiegłym stwierdzono
w mieście o 570 mniej przestępstw,
a w kategorii przestępstw kryminal−

nych ich liczba w relacji do roku 2004
zmniejszyła się o 340. Zwiększyła się
również wykrywalność. 

Doposażono Straż Miejską i Straż
Pożarną. Strażnicy otrzymali dwa sa−
mochody, wideoradar, a także sprzęt
komputerowy. Płockim strażakom
przekazano m.in. sprzęt do nurkowa−
nia oraz do prowadzenia działań w za−
kresie zwalczania zagrożeń ekologicz−
no−chemicznych. Miasto dofinanso−
wało kwotą 300 tysięcy złotych zakup
dwóch samochodów ratowniczob –
gaśniczych i ufundowało skokochron.

W ostatnich dwóch latach zrealizo−
wano wiele działań związanych

z bezpieczeństwem w zakresie inwe−
stycyjnym. Oddano do użytku nową
siedzibę Straży Miejskiej, dzięki za−
angażowaniu miasta możliwe było
zakończenie budowy Jednostki Ra−
towniczo− Gaśniczej i stacji Pogoto−
wia Ratunkowego na Podolszycach
oraz przygotowano do rozbudowy
strażnicę o komisariat policji. Wyko−
nano także prace remontowe w bu−
dynkach Straży Pożarnej. Miasto wy−
dało na wymienione inwestycje ok. 3
milionów złotych. Zakupiono rów−
nież sprzęt i wyposażenie Centrum
Powiadamiania Ratunkowego.

dokończenie na str. 6

Jednym z głównych tematów majowej sesji Rady Miasta był stan bezpieczeństwa w Płocku i wydatki, jakie ponieśliś−
my na ten cel w roku ubiegłym. Temat referowali kolejno: prezydent Mirosław Milewski, komendant straży pożarnej
Hilary Januszczyk, komendant policji Ryszard Kijanowski i p.o. komendanta strażników miejskich Piotr Umiński.

Bezpieczeństwo musi kosztować

Podczas inauguracji tegorocznych
Dni Historii Płocka (2 czerwca) ogło−
szone zostały wyniki dorocznego ple−
biscytu na Płocczanina roku ubiegłe−
go, organizowanego przez Urząd Mia−
sta i płocki odział Gazety Wyborczej.
Przypomnijmy, że w tym roku do tego
zaszczytnego miana nominowani byli:
ks. Jacek Adler ze Stanisławówki
(opiekujący się młodzieżą), Ireneusz
Jeleń (najskuteczniejszy piłkarz Wi−
sły), zespół Lao Che (twórcy i wyko−
nawcy płyty „Powstanie Warszaw−
skie”, uznanej za wydarzenie muzycz−
ne) i kardiolodzy Andrzej Drzewiecki
i Włodzimierz Figatowski (inicjato−

rzy utworzenia pracowni hemodyna−
micznej na Winiarach). Wynik plebi−
scytu ogłosił ubiegłoroczny laureat ks.
prof. Wojciech Góralski – tytuł „Płoc−
czanina 2005” i statuetki Bolesława III
Krzywoustego otrzymali lekarze, na
których głosowało najwięcej czytelni−
ków Gazety.

Po raz pierwszy przyznano również
tytuł Honorowego Płocczanina Roku.
Statuetkę, list gratulacyjny i gromkie
brawa, licznie zgromadzonej na Sta−
rym Rynku publiczności, otrzymał
twórca „Dzieci Płocka” i inicjator
„Dni Historii Płocka” druh Wacław
Milke. (j)

Płocczanie 2005

Tradycyjnie już, podczas Dni Histo−
rii Płocka prezydent Mirosław Milew−
ski wręczył doroczne nagrody szcze−
gólnie zasłużonym dla naszego miasta
twórcom i działaczom kultury. W tym
roku nie było wyróżnień za spektaku−
larne, jednorazowe wydarzenia. Uho−
norowano tych, którzy przez wiele lat,
dzień po dniu, wzbogacali kulturalny
pejzaż naszego miasta. 

Nagrody, dyplomy z pieczęcią lako−
wą i kwiaty otrzymali: Bożenna
Strzelecka – długoletni dyrektor
Książnicy Płockiej (za pracę na rzecz
rozwoju czytelnictwa i różnorodne ini−

cjatywy kulturalne), Bożena Śliwiń−
ska – wieloletni dyrektor Płockiej Ga−
lerii Sztuki (za upowszechnianie pol−
skiej sztuki współczesnej i integrację
płockiego środowiska artystycznego),
dr Marian Chudzyński – wiceprezes
TNP (za dokumentowanie i populary−
zowanie dziejów naszego miasta i re−
gionu), Muzeum Mazowieckie (za
gromadzenie zbiorów i opracowania
przeszłości naszego miasta i regionu),
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka” (za patriotyczne wy−
chowanie wielu pokoleń płocczan
i promocję polskiej kultury). (j)

Ludziom kultury

Nagrody Prezydenta
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* W ubiegłym roku Komunikacja
Miejska zmniejszyła straty do 1,8
mln złotych (w 2003 roku było pra−
wie 6 mln).

* Koleje Mazowieckie przywró−
ciły połączenie Sierpca z Nasiel−
skiem.

* Rozszerzył się zakres remontu
starego mostu – konserwacji podda−
na zostanie również płyta główna na
której pojawiła się rdza.

* Uczniowie Jagiellonki zbierają
pieniądze na większe akwarium dla
żółwicy Balbiny w płockim zoo.

* Szczypiorniści Wisły po raz
piąty zostali mistrzami Polski.

* Teatr „Biała Mandragora”
z MDK został nagrodzony na 38.
Międzynarodowych Spotkaniach
Lalkarzy w Puławach.

* W zoo trwa budowa wybiegu dla
16 pingwinów, które na nowe miesz−
kanie w Płocku czekają w Gdańsku.

* Około półtora miesiąca potrwa
rozbiórka kina Przedwiośnie.

* Orlen pozytywnie zakończył
negocjacje w sprawie zakupu rafi−
nerii w Możejkach.

* Płocka ósemka wioślarzy zajęła
II miejsce na pierwszych zawodach
tegorocznej edycji Pucharu Świata
w Monachium.

* Z powodu fatalnego stanu tech−
nicznego zamknięta została pływal−
nia Podolanka. Czeka ja poważny
remont z kuciem tynków, glazury,
łataniem pękających ścian. Prezy−
dent powołał specjalną komisję,
która ma odpowiedzieć kto odpo−
wiada za tę budowlaną fuszerkę.

* Sanepid stwierdził, że kąpieli−
ska w powiecie płockim i gostyniń−
skim są czyste i można bez obaw
z nich korzystać.

* MZGM rozpoczął na Zielonym
Jarze budowę osiedla tarasowego
z 64 mieszkaniami.

* W turnieju piłki ręcznej VIII Ma−
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol−
nej zwyciężyła drużyna Michała
Skórskiego z Gimnazjum nr 5. (j)
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Pod budowę Pogodnej
Trwa pierwszy etap przygotowań

do budowy ul. Pogodnej w Imielni−
cy. Miasto wykupuje od prywatnych
właścicieli grunty pod tę inwestycję.
Ostatnio wykupiono 3 działki o po−
wierzchni 31 mkw, 51 mkw. i 169
mkw.

Dyrektorskie konkursy

Prezydent powołał komisje do
przeprowadzenia konkursów na sta−
nowiska dyrektorów: SP nr 1, 3, 5,
11, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23, Gimna−
zjum nr 2, 3, 4, 5, 6 i 8, Miejskich
Przedszkoli nr 12 i 16, Zespołu Szkół
nr 1, III. L.O, Specjalnego Ośrodka
Szkolno−Wychowawczego nr 2 oraz
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych nr 7.

ARS samodzielny

W grudniu ubr. postanowiono włą−
czyć Agencję Rewitalizacji Starówki
do MTBS i tym samym o wartość
jednej spółki podwyższyć kapitał za−
kładowy drugiej. Obecnie Prezydent
zmienił zdanie i postanowił uchylić
grudniowe zarządzenie – tym samym
ARS pozostaje samodzielną spółką.

Nieruchomości do gminy

Wyrażono zgodę na nieodpłatne
przejęcie od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa na rzecz
Gminy Płock 6 działek na osiedlu
Góry o łącznej powierzchni 9530
mkw. W skład nieruchomości wcho−
dzą: świetlica, 3 drogi, plac przy oś−
rodku zdrowia.

Z drogi

Dwie firmy usuwać będą z ulic źle
zaparkowane pojazdy, blokujące
drogi. Samochodami do 10 ton zaj−
mie się firma Blacharstwo i Lakier−
nictwo Pojazdowe – Holowanie
i Wynajem Aut z ul. Obrońców Płoc−
ka 1920 r., zaś pojazdy powyżej 10
ton usuwać będzie Prywatne Przed−
siębiorstwo Handlowo−Usługowe
„Zyg−Pol” z siedzibą w Gąbinie. (j)

Prezydent zarządził Minęło pół miesiąca...
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zespół.  Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: „Iwanowski” Wydawnictwo i Poligrafia, ul. Dziewiarska 7, 09−407 Płock, tel. (024) 263 65 93.. Redakcja nie
zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 9 000 egz.           e−mail: sygnaly@ump.pl   www.ump.pl

Zakończył się remont zabytkowej ka−
mienicy przy Starym Rynku 7, w której
mieszkał W. H. Gawarecki. Tym sa−
mym wypiękniał kolejny fragment Sta−
rówki. W zrewaloryzowanym budynku
powstały 3 samodzielne lokale biuro−
wo−usługowe o powierzchniach: 75
mkw. na parterze, 83 mkw. na I piętrze
i 84 mkw. na II piętrze.

Kamienica powstała w latach dwu−
dziestych XIX wieku. W 1962 roku
została wpisana do rejestru zabytków.
W czerwcu 1997 roku budynek spło−
nął, potem wykonano w nim tylko pra−
ce zabezpieczające. Od tego czasu ka−
mienica nie była użytkowana. We
wrześniu ubr. Agencja Rewitalizacji
Starówki rozpoczęła w niej prace re−
montowo−modernizacyjne.

I jeszcze jedna dobra wiadomość
z ARS−u; spółka wykupiła od prywat−
nych właścicieli resztę udziałów w są−
siedniej kamienicy przy Starym Rynku

9. Niebawem rozpoczną się prace pro−
jektowe, poprzedzające generalny re−
mont tego kolejnego fragmentu Stare−
go Miasta. (j)

* Wincenty Hipolit Gawarecki
(1788−1852) – historyk, prawnik. Był
prokuratorem trybunału, a od 1838 ro−
ku prezesem sądu płockiego. Pozosta−
wił wiele prac z historii Mazowsza.

Kamienica Gawareckiego

W piątek, 2 czerwca, do Płocka przy−
jechali szefowie misji dyplomatycznych
z 29 krajów. W ramach akcji promowa−
nia polskich miast i regionów, realizo−
wanej przez Protokół Dyplomatyczny
we współpracy z władzami lokalnymi.
W programie dwudniowej wizyty było
m.in.: zwiedzanie Małachowianki, Mu−

zeum Mazowieckiego oraz PKN OR−
LEN. Zagraniczni goście wysłuchali
również oratorium „Tu es petrus” na
rynku Starego Miasta. Szefowie misji
dyplomatycznych poprzednio gościli
u nas w grudniu 2002 roku w ramach
odwiedzin województwa mazowieckie−
go. (rł)

Dyplomaci w Płocku
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Zakłady Mięsne Płock S.A. od wielu lat udzielają po−
mocy finansowej i rzeczowej instytucjom wyższej uży−
teczności publicznej na terenie Płocka i okolic. W tym ro−
ku, podobnie jak w ubiegłych latach, przekazały Specjal−
nemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Mocarzewie im.
Matki Celiny Borzęckiej oraz Domowi Samotnej Matki
w Starej Białej po 1872,23 zł. Pieniądze te zostały zebra−
ne podczas grillowania na Pikniku Europejskim w dniach
5−6 maja br. na rynku Starego Miasta. Ponadto Ośrodek
w Mocarzewie otrzymał wyroby wędliniarskie, które ek−
sponowane były na płockim stoisku Międzynarodowych
Targów IFE, które odbyły się 17−18 maja br. w Warsza−
wie (Zakłady Mięsne Płock brały w nich udział).

Na zdjęciu przekazanie symbolicznego czeku w Domu
Samotnej Matki w Starej Białej: od lewej siostra przełożo−
na Petronela Uchrońska, Wojciech Nawrocki – członek
zarządu Zakładów Mięsnych Płock, siostra Adriana Ma−
zur, Jan Kołodziejski – członek rady nadzorczej Zakładów
Mięsnych Płock S.A. pk

Uwaga, 
czytelnicy

Podobnie jak w latach ubiegłych
w lipcu i sierpniu wydamy po jed−
nym numerze „Sygnałów Płockich”.
Związane jest to z wakacyjną przer−
wą w pracach Rady Miasta oraz se−
zonem urlopowym. Wyjątkowo,
w tych dwóch miesiącach pismo sa−
morządowe dostępne będzie około
10 lipca i 10 sierpnia (by zmieścić
na łamach więcej informacji niż z 2
tygodni). Od września wracamy do
normalnego cyklu, czyli ukazywać
się będziemy 1 i 15 każdego miesią−
ca. Redakcja
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To już drugi przetarg ogłoszony
przez miasto. Hala ma stanąć przy ul.
7 czerwca 1991 roku (Plac Celebry),
naprzeciwko stadionu Wisły. Główną
funkcją obiektu ma być przeprowadza−
nie zawodów sportowych (przede
wszystkim halowych gier zespoło−
wych) z udziałem publiczności. Po−
nadto w hali będzie można organizo−
wać widowiska, wystawy, targi oraz
inne imprezy kulturalne.

Projektant musi przewidzieć moż−
liwość aranżacji areny hali dla róż−
nych dyscyplin, tj. piłki siatkowej,
ręcznej i koszykówki. Powierzchnia
parkietu wyniesie 1500 mkw. Wi−
downia będzie mogła pomieścić
3500 widzów (w tym 3000 miejsc
stałych). Siedziska powinny być wy−
konane z takich materiałów, aby nie
mogli ich zniszczyć kibice. Dopusz−
cza się, aby widownia miała kształt
litery U. Część widowni – około 100
miejsc – przeznaczona będzie dla
mediów; w tym 12 dwuosobowych
stanowisk komentatorskich. Bezpoś−
rednio do widowni przylegać będą:
sala pracy mediów, konferencyjno−
bankietowa na 100 osób oraz pier−
wszego wywiadu. 

Na koronie trybun mają zostać wy−
dzielone miejsca (pomieszczenia, ka−
biny) dla operatorów światła i dźwię−
ku. Ponadto na hali znajdą się specjal−
ne pomieszczenia dla VIP−ów: dzie−
więć wydzielonych lóż dla 20 osób
oraz jedna loża dla 40 osób. Każda
z nich będzie wyposażona w toaletę.
Zaplanowano również budowę sali
konferencyjno−bankietowej dla 300
osób. Będzie ją można podzielić na
trzy segmenty. Podczas koncertów
gwiazdy będą miały do swojej dyspo−
zycji dwie garderoby. Powstaną także
dwie garderoby zbiorowe.

Dla sportowców przewidziano
sześć zespołów przebieralni, w tym
przynajmniej dwa zostaną wyposa−
żone w stoły do masażu i saunę.
W hali będzie można również sko−

rzystać z siłowni i odnowy biolo−
gicznej. Przewidziano powstanie po−
koi: kontroli antydopingowej, trene−
rów, sędziów, lekarza. Będzie także
oddzielny bar dla sportowców. 

W obiekcie znajdą się również
przynajmniej dwa małe bufety oraz
jeden duży lokal gastronomiczny dla
przynajmniej 100 osób. Będzie on
miał pełne zaplecze kuchenne, sani−
tarne, socjalne, a także magazyn
żywności i chłodnię.

W ramach zamówienia wybrana
w przetargu firma musi wykonać za−
gospodarowanie terenu i zaprojekto−
wać 300 miejsc postojowych dla sa−
mochodów osobowych (w tym miej−
sca dla osób niepełnosprawnych).
Musi również powstać minimum 20
stanowisk dla autokarów, z czego
przynajmniej cztery powinny znaj−
dować się w pobliżu wejścia dla za−
wodników.

Wykonawca musi także uwzględnić
w projekcie zagospodarowania upa−
miętnienie miejsca pobytu Ojca Świę−
tego Jana Pawła II w 1991 roku; wska−
zać na planie lokalizację tego miejsca
oraz powiązanie funkcjonalno−prze−
strzenne z projektowanym zagospoda−
rowaniem terenu dla całego zespołu
(hala, parkingi, zieleń itp.).

Na tym etapie inwestycji miasto
zrezygnowało z budowy basenu i in−
ternatu sportowego. Projektanci mu−
szą jednak wskazać docelowe miej−
sce lokalizacji tych obiektów, po−
dobnie jak hali treningowej. W przy−
szłości zostanie ona połączona łącz−
nikiem z budynkiem głównym.

O wyborze firmy zdecyduje w 60
proc. cena, a 40 proc. – walory este−
tyczne, innowacyjność i funkcjonal−
ność rozwiązań projektowych. 

Wykonawcy zainteresowani prze−
targiem mają czas do 24 lipca na
składanie ofert w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta, ul. Zduńska
3, stanowisko nr 8. 

Małgorzata Domańska

Urząd Miasta poszukuje firmy, która opracuje doku−
mentację projektowo−kosztorysową i wybuduje halę
sportowo−widowiskową

Poszukiwany 
wykonawca hali

Prezydent ogłosił konkurs ofert na
realizację zadań publicznych przez or−
ganizacje pozarządowe w zakresie po−
mocy rodzinom i osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans rodzin i osób
w ramach pomocy społecznej.

Zadania objęte konkursem dotyczą
działań socjalno−pomocowych na
rzecz dzieci, młodzieży, osób doro−
słych i seniorów, którzy są w trudnej
sytuacji życiowej, a także na rzecz
osób niepełnosprawnych i ich rodzin
oraz wyrównywania ich szans w spo−
łeczeństwie. 

Zadania będą realizowane do końca
2006 roku. 

Łącznie na dotacje Urząd Miasta
przeznaczył 35 tys. zł. 

Oferty należy składać do 26 czerwca
w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska
3, stanowisko nr 8 lub listownie. Wzór
druku oferty realizacji zadania można
pobrać ze strony internetowej
www.ump.pl. lub otrzymać w Wydzia−
le Zdrowia i Spraw Społecznych, ul.
Zduńska 3, pokój 229, a także u Pełno−
mocnika Prezydenta Miasta Płocka ds.
Organizacji Pozarządowych, ul. Misjo−
narska 22, pokój 11. (m.d.)

