
Podobnie jak w latach ubieg−
łych, w związku z okresem waka−
cyjnym i przerwą urlopową w pra−
cach Rady Miasta w lipcu i sier−
pniu „Sygnały Płockie” ukażą się
raz w miesiącu. We wrześniu wró−
cimy do cyklu dwutygodniowego.

Redakcja

Uwaga, Czytelnicy

1−31 LIPCA 2005

Nr 13 (130)

Jak nowy
Stary most zostanie wyremontowa−

ny. Przetarg wygrało Konsorcjum Mo−
stostalu Puławy (spółka zależna Mo−
stostalu Warszawa), PPHU Heko Wło−
cławek i GST Przedsiębiorstwo Budo−
wy Rusztowań Gdańsk.

Oferty złożyły cztery konsorcja. Wybra−
no najtańszą – 17 mln 688 zł brutto.

Prace powinny rozpocząć się jeszcze
w lipcu. Wyremontowane zostaną przę−
sła mostu. Oczyszczanie konstrukcji
z rdzy rozpocznie się od strony Płocka,
czyli odwrotnie niż w poprzednich la−
tach. Zawsze malowano i czyszczono
sześć przęseł od strony Radziwia, a trzy
pozostałe od 1950 roku nie były odna−
wiane. Na koniec most zostanie kilka−
krotnie pomalowany. Podczas wszyst−
kich prac ruch samochodowy będzie od−
bywał się bez zakłóceń. W części kole−
jowej musi nastąpić wzmocnienie, co
spowoduje przerwę w kursowaniu po−
ciągów przez 1−2 miesiące.

Prace prawdopodobnie potrwają przy−
najmniej do końca 2006 roku. M.D.

Wydarzenie miało miejsce 1 czerwca
w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury
w Warszawie. Na mocy tej umowy Płock
otrzyma ponad 91 mln zł na budowę I eta−
pu dróg dojazdowych (odcinek I i II). Pie−
niądze pochodzą ze środków Unii Euro−
pejskiej, z Europejskiego Funduszu Roz−
woju Regionalnego. Pozostałe koszty in−
westycji pokryte zostaną z budżetu miasta.

Urząd prowadzi już trzeci przetarg
(dwa poprzednie zostały unieważnio−
ne) na wyłonienie wykonawcy dróg
dojazdowych. Zgłosiło się pięć firm.
Szósta miała pecha, ponieważ jej ofer−
ta wpłynęła dziesięć minut po wyzna−
czonym terminie. Teraz oferty są oce−
niane przez komisję przetargową. Bie−

rze ona pod uwagę odpowiednie za−
bezpieczenie finansowe firmy, do−
świadczenie, potencjał ludzki oraz
specjalistyczny sprzęt. W lipcu powi−
nien rozpocząć się drugi etap przetar−
gu. Wtedy zostanie wybrany ostatecz−
ny wykonawca, a o jego wyborze za−
decyduje cena, jaką zaoferował. 

Przypomnijmy, że drogi do mostu
będą miały ponad dziewięć kilometrów
długości. Ich budowa podzielona jest na
cztery odcinki: I – od ul. Wyszogrodz−
kiej do mostu, II – od mostu do ul. Do−
brzykowskiej, III – od ul. Dobrzykow−
skiej do węzła Góry i IV – druga jezd−
nia ul. Wyszogrodzkiej (od Granicznej
do Armii Krajowej). (m.d.)

Mirosław Milewski – prezydent Płocka i Jan Kurylczyk – sekre−
tarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury podpisali umowę
o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do nowego mostu

Jest kasa, będą drogi

Sążnisty, 170−stronicowy materiał,
przedstawiony radnym nie wzbudził entu−
zjazmu; nie wszyscy zresztą zdołali przez
niego przebrnąć, na co zwrócił uwagę Ze−
non Sylwester Wiśniewski. Opracowanie
obejmuje charakterystykę miasta z po−
działem na uwarunkowania, zagrożenia,
strefę gospodarczą i strukturę demogra−
ficzną poprzez zagospodarowanie prze−
strzenne po poszczególne obszary, które
podlegać mają rewitalizacji. Zastępca pre−
zydenta Tomasz Kolczyński bronił pro−
gramu argumentując, że to pierwszy taki
kompleksowy dokument, obejmujący ca−
łe miasto, wychodzący daleko poza grani−
ce Starówki, na której dotychczas prace
rewitalizacyjne koncentrowały się. 