Kasa na zadania

Agencja Rewitalizacji Starówki rozpo−
częła remont elewacji zabytkowej kamie−
nicy przy ul. Grodzkiej 8. Roboty potrwa−
ją do 30 czerwca br. W zakres prac re−
montowych wchodzą: izolacja pionowa
fundamentów, skucie istniejących tyn−
ków, oczyszczenie powierzchni muru,
wykonanie tynków renowacyjnych, ma−
lowanie elewacji farbami krzemianowy−
mi, wymiana obróbek blacharskich i czę−
ści stolarki okiennej oraz drzwiowej
(większość została wymieniona
w 2005r.), remont balkonów wraz z wy−
mianą balustrad. W przyszłych etapach
planowany jest remont więźby dachowej
i pokrycia dachowego oraz docieplenie
szczytów i remont elewacji oficyn. 

Wykonawcą prac jest Zakład Re−
montowo−Budowlany Bogdan Gradec−
ki z Płocka. Remontowany budynek zo−
stał wybudowany w 1863 roku jako
parterowy. W 1919 roku dobudowano
do niego piętro. Budynek frontowy ma
wymiary w planie 22,40 x 10,30 m i ma

wysokość w kalenicy 11,80 m. Posiada
także 2 prostopadłe oficyny (3 równo−
legła − od ul. Małachowskiego została
rozebrana w 2004 r). Budynek posiada
bogatą dekorację architektoniczną. Ca−
ła elewacja jest boniowana, balkony że−
liwne, bogato zdobione. Ponadto nad
oknami są profile ciągnione w postaci
obramowań. (j)

Piękniejsza Grodzka

W Liceum Ogólnokształcącym im.
Marszałka Stanisława Małachowskie−
go, 2 czerwca, maturzyści 2006 poże−
gnali się z murami szkoły. Na liceal−
nym wirydarzu Małachowianki 309
abiturientów odebrało świadectwa
ukończenia szkoły. 

– Odwagi i wytrwałości, trafnych
wyborów studiów, powodzenia w róż−
nych sytuacjach – życzyła na wstępie
swoim wychowankom dyrektor szkoły
Renata Kutyło – Utzig.

Zgodnie z tradycją uderzono
w dzwon. Za sznur wspólnie pociągnę−
li: prof. dr hab. Lech Chyczewski, wy−
kładowca Akademii Medycznej
w Białymstoku – gość specjalny uro−

czystości, który wręczał najlepszym
medale Diligentiae oraz Tomasz Żoł−
nowski, najlepszy tegoroczny absol−
went (średnia ocen – 5,28). Tomasz
jest także finalistą olimpiady matema−
tycznej i informatycznej. Za pasję
i wytrwałość otrzymał złoty medal, zaś
dziewięciu jego kolegów otrzymało
medale srebrne.

Nagrody książkowe i dyplomy
otrzymali również olimpijczycy, bio−
rący udział m.in. w zmaganiach histo−
rycznych, matematycznych, teologicz−
nych i sportowych. 

Szkolny chór Małachowianki
– Minstrel pożegnał absolwentów wią−
zanką pieśni ludowych. E.U. 

Pożegnania 
nadszedł czas

29 maja 2006 roku zmarł
ś.p. 

Józef Marciniak
Urodził się w 1927 roku w Płocku przy ul. Zduńskiej. W czasie II wojny

światowej służył w VII pułku piechoty II dywizji im. Romualda Traugutta,
przeszedł szlak bojowy od Warszawy do Berlina. Odznaczony Srebrnym

Krzyżem Virtuti Militari i srebrnym medalem „Na polu chwały”.
Cześć Jego pamięci



Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Dlaczego nie udostępniono terenu
stadionu sportowego na przeprowadze−
nie wystawy psów rasowych? 2/ Proszę
o wytyczenie na skrzyżowaniu ulic Tar−
gowa – Bielska prawoskrętu w kierunku
Bielska. 3/ Ponownie proszę o umiesz−
czenie na autobusach KMP tablic z nu−
merami linii, widocznych dla osób słabo
widzących. 4/ Dlaczego w projekcie
amfiteatru nie uwzględniono systemu
nawadniania zieleni, która otacza
obiekt. 5/ Proszę o wybudowanie par−
kingu dla samochodów osobowych
przed przychodnią Roka przy ul. Me−
dycznej. 6/ Proszę o ponowne zaintere−
sowanie się sprawą przykrych zapa−
chów, docierających na teren osiedla
Rembielińskiego. 7/ Proszę o takie zor−
ganizowanie sprzątania targowiska przy
ul. Rembielińskiego, aby śmieci pozo−
stawione przez handlujących nie były
przez wiatr roznoszone po całym osie−
dlu.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o naprawę zapadającego się
fragmentu nawierzchni ul. Gajowej na
skrzyżowaniu z ul. Podleśną. 2/ Ponow−
nie proszę o udrożnienie rowu meliora−
cyjnego, usytuowanego wzdłuż posesji
przy ul. Łąckiej. 3/ Proszę o rozważenie
możliwości usunięcia znaku zakazu
przejazdu pojazdów powyżej 8 ton usy−
tuowanego na wjeździe w ul. Łącką od
strony Grabiny. 4/ Proszę o zainstalowa−
nie progu spowalniającego jazdę na ul.
Gajowej. 5/ Proszę o uzupełnienie ziemi
i posianie trawy w pasie drogowym
wzdłuż chodnika w ul. Góry.

Jacek Jasion

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o przyspieszenie prac nad
powstaniem w centralnym punkcie mia−
sta pomnika księcia Bolesława III Krzy−
woustego. 2/ Mieszkańcy al. Kobyliń−
skiego narzekają na brak miejsc parkin−
gowych.

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie skoordynowania sygnali−
zacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:

Wyszogrodzka i Armii Krajowej. 
2/ W sprawie budowy stacji paliw przy
Auchan. 3/ Czy planowana budowa dru−
giej nitki Al. Jana Pawła II nie spowodu−
je zbytniego natężenia hałasu i nie za−
grozi bezpieczeństwu pieszych? 
4/ W sprawie zwiększenia kursów auto−
busów z osiedla Podolszyce do centrum
w dniach, w których organizowane są
imprezy masowe.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o remont – wymianę chodnika
przy ul. Otolińskiej oraz wycięcie drzew
rosnących w skraju jezdni. 2/ Proszę
o informację na temat funkcjonowania
„szkoły talentów” oraz planów dotyczą−
cych jej istnienia.

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o przeanalizowanie inwesty−
cji pn. Budowa ul. Jesiennej (od sięga−
cza do Wyszogrodzkiej) i doprowadze−
nie do usunięcia usterek. 2/ Wnoszę
o podjęcie działań w celu dokończenia
całej budowy ul. Jesiennej.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o pomoc w sprawie utwardze−
nia ul. Browarnej, o co mieszkańcy do−
pominają się od lat. 2/ Proszę o utwar−
dzenie poboczy ulic: Góry, Łąckiej
i Ciechomickiej. 3/ Proszę o naprawę za−
doleń w ul. Browarnej i naprawę chodni−
ka w ul. Ciechomickiej. 4/ Proszę o za−
sypanie zadoleń i usunięcie wody z ul.
Kutnowskiej (od Radziwia do ul. Góry).

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Remont chodnika na ul. Gradowskie−
go na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
3 Maja. 2/ Mieszkańcy ul. 11 Listopada
i ul. Mickiewicza wnioskują, by nagłoś−
nienie na stadionie (szczególnie gdy
czynne jest lodowisko) nie zagłuszało
odbiorników telewizyjnych w mieszka−
niach.

Elżbieta Popczuk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie zasad obliczania dodatku
mieszkaniowego.

Andrzej Rokicki

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Kiedy nastąpi konserwacja (pielęgna−
cja) drzew na Placu 13 Straconych?

Opr. (j)

1. UCHWAŁA NR 935/LVI/06 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta Płoc−
ka na 2006 rok,

2. UCHWAŁA NR 936/LVI/06 w spra−
wie zatwierdzenia taryf dla zbioro−
wego zaopatrzenia w wodę i zbioro−
wego odprowadzania ścieków na
okres od 01 lipca 2006 roku do 30
czerwca 2007 roku i ustalenia dopła−
ty dla grup taryfowych,

3. UCHWAŁA NR 937/LVI/06 w spra−
wie uchwalenia „Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodocią−
gowych i Urządzeń Kanalizacyj−
nych na lata 2006−2013”,

4. UCHWAŁA NR 938/LVI/06 w spra−
wie przyjęcia ze środków Funduszu
Dopłat w Banku Gospodarstwa Kra−
jowego wsparcia realizacji zadania
polegającego na budowie budynku
mieszkalnego na działce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 191/1 znaj−
dującej się przy ulicy Miodowej
w Płocku,

5. UCHWAŁA NR 939/LVI/06 zmie−
niająca uchwałę Rady Miasta Płocka
w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de
minimis, 

6. UCHWAŁA NR 940/LVI/06 w spra−
wie wyrażenia zgody na ustanowie−
nie na terenie miasta Płocka Podstre−
fy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „INVEST – PARK”,

7. UCHWAŁA NR 941/LVI/06 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr
916/LIV/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawo−
dowej i społecznej oraz przeznacze−
nia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych na rok 2006,

8. UCHWAŁA NR 942/LVI/06 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 869/L/05
Rady Miasta Płocka z dnia 29 grud−
nia 2005 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alko−
holowych na terenie miasta Płocka
na rok 2006,

9. UCHWAŁA NR 943/LVI/06 w spra−
wie ustalenia zasad udzielania dota−
cji przez miasto Płock szkołom pub−
licznym prowadzonym przez inne
niż miasto Płock osoby prawne lub
fizyczne, 

10. UCHWAŁA NR 944/LVI/06
w sprawie ustalenia zasad udzielania
dotacji przez miasto Płock szkołom
niepublicznym,

11. UCHWAŁA NR 945/LVI/06
w sprawie zmiany uchwały Nr
734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005r. w spra−
wie przystąpienia miasta Płocka do
programów stypendialnych ucz−
niów szkół ponadgimazjalnych
oraz studentów, współfinansowa−
nych z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ustalenia regula−
minów przyznawania stypendiów, 

12. UCHWAŁA NR 946/LVI/06
w sprawie przyjęcia pomocy finan−

sowej od miasta Sierpc na poczet
pokrycia kosztów pobytu w Izbie
Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006
mieszkańców miasta Sierpca,

13. UCHWAŁA NR 947/LVI/06
w sprawie zmiany Statutu Zarządu
Jednostek Oświatowych Jednostka
Budżetowa,

14. UCHWAŁA NR 948/LVI/06
w sprawie przystąpienia do sporzą−
dzenia zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
osiedli Imielnica i Borowiczki
wraz z Ośnicą w Płocku (uchwalo−
nego Uchwałą 673/XXXI/00 Rady
Miasta Płocka z dnia 19 września
2000 r.),

15. UCHWAŁA NR 949/LVI/06
w sprawie zamiany nieruchomo−
ści gruntowych położonych w
Płocku przy ul. Skrajnej oznaczo−
nych w ewidencji gruntów jako
działki nr 1227/2, 1226/6 stano−
wiące własność gminy Płock na
działki nr 1228/6 1248/3, 1228/2,
1248/1 stanowiące własność osób
fizycznych i przyznania w ramach
odszkodowania za działki nr
1228/7 i 1248/4 przejęte z mocy
prawa pod drogę działek nr
1227/2, 1226/6, 

16. UCHWAŁA NR 950/LVI/06
w sprawie ustalenia wysokości mie−
sięcznego wynagrodzenia zasadni−
czego dla Prezydenta Miasta Płocka,

17. UCHWAŁA NR 951/LVI/06
w sprawie zmiany nazwy i nadania
imienia publicznemu zespołowi
szkół,

18. UCHWAŁA NR 952/LVI/06
w sprawie nadania imienia Miejskie−
mu Przedszkolu Oddziałem Specjal−
nym Nr 17 w Płocku,

19. UCHWAŁA NR 953/LVI/06
w sprawie założenia publicznej
szkoły ponadgimnazjalnej, nadania
statutu i podpisania aktu założyciel−
skiego, 

20. UCHWAŁA NR 954/LVI/06
w sprawie założenia publicznej
szkoły ponadgimnazjalnej, nadania
statutu i podpisania aktu założyciel−
skiego, 

21. UCHWAŁA NR 955/LVI/06
w sprawie skargi z dnia 05.02.2006
roku pani W.B,

22. UCHWAŁA NR 956/LVI/06
w sprawie delegowania przedsta−
wicieli Rady Miasta Płocka do
Zespołu Konsultacyjnego d/s
Współpracy z Organizacjami Po−
zarządowymi.

4 Sygnały Płockie
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z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na LVI 
sesji w dniu 30 maja 2006 roku:

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami i podczas LVI sesji 
Rady Miasta 30 maja 2006 roku:

Od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca br.
odbiorcy indywidualni płacili 2,56
zł/m.szesc. wody oraz tyle samo za od−
prowadzenie 1 metra sześciennego
ścieków. Przez kolejny rok, czyli do
30 czerwca 2007 roku powinni płacić
2,59 zł za m.szesc. wody i 2,63 zł za
m.szesc. ścieków. Prezydent – mając
na uwadze aspekt społeczny – zapro−
ponował jednak, aby stawki pozostały

na dotychczasowym poziomie. Jedno−
cześnie zdecydowano, że różnica
w cenie zostanie pokryta z budżetu
miasta. Na ten cel w 2006 roku przez−
naczono 200 tys. 561 zł, a w przy−
szłym – 601 tys. 685 zł. 

Podwyżka objęła jedynie odbiorców
zbiorowych i to tylko w przypadku
wody. Dla odbiorców, którzy wyko−
rzystują wodę do celów produkcyj−

nych stawka za 1 metr sześcienny wo−
dy będzie wynosić (od 1 lipca br.) 2,60
zł, czyli o trzy grosze więcej od obo−
wiązującej dotychczas stawki. Cena 1
metra sześciennego ścieków tej grupy
zmaleje o 1 grosz do 2,63 zł. 

Do wszystkich stawek, zarówno dla
odbiorców indywidualnych, jak i zbio−
rowych, należy doliczyć podatek
VAT. (m.d.)

Dobra wiadomość dla płocczan: od lipca odbiorcy indywiduwalni nie będą płacili więcej za
wodę oraz odprowadzanie ścieków 

Woda i ścieki bez zmian



5Sygnały Płockie

* LVI SESJA RADY MIASTA * LVI SESJA RADY MIASTA * LVI SESJA RADY MIASTA * LVI SESJA RADY MIASTA *

– Znacznie gorzej było w latach
osiemdziesiątych, ale dziś wszystkie sfe−
ry zanieczyszczeń – powietrze, woda,
odpady, hałas – utrzymują się w Płocku
na średnim krajowym poziomie. W niek−
tórych parametrach wyglądamy nawet
trochę lepiej, w innych wskaźnikach
odrobinę gorzej. W żadnym przypadku
nie można jednak obecnie mówić o ja−
kimś szczególnym podtruwaniu płoc−
czan – mówił na ostatniej sesji Rady
Miasta szef płockiego WIOŚ.

Z jego informacji o stanie środowi−
ska na obszarze województwa mazo−
wieckiego i w naszym mieście wynika,
że w ostatnich latach sporo się popra−
wiło i to we wszystkich obszarach –
poza hałasem komunikacyjnym. Np.
obecnie emisje gazów są 4−krotnie niż−
sze niż 15 lat temu (częściowo wynika
to też z likwidacji niektórych zakła−
dów przemysłowych – mleczarnia,
Cotex, PZZ). Oddychamy powietrzem
klasy B (najczystsza jest klasa A), ale
np. mieszkańcy Warszawy, Radomia
czy Ostrołęki wdychają powietrze kla−
sy C. Sporadycznie występują jeszcze
u nas niewielkie przekroczenia norm
pyłów, tlenku węgla, dwutlenku azotu.

Poprawiła się jakość wód, choć
w dalszym ciągu na obszarze woje−
wództwa nie mamy ani jednego zbiorni−
ka w I i II klasie czystości. Z rzek do III
klasy kwalifikują się tylko: Pilica, Ra−
domka, Osetnica i Narew. To wynik
wciąż niskiego oczyszczania ścieków –
w woj. mazowieckiem wskaźnik
oczyszczania kształtuje się nawet poni−
żej średniej krajowej, która wynosi
59%. We Francji oczyszczanych jest
77% wszystkich ścieków, a w Niem−
czech i Wielkiej Brytanii ponad 90%
(na szczęście nie mamy problemów ze
ściekami toksycznymi). W tej dziedzi−
nie mamy wiele do zrobienia i to
w szybkim tempie, bo Unia Europejska
dała nam czas do połowy 2008 roku na
uregulowanie sprawy odprowadzania
ścieków. A kary za nieprzestrzeganie
unijnych norm są bardzo wysokie.

Niezbyt optymistycznie przedstawia
się też przyszłość naszych jezior; mają
wysokie walory rekreacyjne, ale ich
czystość pogarsza się z roku na rok. Są
bardzo podatne na zanieczyszczenia,
szczególnie te, z których najczęściej ko−
rzystamy: Łąckie, Zdworskie, Biało−
brzeskie, Urszulewskie. Na szczęście
gotowy jest już 10−letni program renatu−

ryzacji jezior, może więc ich przyszłość
nie musi rysować się w czarnych bar−
wach. Na pierwszy ogień ratowników
ma pójść jezioro Zdworskie.

Dobrze dajemy sobie radę z tzw. ha−
łasem przemysłowym, za to hałas ko−
munikacyjny staje się coraz bardziej do−
kuczliwy. Z badań wynika, że na 15%
długości ulic o największym obciążeniu
ruchu hałas jest nieznośny, a na 80% do−
kuczliwy. Czyli praktycznie wszędzie
jest za głośno. Przeciwdziałać temu
można na dwa sposoby: poprawiając
nawierzchnię jezdni (równa droga bez
dziur to o 3 decybele hałasu mniej) i bu−
dując wzdłuż najbardziej hałaśliwych
dróg ekrany akustyczne, które zmniej−
szają hałas o 5 decybeli.

Z roku na rok musimy liczyć się
z wzrastającą ilością odpadów i przy−
gotować się do odpowiedniego ich
utylizowania. Obecnie każdy płoccza−
nin wyrzuca średnio do śmietników
256 kg odpadów rocznie. W powiecie
płockim na wysypiska trafia zaledwie
59 kg na mieszkańca w ciągu roku, co
wskazuje, że na wsi śmieci są w wię−
kszości spalane albo trafiają na dzikie
wysypiska. To będzie musiało zmienić
się. W woj. mazowieckim jest 120
składowisk odpadów, ale połowa jest
do likwidacji, bo nie spełniają elemen−
tarnych norm – to po prostu wykopane
dziury w ziemi. Przede wszystkim mu−
simy porządnie segregować odpady
niebezpieczne (zbiórkę w Płocku roz−
poczyna firma Remondis) i wybudo−
wać spalarnię odpadów medycznych
i weterynaryjnych.

Reasumując, rzec można, że nie jest
źle (bo nie odbiegamy od średniej kra−
jowej), ale nie jest też dobrze, bo Eu−
ropę trzeba nam w szybkim tempie do−
ganiać. E.J.

Płocki obszar szczególnego zagrożenia ekologicznego to mit – do−
wodzi Andrzej Hasa, wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Jesteśmy średnią krajową
Od 1 września nie będzie już Zespołu

Szkół Zawodowych nr 6. A wszystko
dlatego, że radni – na wniosek rady pe−
dagogicznej, rady rodziców i uczniów
– zmienili dotychczasową nazwę na
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczo−
ści. Jednocześnie, szkole zostało nadane
imię Abpa. A. J. Nowowiejskiego. 

Szkoła kontynuuje tradycje Pań−
stwowego Gimnazjum Krawieckiego
otwartego zarządzeniem Ministra
Oświaty z 21 sierpnia 1945 r. oraz Za−
sadniczej Szkoły Zawodowej dla Pra−
cujących, otwartej 26 czerwca 1963 r. 

W uzasadnieniu do uchwały czyta−
my: Mamy ogromny szacunek dla do−
konań naszych poprzedników, czujemy
się ich spadkobiercami. Wiemy rów−
nież, że nikt nie uwolni nas od troski

o wspólne dziedzictwo. Przynaglani tą
świadomością, chcemy wyznaczyć so−
bie nowe cele w dziedzinie kształcenia
i wychowania młodzieży. Jesteśmy
przekonani, że będzie temu służyć no−
wa nazwa szkoły: Zespół Szkół Usług
i Przedsiębiorczości, oddająca specy−
fikę kształcenia zawodowego.

Szkoła przy ul. Padlewskiego 2 ofe−
ruje kształcenie w kilkanastu zawo−
dach usługowych na poziomie zasad−
niczej szkoły zawodowej, średniej
i policealnej. 

Zatroskani w sposób szczególny
o kształcenie postaw i zachowań mło−
dzieży, pragniemy postawić uczniom
za wzór osobę i dokonania ks. abpa.
Nowowiejskiego – przekonują pedago−
dzy. (m.d.)

Nowa szkoła, 
nowe imię

Antoni Julian Nowowiejski urodził się 11 lutego 1858 r. we wsi Lubienie
w diecezji sandomierskiej. W 1873 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Płocka
i przebywał tu niemal do końca życia. W 1874 r. wstąpił do Seminarium Du−
chownego, a następnie do 1882 r. studiował na Akademii Duchownej w Peter−
sburgu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1881 r. Następnie został wykładowcą,
później wicedyrektorem i rektorem Seminarium Duchownego w Płocku. Sakrę
biskupią otrzymał w 1908 roku. Od 1909 r. do końca życia zarządzał diecezją
płocką. W tym czasie dokonał gruntownej reorganizacji studiów teologicznych,
zajmował się również pracą naukową. Wiele uznania przyniosło mu obszerne
dzieło „Płock. Monografia historyczna”, które jest skarbnicą wiedzy o kulturze
duchowej i materialnej naszego miasta. W latach 1901−1908 kierował przebudo−
wą i restauracją katedry płockiej. Jako biskup popierał rozwój szkolnictwa pol−
skiego. Z jego inicjatywy powstało Muzeum Diecezjalne w Płocku, rozbudowa−
no gmach Wyższego Seminarium i wzniesiono budynki dla biblioteki i archiwum
diecezjalnego. Abp. Nowowiejski jest honorowym obywatelem Płocka. 

Po wybuchu II wojny światowej arcybiskup pozostał w Płocku. 28 lutego
1940 r. został aresztowany i internowany w Słupnie. W nocy z 6 na 7 marca
1941 r. przewieziono go do obozu zagłady w Działdowie, gdzie po wielu tor−
turach fizycznych i moralnych zmarł z wycieńczenia 28 maja 1941 roku. Miej−
sce jego pochówku nie jest znane. 13 czerwca 1991 roku abp. Nowowiejski zo−
stał beatyfikowany przez Jana Pawła II.

Na Izbę
Sierpc zdecydował się na pokrycie

kosztów pobytu swoich mieszkańców
w płockiej Izbie Wytrzeźwień. Do bu−
dżetu Płocka przekaże 1,5 tys. złotych.

Sierpc jest trzeci – po Szczawinie
Kościelnym i Gozdowie – który zło−
żył taką deklarację. 

Przypomnijmy, że na styczniowej
sesji zdecydowano, że płocka Izba nie
będzie przyjmowała osób spoza mia−
sta. (m.d.)

Do współpracy
Elżbieta Popczuk i Barbara Smar−

dzewska−Czmiel będą reprezentować
Radę Miasta w Zespole Konsultacyj−
nym ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.

Kandydatów było trzech, ale Zyg−
munt Buraczyński dostał najmniej
– 11 – głosów. Elżbieta Popczuk
otrzymała akceptację 13 radnych,
a Barbara Smardzewska−Czmiel – 14.

(m.d.)

Od 1 września przy Zespole Szkół
Budowlanych nr 1 przy ul. Mościckie−
go zaczną działać dwie nowe szkoły:
Technikum Uzupełniające dla Doro−
słych oraz Szkoła Policealna dla Doro−
słych. 

W uzasadnieniu uchwały o utworze−
niu tych placówek czytamy: sektor bu−
downictwa jako jeden z nielicznych nie
odnotowuje wysokiego bezrobocia.
Duże firmy budowlane, w związku

z masowymi wyjazdami wykwalifiko−
wanych pracowników na budowy za−
graniczne, już odczuwają problemy
kadrowe i przewidują kłopoty z wyko−
nawstwem robót.

Szkoły dla dorosłych pozwolą pod−
nieść kwalifikacje osobom pracują−
cym. ZSB nr 1 posiada dobrze wypo−
sażone pracownie specjalistyczne i od−
powiednio przygotowaną kadrę peda−
gogiczną. (m.d.)

Dwie nowe placówki

O 60 zł wzrosła pensja Prezydenta
Miasta. Jest to związane z wejściem
w życie rozporządzenia Rady Mini−
strów z 28 lutego 2006 roku w sprawie
zasad wynagradzania pracowników sa−
morządowych zatrudnionych w urzę−
dach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich. Według
niego wynagrodzenie zasadnicze dla

Prezydenta Miasta na prawach powiatu
nie może być niższe niż 4.090 złotych.
I właśnie tyle będzie dostawał prezy−
dent Płocka. Mirosław Milewski nie
zgodził się na podwyżkę swojej pensji
do najwyższej stawki – 5280 zł mie−
sięcznie. Taką propozycję zgłosiła ko−
misja rewizyjna, ale nie zgodziła się na
nią większość radnych. (m.d.)

Zarobek Prezydenta
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Do końca listopada powinna za−
kończyć się budowa ulicy Browarnej
wraz z infrastrukturą. Urząd Miasta
poszukuje wykonawcy, który zajmie
się realizacją inwestycji. Wybrana
w przetargu firma będzie musiała po−
budować 234 metry drogi, położonej
na północ od ul. Ciechomickiej. Do
zadań należeć będzie także wykona−
nie kanalizacji deszczowej oraz usu−
nięcie kolizji z istniejącymi elemen−
tami zagospodarowania terenu (wo−

dociągów i zieleni) zgodnie z doku−
mentacja techniczną. 

Jezdnia, zjazdy oraz chodniki wyko−
nane będą z kostki granitowej i bruko−
wej. Podczas budowy wykonawca bę−
dzie musiał zdemontować dziewięć
starych słupów oświetleniowych i po−
stawić dziesięć nowych. 

O wyborze wykonawcy zdecyduje
cena. Oferty można składać do 17 lip−
ca w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduń−
ska 3, stanowisko nr 8. (m.d.)

Droga w Ciechomicach

Miejskie Towarzystwa Budownic−
twa Społecznego otrzymało medal
„Zasłużony dla Płocka”. Odznaczenie
zostało przyznane z okazji 10−lecia
działalności spółki. 

MTBS został powołany uchwałą
Rady Miasta Płocka 20 lutego 1996 r.
jako jedno z pierwszych towarzystw
budownictwa społecznego w kraju. 18
czerwca tego samego roku Rada Mia−
sta wyraziła zgodę na wybudowanie
pierwszego budynku z 55 mieszkania−
mi na wynajem. Blok znajduje się na
osiedlu Zagroda (Podolszyce Połud−
nie).

W 2003 roku MTBS Płock jako pier−
wsza firma administrująca nieruchomo−
ściami w Płocku i jedno z nielicznych
TBS−ów w kraju uzyskało certyfikat ja−
kości ISO 9001−2000. Rok później, płoc−
ki MTBS zajął I miejsce w konkursie
„Mazowiecka Firma Roku 2003” w ka−
tegorii zarządzanie nieruchomościami,
zdobywając „Złotego Orła Biznesu”.

W 2006 roku MTBS odda do użytku
1500 mieszkań czynszowych. Płockie
Towarzystwo jest jednym z najbardziej
dynamicznych spółek tego typu w Pol−
sce oraz zajmuje pierwsze miejsce
w województwie mazowieckim. (m.d.)

Zasłużone Towarzystwo

Miejskiemu Przedszkolu nr 17 z od−
działem specjalnym, mieszczącemu
się przy ul. Kossobudzkiego 10, nada−
no imię Małego Księcia.

Placówka istnieje od 30 lat, a od de−
kady działają tam oddziały integracyjne
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Nadanie przedszkolu
imienia Małego Księcia zbiegło się
z 60. rocznicą ukazania się pierwszego
wydania książki Antoine’a de Saint
– Exupery. Została ona przetłumaczona

na 160 języków, a w sumie na całym
świecie wydano ją w ponad 80 mln eg−
zemplarzy. Autor obdarzył Małego
Księcia mądrością, dojrzałością, odpo−
wiedzialnością, otwartością, szczero−
ścią, cierpliwością i wyrozumiałością.
Wychowawcy przedszkola pragną, aby
poprzez tę postać, która jest bardzo bli−
ska dzieciom, uczyć od najmłodszych
lat rozumienia tego, że „dobrze widzi
się tylko sercem, najważniejsze jest nie−
widzialne dla oczu”. (m.d.)

Pod znakiem
Małego Księcia

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodko−
wica w Płocku informuje, że kierunek
pedagogika uplasował się na I miej−
scu w rankingu uczelni niepaństwo−
wych, przygotowanym przez tygodnik
„Polityka” nr 22 (2556) z 3 czerwca
2006 r.

W ogólnopolskiej czołówce znalaz−
ły się również inne kierunki prowa−
dzone przez uczelnię m.in.: informaty−

ka, politologia oraz zarządzanie i mar−
keting. 

Ponadto, 30 maja uczelnia uzyskała
certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Pod−
czas procesu certyfikacji, realizowane−
go przez Akademickie Centrum Infor−
macyjne z Poznania, dokonano oceny
przesłanych ankiet, przeanalizowano
dokumenty oraz materiały promocyjne
uczelni. Opr. E.U.

Najlepsi w rankingu szkół

Punkt informacyjny Europe
Direct w Płocku, mieszczący się
w Szkole Wyższej im. Pawła
Włodkowica, zorganizował kon−
kurs plastyczny dla dzieci pn.
„Bajeczna Europa na zakładkach
do książek”. Na konkurs wpłynę−
ło ponad 80 prac z 10 szkół
w Płocku i regionie.

Jury najwyżej oceniło zakładkę
Alicji Wójcik ze Szkoły Podsta−
wowej nr 23. Dwa drugie miejsca
zajęły: Aleksandra Artymiak z II
Prywatnej Szkoły Podstawowej
Z.O.K. „Profesor” i Lidia Gosz−
czycka ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Sierpcu. Na III miejscu
uplasowały się prace: uczennicy
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sier−
pcu – Igi Stasiak i Karoliny Bara−
nowskiej z płockiej SP nr 23. Po−
nadto przyznano 22 wyróżnienia.

Plon konkursu eksponowany
jest na parterze budynku
A SWPW przy Alei Kilińskie−
go 12.                              (j)

Europa na zakładkach
Radni wyrazili zgodę na ustanowie−

nie na terenie naszego miasta podstre−
fy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest−Park”. Utwo−
rzenie jej związane jest z planowaną
inwestycją firmy PCC Rokita S.A. 

PCC Rokita jest jedną z wiodących
firm chemicznych w Polsce i najwię−
kszą na Dolnym Śląsku. Działa od 60
lat. W Płocku planuje wybudowanie
przy ul. Długiej na terenie Parku

Przemysłowo−Technologicznego wy−
twórni etoksylatów, czyli środków
chemicznych potrzebnych m.in. przy
produkcji chemii domowej. Wytwór−
nia będzie odbierać rurociągiem prze−
mysłowym tlenek etylenu wytwarza−
ny przez PKN Orlen. Według zapo−
wiedzi budowa zakładu na działce
o powierzchni prawie 35 tys. mkw.
rozpocznie się najpóźniej w czwar−
tym kwartale 2006 roku. (m.d.)

Zbudują wytwórnię
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dokończenie ze str. 1
W latach 2004−2005 utworzono 16

nowych etatów w Straży Miejskiej, co
dało możliwość zwiększenia liczby
patroli na ulicach Płocka. Wprowadzo−
no letnie patrole rowerowe na terenach
rekreacyjnych miasta, strażnicy czu−
wają w weekendy w płockim ogrodzie
zoologicznym, codziennie patrolują
też linie autobusowe oraz rejony szkół.

Finansowanie przez miasto dodatko−
wych etatów w SM, patroli policji oraz
dodatkowych etatów dzielnicowych
umożliwia lepszy i skuteczniejszy kon−
takt służb mundurowych z mieszkańca−
mi miasta. Prewencja to bardzo istotny
aspekt pracy, zwłaszcza obecnie, gdy
uczniom brakuje autorytetów i nie czu−

ją respektu wobec rodziców czy nau−
czycieli. Z tego powodu zarówno poli−
cjanci jak i strażnicy prowadzą liczne
akcje edukacyjne. To przede wszystkim
do młodzieży kierowane były projekty
dotyczące bezpieczeństwa, realizowane
w ramach Funduszu Grantowego.
W 2005 roku organizacje pozarządowe
otrzymały na ich przeprowadzenie dofi−
nansowanie w wysokości 103 tysięcy
575 złotych.

Działania na rzecz podnoszenia po−
ziomu bezpieczeństwa będą kontynuo−
wane. W tym roku kolejne wymierne
efekty powinno przynieść znaczne
rozszerzenie systemu monitoringu,
który obejmie prawie całe miasto.

Opr. (j)

Bezpieczeństwo 
musi kosztować
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Komitet płockiego oddziału Naro−
dowego Funduszu Ochrony Zdrowia
informuje darczyńców i sympatyków,
że w roku 2005 zakupił sprzęt i apara−
turę medyczną za 101 tys. 985 zł. za te
pieniądze doposażono m.in.:

– Wojewódzki Szpital Zespolony
w 4 łóżka rehabilitacyjne, narzędzia
chirurgiczne (oddział neurotraumato−
logii), plastry przeciwkrwawienne,
ciśnieniomierze i monitor do progra−
mowania hemodializ (oddział nefrolo−
gii), ciśnieniomierze i termometry (od−
dział wewnętrzny), źródło światła Xe−
non (oddział ginekologii)

– SP ZOZ w Lipnie otrzymał pul−
soksymetr i szynę wyciągową

– SP ZOZ w Kutnie – rejestr Aspekt
700 Holcard z oprogramowaniem

– SP ZOZ Gostynin – Kruk aparat
do fizykoterapii i łóżko rehabilitacyjne

– SP ZOZ w Łęczycy – kardiomonitor
– Wojewódzką Stację Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarne−
go w 37 kompletów ubrań dla ekip
wyjazdowych.

W I kwartale tego roku NFOZ
przekazał szpitalowi na Winiarach
sztuczną nerkę i kolejną partię pla−
strów przeciwkrwawiennych a szpi−
talowi miejskiemu aparat EKG
z wózkiem i 3 szczypce biopsyjne.
Pogotowie otrzymało dalszych 56
k0mpletów ubrań, zgodnych z wy−
mogami UE.

Dziękując za dotychczasową pomoc
(przede wszystkim zarządowi PERN
i zarządowi Fundacji Bankowej im.
Mariana Kantona), płocki NFOZ prosi
o dalsze wspieranie jego działalności,
poprawiającej standardy leczenia lo−
kalnej służby zdrowia. (j)

Zakupy z NFOZ

Zarząd Województwa Mazowiec−
kiego ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2006 r. zadań z za−
kresu: pomocy rodzinom niewydol−
nym wychowawczo, ograniczania
zjawiska ubóstwa oraz wyrównywa−
nia szans osób niepełnosprawnych.

W konkursie uczestniczyć mogą
organizacje pozarządowe nie będące
jednostkami sektora finansów pub−
licznych, osoby prawne lub jednostki
nie posiadające osobowości prawnej,
utworzone na podstawie przepisów
ustawy, w tym fundacje i stowarzy−
szenia, z zastrzeżeniem, art. 3 ust.4
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego
oraz jednostki organizacyjne podleg−
łe organom administracji publicznej
na terenie wszystkich powiatów wo−
jewództwa mazowieckiego.

Oferty należy składać w sekreta−
riacie Mazowieckiego Centrum Poli−
tyki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62
A, 02 – 002 Warszawa (III piętro,

pok. Nr 307), w nieprzekraczalnym
terminie do 26 czerwca 2006 roku
do godz. 15.00.

Oferty muszą być złożone w zam−
kniętej kopercie, na której należy
umieścić: nazwę i adres podmiotu
oraz nazwę zadania określonego
w konkursie, np. Zadanie III – pro−
gram edukacyjny dla dzieci i mło−
dzieży kształtujący pozytywny wize−
runek osoby niepełnosprawnej. Ofer−
ta może dotyczyć wyłącznie jednego
zadania.

Formularz oferty dostępny jest na
stronie internetowej Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej: 

www. mcps. mazovia.pl
Dodatkowe informacje o konkur−

sie można uzyskać pod tel.: pracow−
nicy działu ds. społecznych: 622 –
42 – 32 (w.11), pracownicy działu
ds. osób niepełnosprawnych: 622
– 42 – 32 (w.19) oraz pracownicy
działu ds. uzależnień: 622 – 42 – 32
(w. 20, 27).

Opr. E.U.

Ty też możesz pomóc

W związku z pobiciem ze skut−
kiem śmiertelnym, do jakiego doszło
w mieszkaniu przy ul. Nowy Rynek
w Płocku, zatrzymano dwie osoby,
którym postawiono zarzut udziału
w tym przestępstwie. 

Do zdarzenia doszło około półno−
cy z 22 na 23 maja br. w mieszkaniu
na pierwszym piętrze kamienicy
przy ul. Nowy Rynek. W tym czasie
przebywała tam 56−letnia kobieta
wspólnie ze swoim konkubentem,
48−letnim mężczyzną. Do mieszka−
nia wtargnęły trzy osoby, które pobi−
ły przebywających tam ludzi przy
użyciu drewnianych pałek. Na sku−
tek odniesionych obrażeń kobieta
zmarła. 

Jedną z zatrzymanych osób jest
23−letnia Dorota M., mieszkanka
Płocka, dotychczas nie karana,

uczennica jednej z płockich szkół.
Decyzją sądu została aresztowana na
okres trzech miesięcy. Drugą zatrzy−
maną osobą jest 16−letni Hubert M.,
mieszkaniec Płocka, notowany i ka−
rany przez Sąd dla Nieletnich. Naj−
bliższe trzy miesiące spędzi w zakła−
dzie poprawczym. Nie wykluczamy
dalszych zatrzymań. Policjanci usta−
lają wszystkie okoliczności tego zda−
rzenia, sprawdzają również co mogło
być motywem tego przestępstwa.
Prawdopodobnie mężczyzna zwrócił
uwagę głośno zachowującym się
osobom, które znajdowały się
w pobliżu tej kamienicy. Między ni−
mi doszło do awantury. Następnie
młodzi ludzie wtargnęli do mieszka−
nia i pobili znajdujące się tam osoby. 

Aresztowanym grozi kara do 15 lat
pozbawienia wolności. M. G. 

Śmierć za słowa * Z szatni Zespołu Szkół przy al. Koby−
lińskiego złodzieje skradli osiem te−
lefonów komórkowych. 

* Z pomieszczenia gospodarczego przy
ul. Nizinnej zginęły: spawarka, szli−
fierka oraz 25 metrów blachy alumi−
niowej. 

* Ze sklepu przy ul. Źródlanej złodzieje
zabrali karty telefoniczne o wartości
ponad 1 tys. zł. 

* W trakcie rozbiórki starej piwnicy
w Trzebuniu znaleziono pocisk moź−
dzierzowy o długości 35 cm.

* Dwie osoby podające się za pracowni−
ków wodociągów, weszły do miesz−
kania przy al. Jachowicza i zabrały
biżuterię. 

* Policjanci znaleźli u 19−latka dwa pa−
ski aluminiowe z heroiną. Chłopak
trafił do aresztu. Do zdarzenia doszło
przy ul. Kościuszki.

* W Liszynie (gm. Słupno) doszło do
wybuchu kuchenki gazowej. Obra−
żeń ciała doznała 53−letnia kobieta,
która z ciężkimi obrażeniami ciała
została przewieziona do szpitala. 

* 19−letni kierowca VW Golfa nie ustą−
pił pierwszeństwa przejazdu i zde−
rzył się również z VW Golfem.
W wyniku zdarzenia obrażeń ciała
doznali obaj kierujący i czworo pasa−
żerów. Wypadek miał miejsce w Bo−
ryszewie Nowym. 

* Złodziej skradł 13−latkowi bluzę,
w której był telefon komórkowy. Do
zdarzenia doszło przy ul. Czwarta−
ków.

* Wykorzystując nieuwagę mężczyzny
zmieniającego koło w samochodzie,
złodziej skradł z wnętrza pojazdu
portfel z pieniędzmi oraz dokumenty.

* W mieszkaniu przy ul. Skłodowskiej
znaleziono zwłoki 32−letniego męż−
czyzny. Prawdopodobnie przyczyną
zgonu było uduszenie. W mieszka−
niu brakowało komputera. Policjanci
zatrzymali 32−letniego mężczyznę
podejrzanego o zabójstwo. Kompu−
ter odzyskano.

* Na ul. Zielonej nieznany sprawca zaa−
takował 23−letnią kobietę, wykręcił
jej rękę, przystawił nóż do szyi i za−
brał telefon komórkowy. Kobieta nie
odniosła poważnych obrażeń. 

* W mieszkaniu na pierwszym piętrze
kamienicy przy ul. Nowy Rynek
przebywała 56−letnia kobieta z kon−
kubentem oraz sąsiadem. Około pół−
nocy sąsiad wyszedł do sklepu. Wte−
dy do mieszkania wtargnęło trzech
mężczyzn w kapturach, którzy pobi−
li drewnianymi pałkami przebywają−
ce tam osoby. Sprawcy uciekli zanim
powrócił sąsiad. W wyniku odniesio−
nych obrażeń kobieta zmarła. Policja
poszukuje sprawców oraz świadków
zdarzenia. 

* Z VW Passata, zaparkowanego przy
ul. 11 Listopada zginął radioodtwa−
rzacz. 

* Na ul. Bielskiej kierowca Seata Ibiza
potrącił 72−letnią kobietę, która prze−
chodziła przez jezdnię poza wyzna−
czonym przejściem. Ranna trafiła do
szpitala. 

* Z Fiata Seicento, zaparkowanego przy
ul. Skłodowskiej złodzieje zabrali:
koło zapasowe, trójkąt ostrzegaw−
czy, lewarek, gaśnicę, wykładzinę
bagażnika, tylną półkę, panel od ra−
dioodtwarzacza, torbę podróżną oraz
aparat fotograficzny. (m.d.)

Kronika policyjna

ZUS informuje

ZASIŁEK POGRZEBOWY 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż przeciętne wynagrodzenie 

w I kwartale 2006 roku wyniosło 2 530,18 zł. Oznacza to, iż od dnia 
1 czerwca 2006 r. zmianie ulega wysokość zasiłku pogrzebowego i wynosi
obecnie 5 060,36 zł co stanowi 200% przeciętnego wynagrodzenia. Kwota ta
przysługuje najbliższej rodzinie, pokrywającej koszty pogrzebu. 

Przypominamy, iż zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby
ubezpieczonej (np. pracownika), emeryta, rencisty lub osoby, która w dniu
śmierci nie miała wprawdzie ustalonego prawa do tych świadczeń lecz
spełniała warunki wymagane do ich uzyskania i pobierania. Zasiłek
pogrzebowy przyznawany jest także w razie śmierci osoby pobierającej 
po ustaniu ubezpieczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
lub zasiłek macierzyński. 

Oczywiście prawo do tego świadczenia musi być udowodnione wymaganymi
dokumentami niezależnie od tego, czy koszty pogrzebu pokrywa osoba bliska
zmarłej/zmarłemu, czy też obca.

Niezbędne dokumenty do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego to:
– wniosek (ZUS Z−12)
– skrócony odpis aktu zgonu
– oryginały rachunków kosztów pogrzebu poniesionych od dnia zgonu do chwili

pochówku wraz ze specyfikacją (firma obsługująca pogrzeb i wystawiająca
rachunek musi wyszczególnić wszystkie pozycje zrealizowanej usługi czyli zakup
trumny, ubranie zmarłego, wieniec, przechowywanie i przewóz zwłok)

– udowodnione koszty usługi kościelnej,
– dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone

odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste).
Powyższe rachunki są także podstawą do wypłaty kosztów pogrzebu

w przypadku, gdy koszty te pokrywa osoba obca bądź instytucja (gmina,
opieka społeczna) z zastrzeżeniem, iż zasiłek wypłacony zostanie wówczas
do wysokości udokumentowanych kosztów, nie więcej jednak niż do w/w
kwoty gwarantowanej.

Prawo do zasiłku wygasa do upływie 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby. 
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS O/Płock)
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Wiesław Reda (w Straży od 3 lat, w wolnych chwi−
lach uprawia sport: dobrze jeździ na nartach i pływa, in−
teresują go sztuki walki) zajmuje się rejonem IV, czyli
osiedlem Tysiąclecia oraz Kostrogajem. Linie graniczne
sektora wyznaczają ulice: Tysiąclecia, Łukasiewicza, al.
Kobylińskiego, ul. Bielska, Wiadukt, jar od ul. Wiadukt
w kierunku północnym do granic administracyjnych
miasta, jar od ul. Długiej do Gwardii Ludowej, ul. Rut−
skich, Rembielińskiego. Najwięcej pracy ma w rejonie
ulic: Łukasiewicza, Piasta Kołodzieja i Krzywoustego
(ogródek jordanowski). Tam najczęściej zbierają się
osoby spożywające alkohol, zanieczyszczające okolicę,
wyłudzające pieniądze od innych osób i zakłócające
spokój. Wiesław Reda sprawdza także targowisko miej−
skie przy ul. Rembielińskiego, gdzie dochodzi do niele−
galnego handlu, częstych kradzieży oraz kontroluje
ogródki działkowe przy ul. Bielskiej, gdyż zdarzają się
tam kradzieże i dochodzi do dewastacji mienia. 

Rejon V, czyli Stare Miasto należy do Konrada Gó−
reckiego, który w Straży pracuje od dwóch lat. 

Linie graniczne jego sektora wyznaczają ulice: al.
Kobylińskiego, ul. Topolowa (prostopadle do Wisły),
linia brzegowa Wisły, Nowy Rynek, ul. Tumska. Naj−
częściej pojawia się w okolicach ul. Kwiatka, Grodz−
kiej, Placu Narutowicza, Wzgórza Tumskiego, Starego
Rynku, ul. Sienkiewicza oraz kąpieliska Sobótka.
W tych rejonach często zbierają się osoby pijące alko−
hol, zaśmiecające teren. Tu dochodzi też do rozbojów
i kradzieży. Górecki sprawdza ponadto rejony szkół
i targowisko przy ul. Bielskiej i Ostatniej.

Czas po pracy spędza na łonie natury. Lubi słuchać
muzyki i oglądać filmy. Interesuje się sportami ekstre−
malnymi. 

Jarosław Kostrzewa zajmuje się osiedlem Kole−
gialna, czyli rejonem VI. Linie graniczne sektora wyz−
naczają ulice: Nowy Rynek, Tumska, linia brzegowa
Wisły, ul. Mostowa, al. Kilińskiego i Jachowicza. Naj−
bardziej zagrożone miejsca w rejonie to: bramy i pod−
wórka przy ul. Kolegialnej (spożywanie alkoholu, za−
kłócanie ładu i porządku publicznego, rozboje, wyłu−
dzenia pieniędzy). Do podobnych zdarzeń dochodzi
przy ul. Kościuszki, Gradowskiego i Krótkiej. Przy ul.
Padlewskiego i 1 Maja często właściciele wypuszczają
psy bez kagańców i smyczy. Natomiast kierowcy łamią
najczęściej przepisy na ul. Kolegialnej, Misjonarskiej
i Pl. Obrońców Warszawy. Częstym kontrolom podle−
gają osoby, które handlują na targowisku przy ul. Kró−
lewieckiej. 

Jarosław Kostrzewa w Straży Miejskiej pracuje od
trzech lat. Jego pasją jest sport, a szczególnie szybkie
motocykle. Lubi oglądać filmy.

Rejon VII, czyli osiedla: Kochanowskiego i Dwor−
cowa są pod czujnym okiem Arkadiusza Błauciaka.
Linie graniczne jego sektora wyznaczają ulice: Biel−
ska, Chopina, Otolińska i al. Jachowicza. Największy−
mi problemami w tym rejonie są: dewastacje klatek
schodowych, spożywanie alkoholu, przebywanie osób
nietrzeźwych i bezdomnych w blokach oraz zakłócanie
porządku i ładu publicznego. Do takich zdarzeń docho−
dzi najczęściej w rejonie ul. Reja, al. Jachowicza, Obr.
Westerplatte i Kochanowskiego. W okolicach szkoły
specjalnej przy ul. Lasockiego zdarzają się kradzieże,
rozboje i wyłudzenia pieniędzy. Problem stanowią
również osoby, przebywające na terenie kirkutu (ul.
Traugutta), które piją alkohol i zaśmiecają teren oraz
właściciele psów, którzy wypuszczają swoich podo−
piecznych bez smyczy i kagańca. 

Arkadiusz Błauciak w Straży Miejskiej pracuje od
10 lat. W wolnych chwilach chodzi na basen, gdyż pły−
wanie to jego pasja, podobnie jak strzelanie. Weeken−
dy spędza z rodziną na działce rekreacyjnej, położonej
nad jeziorem. M.D., J.G.

W płockiej Straży Miejskiej pracuje 17 rejonowych. Pod swoją opieką mają wyznaczone obszary miasta. W poprzednim nume−
rze „Sygnałów Płockich” zaprezentowaliśmy sylwetki trzech strażników. Dziś przedstawiamy kolejnych. 
Przypominamy, że z rejonowymi Straży Miejskiej można kontaktować się osobiście: ul. Otolińska 10, pokój 13 lub telefonicz−
nie: 024 364 −70−41 (w godz. 7−22) lub 986 (całą dobę) 

Poznaj swojego strażnika
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W Szkole Podstawowej nr 12 im. Mi−
ry Zimińskiej – Sygietyńskiej, 19 maja,
odbył się VI międzyszkolny przegląd
zespołów muzycznych pt. „Co nam
w duszy gra”.

Celem przeglądu było m.in. podno−
szenie kultury muzycznej dzieci i mło−
dzieży oraz odkrywanie i rozwijanie
młodych talentów.

Zespoły uczestniczące w przeglądzie
przygotowały program złożony z dwóch
dowolnie wybranych przez siebie utwo−
rów. Dzieci i młodzież wykonywały
utwory samodzielnie „na żywo”.

Jury złożone z nauczycieli Szkoły
Muzycznej (Izabela Denst Szydłowska,
Dariusz Wiączek i Sławomir Żórawski)
przyznało I miejsce zespołowi „Takton”

z SP nr 12 oraz zespołowi „Jeżo Band”
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Je−
żewie. Wśród gimnazjów I miejsce zajął
zespół „Marchewkowe pole” z Gimna−
zjum nr 5 oraz zespół z Publicznego
Gimnazjum w Zawidzu.

Na tle szkół ponadgimnazjalnych naj−
lepszy okazał się zespół „Kameleon”
z III LO w Płocku.

Podczas obrad jury można było wy−
słuchać koncertu zespołu „Stop”, działa−
jącego przy MDK w Płocku.

Wszystkie zespoły biorące udział
w przeglądzie otrzymały nagrody rze−
czowe oraz pamiątkowe dyplomy ufun−
dowane przez Wydział Oświaty, Kultu−
ry i Sportu Urzędu Miasta Płocka oraz
firmę Orlen. E.U.

Muzyczne zmagania
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W Szkole Podstawowej nr 18 w Płoc−
ku odbyła się II edycja międzyszkolnego
konkursu „Polska i jej najbliżsi sąsiedzi
w Unii Europejskiej”. Jego celem jest
stworzenie dzieciom możliwości wyka−
zania się wiadomościami na temat Pol−
ski i jej najbliższych sąsiadów w UE, re−
alizowania siebie poprzez rozbudzanie
fantazji plastycznej, ukazanie związku
kultury polskiej z sąsiednimi kulturami,
upowszechnianie wiedzy o zjednoczonej
Europie, współpraca z klubami europej−
skimi z płockich szkół.

Zadaniem uczestników II edycji, któ−
rą zorganizowały opiekunki Klubu Mło−
dego Europejczyka „Eurojunior”: Beata
Idzik i Janina Daniela Lewicka, było

wykonanie albumu, zawierającego wia−
domości i ilustracje o Słowacji. 

Najbardziej podobał się album przygo−
towany przez Katarzynę Kolczyńską z kl.
Ib Szkoły Podstawowej nr 1, pod kierun−
kiem opiekuna Małgorzaty Świtalskiej.
Dwa II miejsca jury przyznało pracom:
Tomasza Pachniewskiego z kl. Ia Szkoły
Podstawowej nr 5 (opiekunowie: Aneta
Fistowska, Anna Michalska) i Ady Sta−
nuszkiewicz z kl. IIIc Szkoły Podstawo−
wej nr 18 (opiekun Beata Gołąb). Dwa III
miejsca podzielili między siebie ucznio−
wie „osiemnastki”: Patryk Jabłoński z kl.
IIb (opiekun Beata Idzik) i Maurycy Ba−
zanowicz z kl. IIc (opiekun Daniela Le−
wicka). Dwie prace wyróżniono. I.J

Nasi sąsiedzi

W imprezie wzięło udział (w kate−
gorii juniorzy) dwóch uczniów techni−
kum gastronomicznego Zespołu Szkół
Zawodowych nr 6 w Płocku: Jacek Po−
korski i Sebastian Malinowski. Obaj
zakwalifikowali się do półfinałów re−
gionalnych, które odbyły się 20−21
maja w Lublinie i godnie reprezento−
wali nasze miasto i szkołę. Sebastian
Malinowski (na zdjęciu) został jednym
z dwóch laureatów półfinałów w Lub−
linie i zakwalifikował się do finałowej
rywalizacji. Uznanie jurorów zyskał
przygotowany przez niego comber ja−
gnięcy z kostką, faszerowany morelą
i śliwką kalifornijską w sosie winno−
miodowym z pieczarkami w czekola−
dzie i ziemniaczkami z papryką chili
i bazylią. Na przygotowanie dania każ−
dy uczestnik konkursu miał 90 minut.

Sebastian w finale pokonał dzie−
więciu konkurentów i zajął pierwsze
miejsce wśród juniorów, zdobywając
główną nagrodę – skuter Piaggio
Typhoon 50 (wszyscy przygotowy−
wali te same dania, które zapewniły
im awans do finału). Płocczanin wy−
kazał się największym talentem kuli−
narnym w Polsce w kategorii junio−
rów. Nagrodą dla szkoły jest wielo−
funkcyjny robot kuchenny. Ponadto
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sze−
fów Kuchni i Cukierni uczniowi
i opiekunowi – pani Wiesławie Staroń
– przyznało (w kategorii ”Nadzieja
Sztuki Kulinarnej” 2006 roku) nagro−
dę w postaci tygodniowego wyjazdu
do Luksemburga na Expogast – Kuli−
narny Puchar Świata 2006. 

To wyróżnienie otrzymali za uzy−
skanie największej liczby punktów za
smak i profesjonalizm przygotowania
potrawy.

W konkursie startowało ok. 600
juniorów – uczniów i studentów
szkół gastronomicznych z całej Pol−
ski. Do półfinałów regionalnych zak−
walifikowało się 45. W finale Olim−
piady Smaku walczyło 10 najlep−
szych. Umiejętności finalistów oce−
niało międzynarodowe jury w skła−
dzie: Daniel Hebet – Restaurant le
Jardin du Quai (Francja), Siegfried
Schaber – prezes Stowarzyszenia
Szefów Kuchni (Niemcy), Tomás
Konopka – doradca kulinarny Nestle
(Czechy), Grzegorz Kazubski – ma−
nager Makro Centrum i Robert Sowa
z hotelu Jan III Sobieski.

Przepis Sebastiana
(składniki na 10 porcji)
– comber jagnięcy z kostką 3 kg
– bazylia 1 doniczka
– rozmaryn 1 doniczka
– czerwone wino półwytrawne 0,7 l
– miód naturalny nektarowy 0,3 l
– 1 główka czosnku
– morele suszone 250 g
– śliwki suszone 250 g
– 1 kostka smalcu
– 1 kostka masła
– oliwa z oliwek extra vergin
– jarzynka premium plus Winiary
– małe pieczarki 60 sztuk
– czekolada gorzka Nestlé  

7 tabliczek
– płatki migdałowe 100 g
– rosół królewski drobiowo−

wołowy WINIARY 6 kostek
– młode ziemniaki 2,5 kg
– papryka chili świeża 2 sztuki
– sól, pieprz do smaku
– mąka ziemniaczana 25 g
– 1 cytryna 
Mięso umyć, nafaszerować po jed−

nej stronie śliwkami a po drugiej mo−
relami – wzdłuż mięsni. Rozgrzać na
patelni masło, smalec i oliwę, pod−
smażyć comber. Gdy się mocno zru−
mieni dolać wino i miód. Dusić 5 mi−
nut, dodać czosnek, listki bazylii
i rozmarynu, przykryć szczelnie po−
krywką i odstawić na 15−20 minut.
Odlać połowę marynaty, piec mięso
w piekarniku w temp. 200 stopni
przez 25 minut. Upieczone mięso
porcjować z kością.

Pieczarki ugotować w bulionie dro−
biowo−wołowym, ostudzić. Rozpuścić
czeko9ladę, podsmażyć na maśle mi−
gdały. Pieczarki zanurzyć w czekola−
dzie i posypać migdałami, wstawić do
lodówki.

Ziemniaki ugotować, odlać, pod−
smażyć na oliwie z papryką chili, pod
koniec dodać bazylię. Z połowy prze−
cedzonej marynaty sporządzić sos, do−
lać wina i miodu, gotować aż wyparu−
je 1/3 wywaru. Glazurować mąką
ziemniaczaną. (j)

Amatorzy i profesjonaliści dobrego gotowania sprawdzali swe
umiejętności na kilkuetapowej Olimpiadzie Smaku zorganizowanej
przez Nestle Polska S.A. przy współudziale MAKRO. Finał z udzia−
łem 10 profesjonalnych kucharzy i 10 juniorów, stawiających pier−
wsze kroki w kulinarnym rzemiośle odbył się 25−26 maja w hotelu
Jan III Sobieski w Warszawie.

Olimpiada Smaku 2006

Szef kuchni poleca
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– Mirosław Wudarski zdobył tytuł
Wielkiego Łowczego. Zwyciężył też
w Turnieju Wilhelma Tella (strzela−
nie do jabłka).

– Kiedy Zbigniew Książek, autor słów do „Tu Es Petrus”, od−
bierał w Opolu nagrody – Super Jedynkę 2006 w kategorii
„Najlepsza Płyta Literacka” oraz największe trofeum – „Lau−
reat Laureatów” – mury kamienic płockiej Starówki wybrz−
miewały jeszcze dźwiękami najsłynniejszego polskiego orato−
rium. Kompozytor Piotr Rubik na żywo, z Płocka, podzięko−
wał telewidzom za uznanie i wyróżnienie.

– Gospodarze imprezy – prezydent Mirosław Milewski i prezes
PKN Orlen Igor Chalupec – przekazali klucz do bram miasta
płockim rycerzom

– Kim Wild rozpoczęła
swój płocki występ
coverem „Born to be
wild”, który
zapowiada jej wielki
come back do świata
muzyki. Jak sama
artystka mówi,
w podjęciu decyzji
o powrocie na scenę
pomogli jej polscy
fani. 

– Na Wzgórzu
Tumskim rozstawiły

się kramy
starodawnego

rękodzieła i rzemiosła
(tkactwo,

garncarstwo,
zielarstwo,

kowalstwo, itp.)

– Hit wszechczasów – „Marię Magdalenę” Sandra
zaśpiewała na zakończenie swojego koncertu

– Zanim na
scenie

pojawiały się
legendy

muzyki pop
lat 80,

zawładnęły
nią 14−letnie

gwiazdy
nastolatek
Tola i Ala,

czyli Blog 27
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– Bieg Chemika

– Kto chciał
mógł się

przejechać
ulubionym

dwukołowcem
prezydenta G.

Busha

– Salony z przełomu wieków XIX i XX w. kamienicy przy ul. Tumskiej
8 ożyły. Za sprawą aktorów Teatru Dramatycznego mogliśmy się
przenieść do czasów, kiedy Karol, Welt i Maks (bohaterowie „Ziemi
obiecanej”) zakładali swój pierwszy interes. 3 czerwca, między godzi−
ną 20 a 22, Muzeum Mazowieckie odwiedziło blisko 900 osób.

– Można też
było
spróbować sił
na
symulatorze
jazdy rajdowej
Krzysztofa
Hołowczyca

– Na stadionie Wi−
sły atrakcji było
bez liku; konkursy,
stanowiska do ma−
lowania, zielona łą−
czka, zabawki pne−
umatyczne, m.in.
kula sferyczna, sy−
mulator jazdy na
s n o w b o a r d z i e ,
zjeżdżalnia i tram−
polina dla dzieci.

– Regaty żeglar−
skie o Puchar
PKN Orlen
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Po raz pierwszy Rada Mieszkańców
Osiedla ,,SKARPA” zorganizowała
pod koniec maja 4−dniowe obcho−
dy,,Dni Skarpy”, które miały na celu
zaprezentowanie się mieszkańcom
i wzajemne poznanie. W organizację
obchodów włączyły się placówki
oświatowo – wychowawcze i opiekuń−
cze, mające swoje siedziby na terenie
osiedla: przedszkola nr 3,8,19, Szkoła
Podstawowa Nr 18 i Ośrodek Opie−
kuńczo−Wychowawczy.

17 i 18 maja odbyły się imprezy na
terenie przedszkoli: ,,Żyj z przyrodą
w zgodzie” (MP nr 8), festiwal dzie−
cięcej radości ,,Bawią się dzieci pio−
senką” (MP nr 3). Następnego dnia
opady i gwałtowana burza przeszko−
dziły we wspólnej akcji zbierania
śmieci na Skarpie przez uczniów z ko−
ła ekologicznego „osiemnastki”
i mieszkańców osiedla. Akcje przeło−
żono na inny termin.

Ostatniego dnia, po mszy św. w ko−
ściele parafialnym, barwny korowód
przedszkolaków, uczniów, rodziców
i nauczycieli, wyruszył z boiska szkol−

nego i przeszedł ulicami osiedla. Po po−
wrocie wszyscy spotkali się w szkole
na części artystycznej. Impreza zaczęła
się wykonaniem hejnału płockiego
przez chór szkolny. Potem zebranych
m.in. Tomasza Korgę – wiceprzewod−
niczącego Rady Miasta i Tomasza Kol−
czyńskiego – zastępcę prezydenta po−
witała Maria Kucharska – przewodni−
cząca RMO,,SKARPA”. W programie
zobaczyliśmy występy przedszkoli,
chóru szkolnego, taniec Matrioszek, ta−
niec nowoczesny w wykonaniu ucz−
niów szkoły i wychowanków placówki
opiekuńczo−wychowawczej. Gościnnie
wystąpili: Ewelina Owsik i Dawid Ko−
nopiński – medaliści Mistrzostw Polski
oraz grupa chłopców z osiedla – Pio−
trek, Tomek i Kamil, którzy zaprezen−
towali taniec break−dance.

Wszyscy młodzi wykonawcy otrzy−
mali napoje i słodycze od organizato−
rów.

Rada Mieszkańców Osiedla
,,SKARPA” składa podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do
realizacji tego przedsięwzięcia. I.J.

Kronika osiedli

Dni Skarpy

Hala sportowa w Borowiczkach, 31
maja, wypełniła się wieloma gośćmi.
Powodów było kilka: nadanie Miej−
skiemu Przedszkolu nr 34 imienia Ku−
busia Puchatka i Jego Przyjaciół, jubi−
leusz 100 – lecia istnienia placówki
oraz otwarcie po remoncie budynku
przedszkola przy ul. Pocztowej.

Jubileusz uświetnili absolwenci
m.in. Tomasz Kolczyński – wicepre−
zydent miasta i „ochroniarki”, czyli
dawne nauczycielki i dyrektorki wie−
kowej placówki.

Maluchy przygotowały z tej okazji
liczne występy: zatańczyły poloneza,
śpiewały i mówiły wierszyki o niedź−
wiadku, który lubi miodek, ma wielu
przyjaciół oraz przeżywa ciekawe
przygody. E.U.

Kubuś Puchatek 
patronem przedszkola

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Olimpijskimi laurami jubileusz
swojej szkoły uczcili uczniowie Lice−
um Ogólnokształcącego im. Władysła−
wa Jagiełły. Tegoroczny maturzysta
Andrzej Bołuć zajął IV miejsce
w XXXVII olimpiadzie języka rosyj−
skiego, a jego kolega Michał Łukasik
uzyskał tytuł finalisty LVII olimpiady
matematycznej. Maturzystka Joanna
Grochulska doszła do finału XVIII
olimpiady filozoficznej.

W ich ślady idą młodsi uczniowie;
Agnieszka Kacprzak z kl. II d zajęła

III miejsce w wojewódzkim konkursie
matematycznym im. prof. Stefana Ba−
nacha w Toruniu, zaś uczennice kl. II e
– Julita Ząbkiewicz i Marta Łączyńska
zostały laureatkami konkursu wiedzy
o Unii Europejskiej i w nagrodę poje−
chały na wycieczkę do Brukseli.

Z tegorocznych osiągnięć sporto−
wych szkoły warto wymienić 2 meda−
le (srebrny i brązowy) Piotra Gałki –
ucznia kl. II f w pływaniu i zdobyty
przez niego rekord Polski 18−latków
na 100 m w stylu klasycznym. (j)

Olimpijczycy z Jagiellonki

Komunikacja Miejska – Płock sp. z o.o. nie zapomniała o swoich naj−
młodszych pasażerach w dniu ich święta i 1 oraz 2 czerwca częstowała
dzieci w autobusach słodkimi batonikami. I.P.

W sali sejmowej Urzędu Miasta
Płocka, 31 maja, prezydent Mirosław
Milewski obdarował odzieżą (pozy−
skaną przez Oddział Zarządzania Kry−
zysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych) kilka organizacji pozarzą−
dowych, zajmujących się pomocą dla
ubogich.

Dary od sponsorów tj. 930 wyrobów
dziewiarskich i słodyczy tym razem
otrzymali: Biuro Rzecznika Osób Nie−
pełnosprawnych Urzędu Miasta Płoc−
ka, Katolickie Stowarzyszenie Pomo−
cy im. Brata Alberta, Dom Pomocy
Społecznej ”Przyjaznych Serc”, Ośro−

dek Opiekuńczo – Wychowawczy
przy ul. Mościckiego 27, Miejski Oś−
rodek Pomocy Społecznej, Polski
Czerwony Krzyż, Krajowe Stowarzy−
szenie Na Rzecz Dzieci Niepełno−
sprawnych ”Pomoc Dzieciom” oraz
Parafia Rzymsko – Katolicka św. Sta−
nisława Kostki.

Oprócz prezentów, na dzieci z oka−
zji ich święta, czekał tort przygotowa−
ny przez cukiernię w Mochowie.

Ponadto młodzież z poszczególnych
placówek zrewanżowała się Prezyden−
towi laurkami, kwiatami i własnoręcz−
nie wykonanymi obrazkami. E.U.

Dzień Dziecka w UMP
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*DZIEŃ DZIECKA*DZIEŃ DZIECKA*DZIEŃ DZIECKA*DZIEŃ DZIECKA*DZIEŃ DZIECKA*DZIEŃ DZIECKA*DZIEŃ DZIECKA*DZIEŃ DZIECKA*

1 czerwca w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 22
w Płocku, od godz. 9 do 12 klasy IV−
VI uczestniczyły w Szkolnych Mi−
strzostwach Piłkarskich MUNDIALI−
TO 2006. Każda z 18 klas reprezen−
towała poszczególne kraje. Można je
było podziwiać już w wielobarwnej
paradzie poprzedzającej zmagania
sportowe. Na medal spisała się nie
tylko zwycięska ekipa, ale również
kibice. Mamy nadzieję, że nie tylko
dlatego, iż zachowanie fair – play by−
ło premiowane przez sędziów.

Mniej zagorzali zwolennicy tej dy−
scypliny wyruszyli na zainaugurowa−
ny w tym roku I Szkolny Rajd „Moje
Mazowsze”, podczas którego musieli
wykazać się zarówno wytrzymałością,
jak i wiedzą historyczno−przyrodniczą
oraz umiejętnością czytania planu.

Natomiast w godzinach 14 – 17
cała lokalna społeczność mogła
wziąć udział w festynie, przebiegają−
cym pod hasłem „Szczęśliwa rodzina
to zdrowa rodzina”. Projekt ten zrea−
lizowano we współpracy z Zakładem
Doskonalenia Zawodowego, „Naszą

Przychodnią” oraz Miejską Komen−
dą Policji. Zaproponowana oferta
była bogata; m.in. zwolennicy ruchu
próbowali swoich sił w ćwiczeniach
zręcznościowych, siłowych, na torze
przeszkód, inni doskonale bawili się
podczas zajęć aerobiku oraz prezen−
tacji karaoke. 

Nie zabrakło też entuzjastów zmagań
umysłowych. Specjalnie dla nich zorga−
nizowano quizy językowe oraz dotyczą−
ce zasad ruchu drogowego, zdrowego
odżywiania się oraz walki z uzależnie−
niami. Dbający o swoje zdrowie mogli,
pod okiem specjalistów, skontrolować
ciśnienie, wzrok, słuch, poziom cukru,
wydolność płuc, a zwolennicy niena−
gannego wyglądu korzystali z porad
i usług kosmetologa, dermatologa oraz
fryzjerów.

Odbyła się również loteria fantowa
oraz kiermasz prac wykonanych przez
dzieci. Uzyskane środki zostały przez−
naczone na zakup pomocy szkolnych
dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych
oraz na współfinansowanie leczenia,
borykającego się z poważną chorobą,
kolegi za szkoły. M.K.

Dla każdego 
coś miłego

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i ich Rodzinom
zaprosiło 1 czerwca dzieci wraz

z opiekunami na integracyjną imprezę
pt. „Śmiejmy się razem” do Centrum
nad Wisłą. Były tańce, konkursy z na−
grodami, przejażdżka rikszą i koncert
zespołu Romen. Nad całością czuwała
młodzież z Centrum Wolontariatu. Po
emocjach można było skorzystać ze
słodkiego poczęstunku.

Trzy dni później (4 czerwca) nad
Wisłą znów było gwarno; tego dnia
przed południem płocki oddział Ligi
Kobiet Polskich na przystani „Morki”
zorganizował dla dzieci (ale nie tylko)
„Dzień rodzinny nad Wisłą”. Piknik
rozpoczął się od rejsu statkiem, potem
były gry, zabawy i konkursy z nagro−
dami, grochówka, grill i ognisko. Dla
osób niepełnosprawnych przygotowa−
no stoisko informacyjne. (j)

Silni razem i Liga

2 czerwca dzieci mogły się bawić
niemal cały dzień. Przed południem
wiele atrakcji na stadionie miejskim
przygotował dla najmłodszych
mieszkańców Urząd Miasta wspól−
nie z Agencją IDO. Do zabawy włą−
czyli się policjanci, strażacy i straż−
nicy miejscy. Oprócz pokazów sztuk
walki, zabawy w pianie, gier i kon−
kursów, licznie zgromadzona dzie−
ciarnia podziwiała popisy Szkoły
Klaunów, musztrę paradną, obejrzała
widowisko „Graal” w wykonaniu
szczudlarzy, wysłuchała koncertu
dziecięcej orkiestry dętej i brała
udział w programie „Od przedszkola
do Opola”.

Natomiast o godz. 18 Miejski Ogród
Zoologiczny zaprosił dzieci na festyn
pt. „Wieczór marzeń w zoo”. Z dzieć−
mi bawili się pracownicy ogrodu,
płoccy aktorzy. Teatr integracyjny
z Małachowianki, wspólnie z aktorami
DPS w Brwilnie, przedstawił spektakl
pt. „Przygody Sindbada Żeglarza”.
Były różnorodne konkursy z nagroda−
mi, zgaduj−zgadula o zwierzętach i po−
częstunek dla wszystkich gości. (j)

Na stadionie i w zoo

Po raz pierwszy Rada Mieszkańców
Osiedla „Wyszogrodzka” przy okazji
Dnia Dziecka zorganizowała rodzinny
festyn dla wszystkich mieszkańców,
jakkolwiek dzieci były jego głównymi
bohaterami. Czego życzyć dzieciom
w Dniu Dziecka – pytał za Marią Ter−
likowską, witający wszystkich gości
przewodniczący Rady Ryszard Rzym−
kowski i odpowiadał: chyba niewiele:
śmiechu w domu i lodów w niedzielę,
i przyjaciół najlepszych na świecie
i wszystkiego, wszystkiego co chcecie.

Impreza odbyła się na boisku Szko−
ły Podstawowej nr 12 (współorganiza−
tora festynu), które przez kilka godzin
rozbrzmiewało muzyką i głosami po−
dekscytowanych dzieci, które uczest−
niczyły w licznych konkursach i spor−

towych zmaganiach. Dużą popularno−
ścią cieszyła się „Loteria szczęścia”
w której wygrywał każdy los, bezpłat−
na dmuchana zjeżdżalnia, minizoo.
Wszyscy podziwiali walki płockich
kuszników, asystowali przy udzielaniu
pierwszej pomocy przez pracowników
PCK. Dorośli mogli sobie zmierzyć
ciśnienie, zasięgnąć porady lekarza,
pedagoga, pracownika Ośrodka Inter−
wencji Kryzysowej i Monaru.

Po tylu atrakcjach wszyscy chętnie
korzystali z plenerowego bufetu; dla
każdego uczestnika imprezy była kieł−
baska lub kaszanka z grilla (zjedzono
ponad 200 kg), a dzieci dodatkowo
częstowano pączkami i sokiem. Dzięki
sponsorom, nagród i upominków wy−
starczyło dla wszystkich dzieci. (j)

Rodzinny festyn

Porządku w kolejce do „Loterii szczęścia” pilnował m.in. przewodniczący
R. Rzymkowski

R
A

D
O

SŁ
A

W
 Ł

A
B

A
R

Z
E

W
SK

I

R
A

D
O

SŁ
A

W
 Ł

A
B

A
R

Z
E

W
SK

I



14 Sygnały Płockie

Szkoła Podstawowa nr 5 zorganizo−
wała 31 maja Międzyszkolny Konkurs
Europejski, w którym wzięli udział
uczniowie klas I –VI z 9 płockich
szkół podstawowych oraz z Łącka,
Nowego Duninowa, Siecienia i Główi−
ny. Zarówno konkurs plastyczny jak
i z wiedzy o Unii przeprowadzone by−
ły w dwóch kategoriach wiekowych:
dla uczniów z klas I – III i z klas IV –
VI. Najmłodsi malowali ulubionych
bohaterów literatury dziecięcej, a star−
si musieli zilustrować hasło „Płock –
miastem europejskim”. Do konkursu
wiedzy (test, podstawowe pytania
o Unii, krzyżówki i zaprojektowanie
modnych europejskich strojów z ga−

zet) stanęły 3−osobowe drużyny z każ−
dej szkoły.

W konkursie plastycznym, w młod−
szej grupie najładniejszą pracę przygoto−
wała Klaudia Załuga ze Szkoły Podsta−
wowej w Siecieniu, a w grupie starszej
Karolina Grabowska z SP nr 20. W dru−
żynowym konkursie wiedzy o Unii Eu−
ropejskiej zwyciężyła ekipa SP nr 22
(młodsi) i uczniowie z Nowego Dunino−
wa (starsi). Ekipa gospodarzy uplasowa−
ła się na III miejscu w młodszej grupie.

Konkursowe zmagania urozmaiciły
taneczne występy uczniów kl. V i hu−
morystyczne widowisko o starożytnej
Grecji przygotowane przez uczniów
klas VI. (j)

Konkurs Europejski

Zespoły teatralne i taneczne z Do−
mu Kultury Króla Maciusia w Płocku
włączyły się do programu artystycz−
nego dzieci z całej Polski, uświetnia−
jącego odsłonięcie 1 czerwca pomni−
ka wielkiego wychowawcy i pisarza
Janusza Korczaka. Uroczystość
otworzył Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyński, który przed
kilkoma laty, jako Prezydent Warsza−
wy położył kamień węgielny pod ten
pomnik. Gospodyniami uroczystości
były inicjatorki i wytrwałe kontynua−

torki budowy pomnika, Gołda Tencer
– Prezes Fundacji Shalom oraz prof.
Jadwiga Bińczycka – przewodniczą−
ca Polskiego Stowarzyszenia im. Ja−
nusza Korczaka.

Płock wystąpił zaraz po Teatrze Ży−
dowskim, prezentując scenki z powie−
ści Król Maciuś Pierwszy oraz z „Kie−
dy znów będę mały”. Po prezentacji
płockie dzieci złożyły pod pomnikiem
kwiaty oraz witrażową podobiznę
Króla Maciusia i zaśpiewały hymn na
jego cześć. (rł)

Pomnik Korczaka

Jak co roku w okresie wakacyjnym
Wydział Zdrowia i Spraw Społecz−
nych organizuje wypoczynek letni
w formie kolonii profilaktycznych dla
dzieci ze szkół podstawowych i gim−
nazjalnych.

W tym roku dzieci wyjadą do nad−
morskiej miejscowości Darłówek (29
lipca – 11 sierpnia). Kolonie i obozy są
częściowo dofinansowane z Urzędu
Miasta z zadań Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble−
mów Alkoholowych. Koszt jaki pono−
szą rodzice to 500 zł. Oprócz zabaw re−
kreacyjnych będą się odbywać zajęcia
z zakresu profilaktyki uzależnień. Do−
datkowo na dzieci czeka wiele innych
atrakcji m.in. kurs tańca towarzyskiego.

Rodzice zainteresowani taką formą
wypoczynku dla dzieci mogą zgła−

szać się do Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych przy ul. Zduń−
skiej 3, pok. 251. Informacji na temat
kolonii i obozów udziela p. Ewa Ja−
błońska pod numerami telefonu: 367
17 04 i 367 17 20. (bp)

Kolonie w Darłówku

W auli ratusza maturzyści wpisali
się do Księgi Chwały i spotkali z Mi−
rosławem Milewskim, od którego
otrzymali listy gratulacyjne i upomin−
ki. Tradycja ta sięga czasów założycie−
la Towarzystwa Naukowego, który

najzdolniejszych uczniów kończących
Szkołę Wojewódzką umieszczał
w Księdze Chwały. Ceremonia powró−
ciła w 2001 roku. W tym roku wyróż−
nionych zostało w ten sposób 53 ab−
solwentów. 

Podczas uroczystości Prezydent
spotkał się również z laureatami kon−
kursu „Ośmiu Wspaniałych”, którego
organizatorem było Centrum Wolon−
tariatu Urzędu Miasta Płocka. Celem
konkursu jest promowanie wśród mło−
dzieży pozytywnych postaw i działań
na rzecz potrzebujących.

Finał XII Ogólnopolskiego Samo−
rządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych” odbędzie się
we Wrocławiu w dniach 9−11 czerwca
i reprezentować nas będzie Agnieszka
Korpal. L.G.

O ósmej rano przybyli 2 czerwca do ratusza najlepsi absol−
wenci płockich szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz maturzy−
stów w auli Urzędu Miasta z Prezydentem spotkali się laure−
aci konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Spotkanie w ratuszu
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2 czerwca, w sali teatralnej Domu pa−
rafialnego w Radziwiu, odbył się po−
godny wieczór z okazji Dnia Matki. To
było już 14 świętowanie, przygotowane
przez Teatr „Młodego Aktora”. Na spot−
kaniu gościliśmy około stu mam.

Program poetycko−muzyczny „Ser−
ce Twoje” skierowany był do każdej
z nich i trafiał...prosto do serca, czego
dowodem były łzy i oklaski. Pamiątką
ze spotkania były laurki i czerwone ró−
życzki, które ofiarował z życzeniami
poseł Sylwester Wiśniewski. Prze−

wodnicząca RMO – Urszula Malesa
apelowała: kochajmy wszyscy to duże
serce Matki, bo w nim bezinteresowna
miłość, jedyna taka, niepowtarzalna.

Bezpośrednio po występie młodych
artystów zgromadzone mamy skoszto−
wały słodkich pyszności, które ufun−
dowali: Rada Mieszkańców Osiedla
„Radziwie”, proboszcz ks. Krzysztof
Jaroszewski, Anna Skurska ze stacji
paliw Bliska, Barbara Zamorowska
i Bogumiła Okraszewska. Wszystkim
sponsorom serdecznie dziękujemy.

Mamy, które uczestniczyły w im−
prezie do dziś wspominają wzruszają−
ce chwile przeżyte w amatorskim tea−
trze. W. Paszkiewicz

Mamom z Radziwia

Serce Twoje
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Europejski Dzień Sąsiada, 
organizowany z inicjatywy Europe−
an Federation of Local Solidarity,
odbywa się od 1999 roku. W tym
roku do grona organizatorów ta−
kich sąsiedzkich świąt dołączyła
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
urządzając 30 maja przed SDK
wielki piknik. Było spotkanie „ko−
szyczkowe”, konkursy i loterie dla
dużych i małych.

Po sąsiedzku tego dnia spotkali
się także pracownicy Muzeum Ma−
zowieckiego z kadrą POKiS−u oraz
artyści: „Karawanu Sztuki” z sąsia−
dami z MDK oraz ulic: Grodzkiej
i Tumskiej. (j)
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Już wiadomo kto będzie wykonywał dla płocczan
badania metodą PET. W konkursie ogłoszonym
przez Urząd Miasta Płocka został wybrany Zakład
Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Byd−
goszczy. 

Dla kogo?

W programie mogą wziąć udział mieszkańcy Płoc−
ka, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową
i u których występują następujące wskazania: (1)
zmiany przerzutowe w przypadku niewykrycia ogni−
ska pierwotnego nowotworu innymi metodami dia−
gnostycznymi, (2) niejednoznaczność badań diagno−
stycznych, sugerujących możliwość procesu nowo−
tworowego oraz sprzeczność w wynikach tych ba−
dań, (3) ocena stopnia zaawansowania nowotworu
przed planowanym leczeniem (m.in. czerniaków, ra−
ków płuc, guzów mózgu, jelita grubego, przełyku,
jajnika, szyjki macicy, żołądka, tarczycy, sutka), (4)
monitorowanie badaniem PET/CT efektów leczenia
onkologicznego, (5) różnicowanie zmian kostnych,
jeśli inne metody obrazowe oraz mikroskopowe dają
wyniki niejednoznaczne, (6) inne przypadki medycz−
ne po analizie dokumentacji medycznej z indywidu−
alną oceną wskazań. Pacjenci z cukrzycą mogą mieć
wykonane badanie PET/CT za pomocą FDG po
wcześniejszym unormowaniu glikemii.

Kto zgłasza?

Do udziału w programie pacjenta może zgłosić:
(a) lekarz specjalista leczący pacjenta, (b) lekarz
z oddziału szpitalnego w którym leczy się mieszka−
niec naszego miasta, (c) lekarz z poradni onkolo−
gicznych. Skierowanie może wypełnić lekarz, pra−
cujący w placówce posiadającej kontrakt z Naro−
dowym Funduszem Zdrowia.

W celu zgłoszenia pacjenta do udziału w Progra−
mie lekarz musi wypełnić formularz „Skierowanie
na badanie metodą pozytonowej tomografii emi−
syjnej (PET/CT)” (druk formularza oraz instrukcja

wypełniania na stronie www.ump.pl) oraz dołą−
czyć opisy i zdjęcia dotychczas wykonanych badań
obrazowych. Wszystkie te dokumenty należy do−
starczyć do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz−
nych Urzędu Miasta Płocka, który jest siedzibą
Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Prezy−
denta Miasta Płocka. 

Komisja Kwalifikacyjna

W skład Komisji wchodzą lekarze onkolodzy
z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
(lek. Anna Fleming, dr n.med. Wiesław Sosnowski
oraz lek. Marek Mądrecki) oraz lekarze specjaliści ze
Szpitala Miejskiego im. Św. Trójcy w Płocku (lek.
Mieczysław Bąkowski i lek. Romuald Juchnowicz –
Bierbasz). W przypadku wniosków niekompletnych
(np. nie zawierających żadnych badań obrazowych)
wnioskodawca musi uzupełnić dokumentację we
własnym zakresie i na własny koszt. 

Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Komisję
Kwalifikacyjną będą wysyłane do Zakładu Medycy−
ny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy
w celu uzyskania ostatecznej kwalifikacji i ustalenia
terminu badania. W przypadku wniosków zaopinio−
wanych przez Komisję negatywnie, wniosek zosta−
nie odesłany do lekarza wnioskującego. 

Ostateczna kwalifikacja do badania oraz ustalenie
terminu badania odbywa się w Bydgoszczy. O terminie
badania zostanie powiadomiony pacjent lub lekarz kie−
rujący. Wynik badania przesyłany jest pocztą lub odbie−
rany osobiście przez pacjenta. Dojazd do Zakładu Me−
dycyny Nuklearnej CO w Bydgoszczy leży w gestii pa−
cjenta. Pacjent może mieć wykonane badanie PET/CT
w ramach Programu tylko 1 raz. 

Uwaga! Spotkanie informacyjne

16 czerwca 2006 r. (piątek) w godz. 13 – 15 w au−
li ratusza Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych or−
ganizuje spotkanie informacyjne dotyczące w/w Pro−
gramu dla lekarzy, dziennikarzy i pacjentów zainte−
resowanych wykonaniem badania PET/CT. Krótki
wykład na temat pozytonowej tomografii emisyjnej
(PET/CT) wygłosi dr n.med. Bogdan Małkowski –
koordynator Zakładu Medycyny Nuklearnej Cen−
trum Onkologii w Bydgoszczy. 

Wszelkich informacji na temat w/w programu
udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzę−
du Miasta Płocka pod nr tel. 367−17−07. Informacje
oraz druk skierowania wraz z instrukcją wypełniania
są również dostępne na stronie internetowej Urzędu
Miasta Płocka www.ump.pl. (opr.rł)

Nowoczesne badania
dla płocczan

NA CZYM POLEGA PET 
Pozytonowa tomografia emisyjna PET stanowi

wyspecjalizowany system, który łączy wczesną
ocenę biochemicznej patologii z dokładną jej loka−
lizacją dokonywaną przez komputerową rekon−
strukcję obrazu. 

Pacjent przychodzący na badanie metodą PET musi
być na czczo przez co najmniej 4 godziny. Po podaniu
radiofarmaceutyku oczekuje przez godzinę na badanie
spokojnie leżąc i wypijając w tym czasie około litra
wody. Samo badanie trwa około 30 minut. Metodę
PET najczęściej wykorzystuje się, aby: zdiagnozować
wczesne stany nowotworowe, sprawdzić, czy wystąpi−
ły przerzuty nowotworowe do innych narządów, per−
fekcyjnie zlokalizować ogniska patologiczne, monito−
rować efekty prowadzonej terapii oraz odszukać ogni−
ska zapalne w całym ciele.

(na podst. www.pet−ct.com.pl)

Jedna z dwóch sal operacyjnych 
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Światowe
standardy

Od samego początku procesu restrukturyzacji
w płockim SZPZOZie pion ortopedyczny miał być
jego wizytówką. Nowoczesne metody leczenia,
szeroka oferta, wysokiej jakości sprzęt do zabie−
gów i przede wszystkim bardzo dobry zespół le−
karski to główne atuty. 

Kolejnym jest otwarty 8 czerwca nowy blok or−
topedyczno−rehabilitacyjny z 25 łóżkami, dwiema
salami operacyjnymi i jedną pooperacyjną z czte−
rema stanowiskami monitorowania pacjentów. No−
wy blok jest ponad dwukrotnie większy, klimaty−
zowany, ze ścianami pokrytymi panelami ze stali
nierdzewnej (mają stanowić skuteczną ochronę
przed rozwojem kolonii bakteryjnych) i nowoczes−
nym sprzętem. Koszt inwestycji wraz z niezbęd−
nym wyposażeniem wyniósł blisko 3,5 mln zł. Re−
mont wykonała Grupa 3J – specjalizująca się
w projektowaniu, wykonywaniu i wyposażaniu
obiektów medycznych. Podczas uroczystego
otwarcia Robert Makówka – dyrektor SZPZOZ za−
pewnił, że nowy blok spełnia wszelkie europejskie
standardy. – Chcemy być najlepszą placówką na
Mazowszu – powiedział. 

Dotąd na oddziale wykonywanych było średnio
650 operacji rocznie (przede wszystkim operacje
artroskopowe i operacje wszczepiania endopro−
tez). Dr Andrzej Chruściński, ordynator oddziału
liczy teraz na znaczne zwiększenie liczby
zabiegów. (rł) 

Dr Mariusz Motyka prezentuje nowoczesny sprzęt  
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Pracownia PET
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Mszą w kościele św. Stanisława
Kostki rozpoczęły się w niedzielę, 11
czerwca, ogólnopolskie obchody 30.
rocznicy Czerwca 1976 roku. Uczest−
niczyło w niej kilkaset osób, a wśród
nich uczestnicy protestu robotniczego
sprzed 30 lat oraz szef ”Solidarności”
Janusz Śniadek. 

Przewodniczący związku powiedział,
że na długiej drodze Polaków do wolno−
ści, nie brak dramatycznych stacji. Jed−
ną z nich był Płock. – Nie byłoby Sier−
pnia ’80 roku, nie powstałaby Solidar−
ność, nie odzyskalibyśmy wolności, gdy−
by niezłomna wola i bohaterstwo wielu
Polaków, również bohaterstwo robotni−
ków z Płocka. Przypominamy o tych
zdarzeniach, żeby oddawać hołd odwa−
dze i poświęceniu ich uczestników. Się−
gamy do tradycji również po to, aby
uczyć kolejne pokolenia, jak cenną jest
nasza godność. Jaką cenę musieliśmy
i byliśmy gotowi za nią płacić. Bo walkę
w obronie godności pracowników musi−
my toczyć nieustannie, również dzisiaj
w wolnej Polsce.

Po uroczystej mszy przedstawicie−
le rządu, władz lokalnych i samorzą−

dowych, organizacji związkowych
i kombatanckich złożyli kwiaty pod
pomnikiem Ofiar Protestów Robotni−
czych. (rł)

Program dalszych uroczystości:
20 czerwca 
godz. 12 – otwarcie w Muzeum Ma−

zowieckim wystawy ”Czerwiec 1976
roku” przygotowanej przez IPN 

godz. 13 – dyskusja panelowa na te−
mat protestu Czerwca 1976 w auli ra−
tusza

23 czerwca – Inscenizacja przemar−
szu ulicami miasta trasą z 25 czerwca
1976 roku

godz. 16 – wymarsz sprzed Bramy
nr 2 PKN Orlen pod Książnicę Płocką
– dawną siedzibę KW PZPR (organi−
zatorzy zapewniają przejazd spod Tea−
tru Dramatycznego pod Bramę nr 2)
Wyjazd o godz. 15.30)

ok. godz. 17.30 – „Czerwiec 1976”
– widowisko plenerowe przed Książ−
nicą Płocką przygotowane przez zes−
pół Teatru Dramatycznego w Płocku

godz. 18 – koncert zespołu Perfect
i Grzegorza Turnaua 

30. rocznica Czerwca 1976 roku

W obronie godności
pracowników

Kwiaty składa Wojciech Kępczyński przewodniczący płockiej Solidarności
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Agencja Rewitalizacji Starówki
ARS zaprasza płocczan na wieczory
jazzowe w wykonaniu zespołu ”OD−
JAZZD”. Koncerty odbywać się będą
w czerwcowe piątki w ogródkach ka−
wiarnianych na Starym Rynku,
w godz. 18 – 21.

Trio jazzowe ”ODJAZZD” istnie−
je od roku. W swoim repertuarze
zespół posiada wiele standardów
jazzowych i utworów współczes−
nych kompozytorów, realizuje też

swoje pomysły kompozytorskie.
Członkowie zespołu to wielcy mi−
łośnicy muzyki, którym ogromną ra−
dość sprawia wspólne granie i wy−
stępy dla publiczności. „ODJAZZD”
tworzą: Romuald Podress (perku−
sja), Tomasz Krawczyk (kontrabas,
gitara basowa) – muzyk, instrumen−
talista, nauczyciel muzyki i gry na
instrumentach, były członek zespołu
Trio Play i Grzegorz Janus (gitara
elektryczna i klasyczna). (j) 

Jazz na Starówce

Nagroda dla Białej Mandragory 
Na białej chmurze płynie, hen to spektakl Muzycznego Teatru Młodych

Biała Mandragora z Domu Kultury Króla Maciusia w Płocku nagrodzony
na XXXVIII Puławskich Spotkaniach Lalkarzy. Rada Artystyczna w skła−
dzie: Krzysztof Rau, Leszek Mądzik, Grzegorz Kwieciński, Zbigniew Ryss
i Liliana Wnuczkowska – Petri z 36 spektakli wybrała i nagrodziła 13. Płoc−
ki Teatr Biała Mandragora otrzymał nagrodę za walory poetyckie i muzycz−
ne oraz pełną uroku realizację spektaklu pt. Na białej chmurze płynie, hen.

Spektakl przygotowano w konwencji lalki i żywego planu. Opiekę arty−
styczną nad teatrem sprawuje Roma Ludwicka, a na fortepianie gra Paweł
Górczyński. Spektakl zrodził się z fascynacji kulturą żydowską i zachwy−
tem nad twórczością Marca Chagall’a. (kdm)

Legendarny lider Oddziału Zam−
kniętego – Krzysztof „Jary” Jaryczew−
ski, Nocna Zmiana Bluesa oraz Seba−
stan Riedel (syn Ryśka) z zespołem
CREE zagrają w Płocku podczas
Wielkiego Koncertu Antyalkoholowo−
Antynarkotykowego na rynku Starego
Miasta. W ten sposób, działające od
2003 roku płockie Stowarzyszenie Ro−
dzin Abstynenckich VENI VIDI VICI
– już po raz drugi pod hasłem „NIE
ĆPAM, NIE PIJĘ, TERAZ ŻYJĘ”
– chce promować ideę aktywnego
sprzeciwu wobec alkoholizmu i narko−
manii. Koncert rozpocznie się o godz.
16 w czwartek 22 czerwca. Obok
gwiazd wystąpi również promowany
przez Ryszarda Wolbacha, zaprzyjaź−
niony z miejscowym ruchem absty−
nenckim zespół instrumentalno – wo−
kalny „Terapia”. W dwóch utworach
towarzyszyć mu będzie lider grupy
„Harlem”, którego usłyszymy również
w duecie z Krzysztofem Misiakiem. 

Podczas trwania całego koncertu ro−
zdawane będą ulotki informacyjne nt.
uzależnień, foldery promujące zdrowy

styl życia i koszulki z nadrukiem „TE−
RAZ ŻYJĘ” i logo koncertu. 

Patronat honorowy nad imprezą ob−
jął Prezydent Płocka. (rł) 

Śpiewają na trzeźwo

Piękno i bogactwo mazowieckiego
krajobrazu w dziełach współczesnych
artystów, inspirowanych twórczością
Józefa Chełmońskiego, możemy oglą−
dać w sali wystaw czasowych Muze−
um Mazowieckiego.

Pomysł zrodził się w 2003 roku.
Zbliżała się 90. rocznica śmierci jed−
nego z największych polskich pejzaży−
stów związanych z Mazowszem, którą
Alojzy Balcerzak, Stanisław Baj, Ja−
nusz Stanny i Ludwik Maciąg – artyści
związany z Galerią ”Koszelówka”
– chcieli uczcić w sposób wyjątkowy.
– Tak powstała inicjatywa złożenia
hołdu Józefowi Chełmońskiemu po−
przez stworzenie wystawy obrazów in−

spirowanych jego twórczością, któ−
rych autorami będą współcześni mazo−
wieccy malarze – tłumaczył podczas
otwarcia wystawy Leonard Sobieraj,
dyrektor Muzeum Mazowieckiego.
Wśród autorów są również: Jan Balce−
rzak, Janusz Knorowski, Janusz Le−
wandowski, Józef Panfil, Zofia Samu−
sik – Zaremba, Jakub Cwieczkowski,
Aneta Jaźwińska, Stanisław Skoli−
mowski, Witold Kowalski, Karol Syta,
Aleksander Turek, Antoni Wróblew−
ski i Maria Aust – prawnuczka J. Cheł−
mońskiego.

Wystawę zorganizowano we współ−
pracy z Mazowieckim Centrum Kultu−
ry i Sztuki. (rł)

W hołdzie Chełmońskiemu

Znany artysta, kompozytor i autor tek−
stów – Krzysztof „Jary” Jaryczewski od
paru lat propaguje trzeźwy i zdrowy styl
życia
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W siedzibie HZPiT Dzieci Płocka,
24 maja, druh Wacław Milke odebrał
dyplom honorowego członka Towa−
rzystwa Naukowego Płockiego. 

Tytuł członka honorowego nadaje
na wniosek zarządu walne zgromadze−
nie członków TNP. Otrzymać go mo−
gą osoby, które zasłużyły się dla To−
warzystwa, miasta i których działal−
ność jest zgodna ze statutowymi cela−
mi TNP. Ks. prof. Michał Grzybow−

ski, wręczył druhowi zbiór książek
o tematyce płockiej ze zbiorów biblio−
teki TNP. 

Wacław Milke, wychowawca kilku
pokoleń płocczan został jedenastym,
żyjącym członkiem honorowym To−
warzystwa.

Urodził się w 1914 roku w Wyszo−
grodzie. Jako 14−letni chłopak złożył
przyrzeczenie harcerskie i zaczął pro−
wadzić drużynę harcerską. Pracował
zawodowo w Sądzie Grodzkim w Wy−
szogrodzie. W marcu 1939 r. otrzymał
stały etat kancelisty w Sądzie Grodz−
kim w Gąbinie. Do Płocka przyjechał
po wojnie, której część spędził w obo−
zach w Dachau i Gusen. Przez 30 lat
pracował w Cechu Rzemiosł Różnych,
a z drużyny harcerskiej działającej
w Małachowiance w 1946 r. utworzył
zespół pieśni i tańca ”Dzieci Płocka”,
z którym nie rozstaje się do dziś.

Zainicjował powstanie w Płocku
”Dzwonu Pokoju” oraz obchodzonych
co roku Dni Historii Płocka. 

Wacław Milke oprócz wielu państwo−
wych odznaczeń (m.in. jest kawalerem
Komandorii Orderu Polonia Restituta
z Gwiazdą) jako jeden z dwóch płocczan
ma Order Uśmiechu, jedyne odznacze−
nie nadawane przez dzieci. E.U. 

Dyplom dla Milkego
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W Szkole Podstawowej nr 22
w Płocku aktywnie działa Szkolny
Klub Wolontariusza, wspierany przez
opiekunki samorządu uczniowskiego:
Agnieszkę Sosnowską i Edytę Majew−
ską. Uczniowie angażują się w organi−
zację akcji charytatywnych na rzecz
pomocy potrzebującym. Łączą ich
wspólne pasje i zainteresowania; biorą
udział w konkursach recytatorskich,
tworzą własne teksty i redagują szkol−
ne pisemko „Szatnia”.

W marcu kilkunastoosobowa grupa
przystąpiła do realizacji ogólnopol−
skiego projektu „Poczytaj mi, Przyja−
cielu” (pod patronatem Centrum Edu−
kacji Obywatelskiej w Warszawie),
którego ideą jest współpraca uczniów

klas starszych z młodszymi poprzez
czytanie im utworów polskiej i świato−
wej klasyki literatury dla dzieci. Dzia−
łania wolontariuszy zyskały przychyl−
ność nauczycieli klas pierwszych
i opiekunów świetlicy szkolnej.

Spotkania odbywają się raz w ty−
godniu według wspólnie opracowane−
go scenariusza. Uczniowie sami wy−
szukują książki w bibliotece, groma−
dzą rekwizyty do konkursów, układają
pytania. Wiedzą, że ich inwencja i po−
czucie humoru mają ogromny wpływ
na atmosferę zajęć i przekonanie naj−
młodszych o zaletach czytania. Wiele
emocji wzbudzają wspólne zabawy
przy piosence, konkursy czy zgaduj –
zgadule. M.K.

Wolontariusze czytają

Uczestnicy spotkań w Klubie „Po−
dróże” im. Tony’ego Halika 8 czerwca
podróżowali w Domu Darmstadt po
Bułgarii. Przewodnikiem wyprawy na
zdjęciach i slajdach była Boryana Pun−
czewa – dyrektor Bułgarskiego Insty−
tutu Kultury w Warszawie.

Kraj ten leży w samym sercu Pół−
wyspu Bałkańskiego. Niegdyś często
odwiedzany przez turystów z Polski
obecnie odkrywa swoje uroki przed
następnym pokoleniem. W miejsco−
wościach nadmorskich co roku pow−
stają nowe centra rozrywkowe, aqua−
parki, wypożyczalnie sprzętu tury−
stycznego, restauracje, zdolne zaspo−
koić potrzeby mniej i bardziej wy−

brednych gości. Na bułgarskim wy−
brzeżu Morza Czarnego panują
świetne warunki do uprawiania spor−
tów wodnych: żeglarstwa, windsur−
fingu. W 2002 roku 16 bułgarskich
plaż (otoczonych piniowymi lasami)
wyróżnionych zostało „błękitną fla−
gą” – nagrodą przyznawaną za czy−
stość. Zimą narciarzy zapraszają naj−
wyższe na Bałkanach góry – Rodopy
i Karpaty.

Odwiedzających ten kraj fascynuje
wielowiekowa historia z wpływami bi−
zantyjskimi, tureckimi, greckimi i nie−
mieckimi oraz bardzo urozmaicona,
a mało w Polsce znana kuchnia. Tra−
dycyjny bułgarski obiad zaczyna się
od sałatki szopskiej (papryka, ser feta,
ogórek ze skórką, cebula, pomidor,
czosnek, oliwki, natka pietruszki, sól,
ocet, oliwa) i kieliszka rakiji. (j)

W Klubie „Podróże”

Bułgaria

Wyższe Seminarium Duchowne za−
prasza dzieci i młodzież do udziału
w konkursie plastyczno−fotograficz−
nym, dotyczącym życia i działalności
abpa Antoniego Juliana Nowowiej−
skiego.

Mija 7 lat od dnia ogłoszenia arcybi−
skupa błogosławionym. Organizatorzy
zachęcają, by poszukać w swoich
miejscowościach, parafiach, śladów
działalności wielkiego pasterza diece−
zji płockiej i udokumentować je w for−
mie plastycznej lub fotograficznej.
Prace konkursowe oceniane będą w 3
kategoriach wiekowych: uczniowie ze
szkół podstawowych mogą złożyć po

jednej pracy plastycznej, gimnazjaliści
– 1 pracę plastyczną lub 3 fotografie,
młodzież ze szkól średnich – po 3 pra−
ce fotograficzne (wszystkie z opisem
przedstawionego miejsca). 

Prace z imieniem, nazwiskiem
i adresem autora oraz dopiskiem „Wy−
graj z błogosławionym” należy dostar−
czyć do Wyższego Seminarium Du−
chownego w Płocku ul. Abp A.J. No−
wowiejskiego 2 w terminie od 25 sier−
pnia do 20 września br. Szczegółowe
informacje uzyskać można w biurze
konkursowym tel. 0514 351 122
w godz. 9−14 i na stronie internetowej
www.seminariumplock.com (j)

Konkurs plastyczno−fotograficzny

Wygraj 
z Błogosławionym

W otwartej we wrześniu 2004 roku
sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej w Płocku rozbrzmiewa na
ogół znany repertuar symfoniczny,
obok hitów operetkowo−musicalo−
wych z domieszką popularnego reper−
tuaru okolicznościowego, a nawet...
jazzu – patrz występ saksofonisty Ma−
cieja Sikały w koncercie „kolędo−
wym” w grudniu 2004. Półtora roku
później wspomniana sala szerzej
otworzyła podwoje w tym ostatnim
kierunku: 26 maja br. odbył się tu, we−
dług litery afisza, koncert kameralny
„Jazzowe fantazje”. 

Dlaczego akurat kameralny, skoro
w jednej z głównych ról wystąpił elek−
tryczny zespół Jazz Cape (Grzegorz
Janus – gitara, Dariusz Petera – instru−
menty klawiszowe, Sebastian Feliciak
– saksofon altowy, Roman Kusy – gi−
tara basowa, Romuald Podress – per−
kusja i gościnnie Bogdan Marciniak –
konga)? Dlaczego zaś jazzowy czy na−
wet jazzowo−symfoniczny – jak zapo−
wiedział na początku dyrygent Robert
Majewski (nie mylić z trębaczem z za−
służonego dla rodzimego jazzu klanu
Majewskich).

Na mocy owego anonsu można się
było spodziewać przedsięwzięcia
w rodzaju występu miejscowej orkie−
stry symfonicznej z Michałem Urba−
niakiem prawie osiem lat temu, nawią−
zującego do historycznej już dziś este−
tyki „trzeciego nurtu”, w obrębie któ−
rego jazz miał się zlewać z tak zwaną
muzyką poważną. Wszelako obok
wspomnianego zespołu, działającego
przy Młodzieżowym Domu Kultury,
na estradzie koncertowej pojawiły się:
chór Vox Juventutis płockiej PWSZ (z
Maciejem Bieńkiem przy fortepianie)
i czteroosobowy zespół wokalny Posi−
tive Vibrations z Moniką Krystek i To−

maszem Jeżewskim w roli solistów –
w repertuarze raczej nieoczekiwanym.

Program był obszerny i urozmaico−
ny, choćby w sensie obsady wykonaw−
czej: Jazz Cape występował niezależ−
nie oraz akompaniował chórowi i soli−
stom (wśród których uwagę zwracała
Krystek, pod względem stylu interpre−
tacji przypominająca Ewę Bem), chór
śpiewał czasem a capella etc. Rozrzut
repertuarowy też był niemały: kiepsko
nagłośniony Jazz Cape poruszał się
w obszarze zaledwie poprawnego fu−
sion (funky, blues, klasyczne tematy
jazz rockowe w rodzaju słynnego Spa−
in Chicka Corei), Positive Vibrations
zmagał się z utworami znanymi na
przykład z niedościgłej interpretacji
nowojorskiego kwartetu Manhattan
Transfer, chór, od jazzowej artykulacji
i tak zwanego feelingu dosyć daleki,
obok peryferyjnie kojarzonych z tą
muzyką standardów typu Blue Skies
albo Cheek to Cheek odśpiewał też
The Lion Sleeps Tonight i Yellow
Submarine.

Gdzie najszerzej choćby rozumiany
jazz a gdzie The Beatles albo nawet ś.
p. Freddie Mercury i jego Queen – jed−
nym z głównych punktów programu
okazała się bowiem słynna Bohemian
Rhapsody w opracowaniu na chór,
zespół instrumentalny i głos solowy?

Całego tego bogactwa dopełniło Al−
leluja z haendlowskiego Mesjasza,
wykonane na sam koniec przez Vox
Juventutis na funkowym podkładzie
Jazz Cape – i był to chyba jedyny na−
prawdę przekonujący punkt tego ra−
czej kontrowersyjnego programu, któ−
ry udowodnił, że jedynym prawdzi−
wym przybytkiem jazzowym w Płoc−
ku nadal jest, mimo wszelkich zastrze−
żeń, „kawiarnia” Waldemara Woźnia−
ka przy POKiS. A. Dorobek

JAZZOWO 
I SYMFONICZNIE?
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Na gości czekał bogato zastawiony
stół z dżemami, smalcem, słojem peł−
nym kiszonych ogórków oraz różnymi
gatunkami pieczywa. W ten dość ory−
ginalny sposób Dział Etnograficzny
rozpoczął „Opowieść o chlebie”. 

Przeciętny Polak spożywa ok. 100
kg chleba rocznie, najwięcej w Euro−
pie. Mimo powszechności chleba, do
dziś tkwi w nas podświadomy dla nie−
go szacunek.

Łamiemy się chlebem w dobrych
i złych chwilach, jako nowożeńcy ca−
łujemy go przez wejściem do domu,
niesiemy w święconkach wielkanoc−
nych, staramy się, żeby nie był marno−
wany i wyrzucany do śmieci. Kiedy
upadnie na ziemię wielu z nas całuje
go z szacunkiem. Wszystko to świad−
czy o tym, że chleb to nie tylko po−
karm, ale także ważny symbol.

O tym właśnie opowiada najnowsza
wystawa Muzeum Mazowieckiego.
Ukazuje z jednej strony rolę chleba ja−

ko podstawowego składnika naszego
pożywienia, z drugiej – odkrywa jego
wymiar symboliczny. Poznając zwy−
czaje i obrzędy ludowe w cyklu świąt
rodzinnych (chrzciny, wesele, dożyn−
ki) możemy poznać znaczenie chleba
jako formy komunikacji między czło−
wiekiem i zaświatami, przedmiotu jed−
noczącego społeczność.

Na wystawie zobaczymy podstawo−
we sprzęty służące do zasiewu i zbio−
rów: brony, radło, kosy, cepy i żarna
oraz do wypieku chleba: dzieża do cia−
sta, łopaty do pieca. Będziemy mogli
prześledzić proces od zasiania ziarna
do jego zmielenia na mąkę i wypiecze−
nia z niej chleba. Na koniec zobaczy−
my różne formy pieczywa: kołacz we−
selny, wigilijny opłatek, wypiekane fi−
gurki zwierząt tzw. byśki czy też
szczodraki – bułeczki dla kolędników. 

Najnowsza wystawa została wypo−
życzona z Muzeum Wsi Radomskiej
i będzie czynna do września. (rł) 

Zapach świeżo pieczonego chleba witał wszystkich, którzy
przyszli do otwarcie najnowszej wystawy w Spichlerzu

Kołacze, byśki
i szczodraki...

To nieco odmienna wystawa od
tych, do których przyzwyczaił nas
Dział Archeologii, nawiązująca do
ubiegłorocznej, zatytułowanej ”Od−
krywcy i rabusie”. Wystawa sprzed
roku mówiła o rosnącym zaintereso−
waniu archeologią i związanych
z tym zagrożeniach, np. o barbarzyń−
skiej, dewastacji pradziejowych gro−
bów. Tegoroczna, zatytułowana „Ar−
cheologia−sztuka−edukacja” pokazu−
je, jak uczyć szacunku do historii, nie
nudząc. Zarówno obecna jak i ta
sprzed roku to dowód, jak ważna,
obok badań naukowych, jest eduka−
cja i popularyzacja tej dziedziny wie−
dzy w społeczeństwie. 

– Najlepszą ochroną przed dewasta−
cją stanowisk archeologicznych, och−
roną przeszłości jest nasza świado−
mość, a tę warto kształtować od same−
go początku – podkreślał podczas
otwarcia wystawy Wojciech Brzeziń−

ski, dyrektor Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie. Pra−
cownik tego muzeum – Marek Zalew−
ski i Tomasz Kordala, kierujący Dzia−
łem Archeologii Muzeum Mazowiec−
kiego prezentują na wystawie działa−
nia edukacyjne, popularyzujące naukę,
realizowane przez ich rodzime pla−
cówki. 

Zalewski przywiózł prace uczniów
liceów plastycznych z Warszawy i Su−
praśla, które powstały podczas pleneru
w Puszczy Knyszyńskiej, na terenie
kompleksu kopalń krzemienia. – Oni
malowali obrazy, a my im mówiliśmy
o archeologii – tłumaczy warszawski
archeolog. 

Z kolei Muzeum Mazowieckie pre−
zentuje dokumentację z wakacyjnych
warsztatów (w 2005 roku) dla kilkuna−
stu płockich licealistów. Pod okiem ar−
cheologa przekopali oni 100 mkw. zie−
mi w Ostrowach k. Sierpca. Uczestni−
czyli we wszystkich pracach badaw−
czych na stanowisku; począwszy od
inwentaryzacji powierzchniowej, po−
przez pomiary geodezyjne, kopanie
przy użyciu łopat, szpachelek i pędzel−
ków. Udało im się znaleźć fragmenty
naczyń glinianych i szklanych, kości
zwierzęce, gwoździe a także miedzia−
ną monetę z drugiej połowy XVII w.
Jak podkreśla Tomasz Kordala, był to
udany powrót do zapoczątkowanych
przed kilkudziesięciu laty warsztatów
archeologicznych. Od 1963 r. do koń−
ca lat 80. funkcjonował w Płocku klub
młodzieżowy „In Fundo”, którego
członkowie brali udział w eksploracji
stanowisk pod okiem archeologów
z płockiego muzeum. Kilkoro z nich
wybrało potem archeologię jako kieru−
nek swych studiów. 

Podobne warsztaty Muzeum chce
zorganizować również w tym roku. 

Wystawę możemy oglądać do 27
sierpnia. (rł)

Obok badań naukowych ważnym elementem pracy archeologa
jest popularyzacja tej dziedziny nauki. O tym, jak zaciekawić
archeologią mówi najnowsza wystawa w Spichlerzu.

Archeologia od kuchni

Warhol, Topor, Panek, Partum, Tara−
sin, Hoffmann, Szmatloch to kilka
z długiej listy nazwisk autorów rysun−
ków i grafik z kolekcji warszawskiej
Galerii Studio. Ich prace możemy od
piątku, 9 czerwca ogladać w sali Biblio−
teki im. Zielińskich przy pl. Narutowi−
cza 2. Trzon zbioru grafiki i rysunku
stanowią prace współczesnych polskich
artystów oraz zbiór grafiki amerykań−
skiej podarowany w 1988 roku przez
Evę Pape. Cała kolekcja liczy około ty−
siąca obiektów, jedna czwarta z nich
przypada na prace graficzne i rysunko−
we. Prezentowane na płockiej wystawie
w przeważającej części powstały w la−
tach 70−tych, 80−tych i 90−tych minio−
nego wieku. Ukazują bogactwo poszu−
kiwań i osobistych wyborów tamtego
czasu. Rysunki wykonywane są często
przy użyciu technik mieszanych i doty−

kają granicy malarstwa. Grafiki repre−
zentują techniki klasyczne, jak również
współczesne jak: serigrafia czy grafika
komputerowa. 

Wystawę zorganizowaną przez
Płocką Galerię Sztuki możemy oglą−
dać do 21 lipca. Bilety w cenie: 2 i 3
zł. Informacja pod nr tel.: 024 262
89 82 (rł)

Rysunek i grafika

Jan Szmatloch, Jak w dzień (1982 r.)

Od 14 czerwca Dom Darmstadt za−
prasza na wystawę rysunków saty−
rycznych Zbigniewa Kołaczka pt.
„My w Unii Europejskiej”. Autor
ukończył Wydział Grafiki warszaw−
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaj−
muje się malarstwem, rysunkiem
i grafiką użytkową, współpracuje
z tygodnikami dla dzieci.

W rysunkach Zbigniewa
Kołaczka, bystrego ko−
mentatora naszej rze−
czywistości, polska
obecność w Unii Euro−
pejskiej pojawia się
w rozmaitych sytuacjach i kontek−
stach. Z dyskretnym poczuciem humo−
ru opisuje nasze pierwsze kroki na
„unijnych salonach”.

Swoje prace prezentował na wielu
wystawach w kraju i poza jego grani−
cami m.in. w Austrii, Brazylii, Finlan−
dii, Francji, USA, Turcji. Zdobył też

wiele nagród i wyróżnień m.in. Grand
Prix Międzynarodowego Przeglądu
Rysunku Satyrycznego w Piestanach
(Słowacja) i Silver Dirk Światowej
Wystaw Karykatury w Tajpej (Taj−
wan).

Wystawę można oglądać do 30
czerwca. Wstęp wolny. (j)

Wystawa w Domu Darmstadt

My w Unii
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W dniach 6−10 czerwca na kortach
stadionu płockiej Wisły rozegrano ko−
lejny – w tym roku już XII – turniej
z cyklu Orlen Polish Open. Impreza
przyciągnęła na start kilkudziesięciu
niepełnosprawnych tenisistów zarów−
no z kraju, jak i zagranicy. Zawody ro−
zegrano w grach singlowych i deblu,
co zwielokrotniło tylko sportowe emo−
cje. Płocczanie szczególnie liczyli na
dobry występ przedstawiciela swojego
miasta – Piotra Jaroszewskiego. I nie
zawiedli się. Ich pupil wprawdzie
w grze singlowej odpadł w ćwierćfina−
le po pojedynku z Austriakiem Benem
Weekesem, ale za to triumfował
w deblu, a pojedynek finałowy został
uznany zgodnie przez kibiców za naj−
lepsze starcie turnieju. Jaroszewski za−
grał w duecie z Martinem Legnerem
(zwycięzca singla mężczyzn) z Au−
strii, a ich przeciwnikami była słowac−
ko−austiacka para Josef Felix i Ben
Weekes. Wynik 7:6;7:6 daje wpraw−
dzie pewien obraz zaciętości tego me−
czu, ale nie odzwierciedla dramaturgii

jaką zostali obdarzeni kibice, którym
ręce same składały się do oklasków po
niecodziennych zagraniach wszystkich
zawodników tego finału. Nie powio−
dło się jednak w Płocku najlepszemu
polskiemu tenisiście na wózku Tadeu−
szowi Kruszelnickiemu, który był zde−
cydowanym faworytem turnieju.
W deblu grał z Belgiem Gertem Vo−
sem, ale już w półfinale musiał uznać
wyższość rewelacyjnej pary Josef Fe−
lix – Ben Weekes, z którą przegrał 2:6,
6:3, 4:6. W singlu dotarł wprawdzie do
finału, ale pojedynek z Austriakiem
Martinem Legnerem przegrał 4:6, 3:6.

Równolegle z finałem panów bój
o pierwsze miejsce toczyły panie.
W decydującym pojedynku zmierzyły
się: Agnieszka Bartczak z Amerykan−
ką Beth Arnoult−Ritthaler. Polka miała
pewne problemy w pierwszym secie,
przegrywała nawet 1:3 i 2:4. Ale póź−
niej wygrała 4 gemy pod rząd i seta
6:4. W drugim już nie miała kłopotów
z rywalką i po 25 minutach zjeżdżała
z kortu ze zwycięstwem. PN. JC

Orlen Polish Open

Cztery dni emocji

W czasie kiedy rodzice samotnie wy−
chowujący dzieci (do 7 roku życia) będą
uczestniczyć w szkoleniach zawodowych
i warsztatach terapeutycznych ich dzieci
będą pod opieką specjalistów w świetlicy
MOPSu. To jeden z najistotniejszych ele−
mentów nowego, realizowanego od po−
czątku maja przez płocki Ośrodek, pro−
jektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt „Światełko w tunelu EFS” to
odpowiedź na potrzeby osób korzystają−
cych z pomocy społecznej, które długo−
trwale pozostają bez zatrudnienia (co naj−
mniej 24 miesiące).

Ma przeciwdziałać zjawisku wyklu−
czenia społecznego. Adresowany jest do
90 osób. MOPS proponuje im od wrześ−
nia cykl warsztatów terapeutycznych pro−
wadzonych przez psychologa i doradcę
zawodowego, które będą obejmowały
m.in. zagadnienia z zakresu komunikacji,
sztuki skutecznego porozumiewania się,
treningu zachowań asertywnych, wzmac−
niania samooceny i poczucia własnej
wartości, umiejętności radzenia sobie ze
stresem, wzmacniania motywacji do ak−
tywności zawodowej i społecznej. 

Warto podkreślić, że obok opieki nad
dziećmi, uczestnicy mają zapewnione
dodatki szkoleniowe oraz wyżywienie.
Kolejną propozycją dla podopiecznych
MOPS będzie tzw. moduł reintegracji
zawodowej, czyli konkretne szkolenia
w zakresie: nowoczesne metody wy−
kończeniowe w budownictwie (dla 15
osób), opiekun ludzi starszych i dzieci
(dla 30 osób), kosmetyczka z elementa−
mi wizażu (dla 15 osób), fryzjer (10
osób), kucharz – barman z elementami
przyjęć okolicznościowych (10 osób),
spawacz z uprawnieniami c.o.2 (10
osób). Po ukończeniu szkoleń 20 osób
ma jeszcze szansę na 80−godzinne kur−
sy z zakresu przedsiębiorczości, a 5 –
na kurs prawa jazdy kat. C. 

W ramach projektu 5 pracowników
MOPS zostanie objętych szkoleniami
m.in. z języka angielskiego i francuskie−
go. Projekt realizowany będzie do paź−
dziernika 2007r.

Więcej informacji można uzyskać pod
nr telefonu: 024 364 02 38 lub w siedzi−
bie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej w Płocku ul. Wolskiego 4 pok.
121. (opr. rł)

Jak pogodzić wychowywanie dziecka z aktywnym poszukiwaniem
pracy? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znalazł na to sposób. 

Światełko w tunelu

Czterech spotkań w finale play−off po−
trzebowali piłkarze ręczni płockiej Wi−
sły, aby obronić tytuł Mistrza Polski
z ubiegłego roku. Choć finałowym rywa−
lem nie było tym razem Vive Kielce, to
i tak zadanie było trudne, ponieważ dru−
żyna Chrobrego Głogów przez cały se−
zon potwierdzała wielkie aspiracje me−
dalowe. Przejawiało się to efektownymi
zwycięstwami w rundzie zasadniczej li−
gowych zmagań, a przede wszystkim
wyeliminowaniem w półfinale play−off
kieleckich szczypiornistów. Płocczanie
pod wodzą Krzysztofa Kisiela pierwszy
mecz rozegrali we własnej hali i wpraw−
dzie odnieśli jednobramkowe zwycię−
stwo, ale na kolejne dwa spotkania wy−
jeżdżali do Głogowa pełni obaw, gdyż
grający „pierwsze skrzypce” wśród gło−
gowian bracia Jureccy pokazali, że potra−
fią poprowadzić swój zespół twardo i bez
kompleksów przeciw utytułowanemu ry−
walowi. 

Obawy były uzasadnione połowicznie,
gdyż płocczanom udało się przywieźć
z „gorącego terenu” w Głogowie jedno
zwycięstwo, ale ponieśli też jedną poraż−
kę, co oznaczało w praktyce konieczność
rozegrania kolejnego spotkania, tym ra−
zem w Płocku. Od początku tego wido−

wiska nie było wątpliwości, że wiślacy
chcą zakończyć rywalizację właśnie na
tym etapie, ponieważ w przypadku po−
rażki byłaby konieczność rozegrania ko−
lejnego decydującego spotkania w dniu
następnym, a na kolejny wysiłek płoc−
czanie nie mieli ochoty. Świetna postawa
w bramce Andrzeja Marszałka i finezyj−
ne akcje (między innymi Marka Wit−
kowskiego), dość szybko wyprowadziły
Wisłę na kilkubramkowe prowadzenie,
którego nie oddali do końca. Po końco−
wej syrenie szał radości ogarnął zawod−
ników, kibiców i działaczy Wisły. Cie−
szyli się także głogowianie dla których
srebrny medal mistrzostw Polski to
ogromny sukces, a finał przegrali z nie−
pokonaną Wisłą Płock. PN
Wisła Płock – Chrobry Głogów
31:25 (17:13) 
Wisła: Marszałek, Wichary – Nie−
dzielski 3, Titov 2, Szyczkow 5, Wit−
kowski 5, Matysik 1, Paluch, Wleklak
5, Kuptel 1, Wuszter 9, Szczucki,
Twardo, Kwiatkowski.
Chrobry: Kotliński, Pitoń – Różański
7, Łuczyk, Marciniak 1, M. Jurecki,
Świtała 5, Piotrowski 1, Kuta 2, Bor−
szewski 1, Szymyślik 1, B. Jurecki 5,
Wolski, Piwko 2.

Szczypiorniści
Mistrzami Polski
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Judo w naszym mieście ma szcze−
gólne miejsce wśród zespołów sporto−
wych. Aż 3 kluby zrzeszające dzieci
i młodzież, to niewątpliwy rekord, któ−
rym nie może pochwalić się żadna in−
na dyscyplina. Tym bardziej cieszy
fakt, iż młodzi zawodnicy pokazujący
się na co dzień na arenach ogólnopol−
skich mogą zademonstrować czasem
swoje zdolności przed płocką publicz−
nością. 

27 maja, z okazji Dnia Dziecka,
Uczniowski Klub Sportowy Judo „El−
jot” zorganizował w Spółdzielczym
Domu Kultury zawody dzieci i mło−
dzieży. W turnieju wystąpiło 120 za−
wodników i zawodniczek z 4 klubów
sportowych: UKS Eljot Płock, MMKS
„Jutrzenka” Płock, UKS „Judo – Ka−

no” Płock oraz gościnnie 12 zawodni−
ków UKS „Shizoku” Ostróda. Zawody
rozegrano na dwóch polach walki;
łącznie rozdano 30 kompletów medali
w poszczególnych kategoriach wago−
wych i wiekowych. W punktacji dru−
żynowej za zajęcie pierwszego miej−
sca puchar Kierownika Zespołu Spo−
łeczno – Wychowawczego – Jagody
Korneszczuk – odebrała ekipa UKS
Eljot Płock, drugie miejsce uzyskała
drużyna MMKS „Jutrzenka”, zdoby−
wając puchar Przewodniczącego
NSZZ „Solidarność” Region Płock
– Wiesława Kępczyńskiego. Miejsce
trzecie i puchar Komendanta Zakłado−
wej Straży Pożarnej PKN ORLEN
S.A. – Jana Szrajbera uzyskała druży−
na UKS „Judo – Kano”. PN

Judo dla wszystkich



Cytat
numeru
Gdzie dochodzi 
do małżeństwa 
bez miłości, może
dojść do miłości 
bez małżeństwa.

Honore de BalzacJA
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Nagrody czekają
Przypominamy, że są do odebra−

nia nagrody za krzyżówkę wielka−
nocną z nr 8/146 oraz za konkurs
fotograficzny „Czy znasz swoje
miasto?”.

Prosimy o kontakt Marię Szew−
czuk z ul. Wolskiego 6, Mieczy−
sławę Okońską z ul. Kościuszki 7,
Stefanię Malinowską z ul. Grabo−
wej 40 oraz Marzenę Matlęgę
z Maszewa Dużego.

Jeśli nagrody nie zostaną ode−
brane do końca czerwca to powię−
kszą pulę upominków dla uczestni−
ków następnych konkursów.

Bolesław III Krzywousty to nie
tylko wybitny płocczanin,
z którym kojarzone jest nasze
miasto, ale przede wszyst−
kim władca o niezaprze−
czalnych zasługach dla
polskiej państwowości
w trudnym okresie zma−
gań o jej trwanie. Sensacyj−
ne odkrycie bulli Krzywou−
stego przez poznańskiego ar−
cheologa Mirosława Andrałoj−
cia (pisaliśmy o tym w nr 18 „Sy−
gnałów Płockich” z 15 października
2005) stawia tego księcia w gronie naj−
większych władców ówczesnej Europy.

Płock pragnie 920. rocznicę jego uro−
dzin uczcić okazałym monumentem.
Sławny piastowicz tu się urodził i tym
grodem władał. Był księciem – monar−

cha niezależnym, nie podlegającym
niczyjej zwierzchności. Dlatego

zdumienie muszą budzić rozpo−
wszechniane informacje o zlo−
kalizowaniu jego pomnika
w miejsce obecnego Ludwi−
ka Krzywickiego, lub w in−
nym peryferyjnym zakątku.

Proponowany Plac Narutowi−
cza nie może być zarezerwo−

wany dla mniej godnej postaci,
bo Płock w swojej ponad tysiąc−

letniej historii nie miał wybitniejszej
od Krzywoustego osoby. Zawsze w pro−
mowaniu naszego miasta podpieraliśmy
się tym władcą, tym bardziej więc pom−
nik Bolesława Krzywoustego na central−
nym placu Starego Miasta powinien być
szczególną wizytówką.

Marian Wilk

Krzywousty do kąta?
Przed piel−

grzymką pa−
pieża Bene−
dykta XVI do
Polski na
płockim ryn−
ku wydawni−
czym ukazał
się kolejny,
niewielki tym
razem, tomik poezji Witolda Jana
Mierzyńskiego. Zatytułowany jest
„Wiary i mądrości wskrzeszenie”
i w dużej części poświęcony jest
poprzedniemu papieżowi Janowi
Pawłowi II. Jak u tego autora bywa
jego wiersze często nawiązują do
historii naszego narodu i przepojo−
ne są patriotyzmem. Oto fragment
jednego w nich. (j)

Prawdy i wiary
Banita
Banita. Słowo najstraszniejszej treści,
W nim się pogarda i szyderstwo mieści.
Wygnany z kraju, gdy zdrada odkryta
Odchodził z Polski człowiek,
Co się zwał banita.
Przestępca dawał gardło,
Banita zaś duszę.
Z klątwą uchodził z kraju
W zagraniczne głusze.
Wszędzie z piętnem banity,
Bez kraju, bez domu.
Żył tak jak pustelnik
Z dala, po kryjomu.
Dzisiaj zaś tego słowa inna treść odkryta.
Z kraju, z swej własnej woli,
Odchodzi banita.
Bo złota blask mu błyszczy
Ponad skarby ziemi.
Ziemi swojej ojczystej.(...)

W ramach, zainicjowanego w 1999
roku przez Płocką Orkiestrę Symfo−
niczną Letniego Festiwalu Muzyczne−
go płocczanie mogli usłyszeć dzieła
symfoniczne, kameralne i oratoryjne
a także muzykę jazzową i popularną
rozbrzmiewające, nie w sali koncerto−
wej, ale wśród murów płockiej Sta−
rówki. Tak będzie i w tym roku. 

Przed nami cztery niedzielne wie−
czory koncertowe na Starym Rynku.
Festiwal rozpocznie się 2 lipca wido−
wiskiem plenerowym z udziałem
płockich aktorów.

2 LIPCA
Stary Rynek: Rozpoczęcie VIII

Letniego Festiwalu Muzycznego –
widowisko plenerowe „Sen Nocy
Letniej” F. Mendelssohna, w którym
wystąpią: Natalia Puczniewska – so−
pran, Magdalena Wilczyńska−Goś –
mezzosopran, Paweł Kotla – dyrygent,
aktorzy, Teatru Dramatycznego
w Płocku, Płocka Orkiestra Symfo−
niczna; godz. 19

9 LIPCA
Stary Rynek: „Waleczna Szkocja,

dumna Walia” – Muzyka krain Bry−
tanii, wystąpią: Lindsay Davidson – du−
dy, Steven Ellery – dyrygent, Płocka Or−
kiestra Symfoniczna. W programie: Per−
cy Grainger „ Mock Morris”, Alun Hod−

dinott „Dwa Tańce Walijskie”, „Suita
Ludowych Pieśni Walijskich” oraz
opracowania Lindsay’a Davidsona: „In−
vitation to Dance”, „Eightsome Reels”,
„Clamsy Fingers” i inne; godz. 19

16 LIPCA
Bazylika Katedralna: „Klasyczne

niespodzianki”, w programie usłyszy−
my: J. Haydn – Symfonia G−dur „Z ude−
rzeniem w kotły” nr.94, F. Mendelssohn
– 2 Konzertstucke op.113 i 114 na klar−
net i bassethorn, W. A. Mozart – Ein
musikalischer Spass K.522 w wykona−
niu: Arkadiusza Adamskiego – klarnet,
Romana Widaszka – bassethorn, Pawła
Kotli – dyrygent i Płockiej Orkiestry
Symfonicznej; godz. 19

23 LIPCA 
Stary Rynek: Zakończenie VIII

Letniego Festiwalu Muzycznego
– „Gala operetkowa”, w programie
najpopularniejsze przeboje muzyki
operetkowej m.in. J. Strauss – Nad
pięknym modrym Dunajem, E. Kal−
man – Graj Cyganie, F. Lehar – Giu−
ditta, Ch. Gounod – Walc Julii, J. Stra−
uss – uwertura „Zemsta nietoperza”, J.
Offenbach – uwertura „Orfeusz w pie−
kle”, wystąpią: Anita Maszczyk – so−
pran, Mirosław Jacek Błaszczyk – dy−
rygent, Płocka Orkiestra Symfoniczna,
godz. 19. (opr. rł)
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Wybieg dla pingwinów 
Basen będzie miał około 1500 mkw. Wo−

kół niego powstanie nabrzeże skalne z nor−
kami lęgowymi. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, wybieg dla pingwinów
będzie gotowy na początku lipca, ale nie od
razu zobaczymy na nim pingwiny. Wcześ−
niej trzeba przetestować sprzęt nawadniają−
cy i filtrujący wodę w basenie. Trzeba też
przywieźć ptaki z gdańskiego ogrodu zoo−
logicznego do Płocka. Dużą atrakcją dla
zwiedzających będzie zapewne punkt wi−
dokowy do obserwacji podwodnych zabaw
nowych mieszkańców naszego ogrodu.
Płockie stado będzie liczyło 16 pingwinów
z gatunku Czarnostopych (Przylądko−
wych).                                                (rł)