Program wyznacza 5 podstawowych
celów: odtworzenie i ożywienie cen−
trum Płocka, zagospodarowanie tere−
nów poprzemysłowych i powojsko−
wych, przywrócenie terenów sportowo−
rekreacyjnych nad Wisłą, ożywienie te−
renów mieszkaniowych. Wskazuje tak−
że bariery, które przy realizacji progra−
mu trzeba będzie pokonać m.in. grunty
o nieuregulowanym stanie prawnym,
brak funduszy na remonty i moderniza−
cje – tak właścicieli i lokatorów obiek−
tów jak i w budżecie miasta. Program
obejmuje kilka etapów rewitalizacji:
pierwszy – śródmiejski to 73 hektary
położone między skarpą wiślaną, ul.
Okrzei, Królewiecką, Misjonarską.

Radni mieli zastrzeżenia do tempa
i sposobu prowadzonej rewitalizacji.
Radny Wiśniewski stwierdził, że był za−
skoczony sprzedażą dwóch kamienic na
Starym Rynku bez przetargu i dopytywał,
co się stało z pieniędzmi przeznaczonymi
w ubiegłym roku na remont kamienicy
przy Starym Rynku 7. Zygmunt Bura−
czyński powiedział, że dobrze się stało,
że kamienice sprzedano Towarzystwu
Naukowemu Płockiemu a nie na działal−
ność komercyjną, natomiast zgłosił wąt−

pliwość czy – zgodnie z zapisem w pro−
gramie rewitalizacji – powierzenie tego
zadania któremuś z ratuszowych refera−
tów jest dobrym rozwiązaniem. Z kolei
Wojciech Hetkowski mówił, że program
jest „rozmydlony” i niepotrzebnie obej−
muje całe miasto w sytuacji, gdy nie jest
realizowane nawet minimum. Z tym za−
rzutem nie zgodził się wiceprezydent
Kolczyński, przytaczając przykłady reali−
zowanych na Starówce inwestycji m.in.
nowej siedziby Muzeum Mazowieckie−
go, rozpoczętej modernizacji ul. Tum−
skiej i kamienicy przy ul. Kwiatka.

Na sesji dopytywano też, co przez mi−
nione 6 lat zrobiła Agencja Rewitalizacji
Starówki. O tym dość obszernie mówiła
prezes Zofia Ulicka, ustosunkowując się
również do pytań i krytycznych uwag
radnych. Stwierdziła m.in. że milion zło−
tych przeznaczony na remont kamienicy
przy Starym Rynku 7 będzie w tym roku
wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem,
że ARS wybudował parking przy ul.
Zduńskiej, zainstalował c.o. w dwóch bu−
dynkach przy ul. Synagogalnej, wyre−
montował ul. Jerozolimską i połączył ją
z ul. Kwiatka, wymienił 350 okien
w swoich zasobach oraz wszystkie insta−
lacje elektryczne i szereg pionów kanali−
zacyjnych i wodociągowych.

Ostatecznie radni program na lata 2005
– 2013 przyjęli, stosunkiem głosów 20 za
i przy 2 wstrzymujących się. E.J.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta

Nie tylko remontyNie tylko remonty

Na początku sierpnia otwarte zostaną
oferty na remont kamienicy przy Starym
Rynku 7
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Prezydent zarządził
Wykup lokali

Ustalone zostały zasady składania i tryb rozpatrywa−
nia wniosków o wykup lokali użytkowych w budyn−
kach gminnych. Przypomnijmy, że uchwałę o pier−
wszeństwie wykupu lokali przez dotychczasowych
użytkowników podjęła Rada Miasta 22 marca br.

Komórki dla Rad

Prezydent wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie
9 telefonów komórkowych na rzecz Rad Mieszkań−
ców Osiedli: Imielnica, Ciechomice, Góry, Łukasiewi−
cza, Pradolina Wisły, Radziwie, Trzepowo, Winiary,
Zielony Jar.

Pomogą rodzinom

W drugiej edycji konkursu na realizację przez or−
ganizacje pozarządowe zadań w zakresie pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
złożono 20 ofert na łączną sumę prawie 500 tys.
złotych. Zespół opiniujący oferty wybrał 12 organi−
zacji, które realizować będą wymienione zadania
w tym roku i przyznał im dotacje: Hospicjum Płoc−
kie (50 tys. zł), Płockie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera (45 tys. zł), Kato−
lickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alber−
ta (20 tys. zł na punkt dożywiania i15 tys. na pro−
wadzenie domu dziennego pobytu dla osób otępia−
łych), Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex (20 tys.
zł), Stowarzyszenie „Kolory życia” (5 tys.), Polski
Związek Głuchych (9 tys.), Polski Związek Emery−
tów, Rencistów i Inwalidów(wczasy na działkach –
8 tys. i 2 tys. na integrację środowiska), Płockie
Stowarzyszenie „Amazonki” (4 tys.), Polski Zwią−
zek Niewidomych (9 tys.), Polskie Towarzystwo
Opieki nad Chorymi ze Stomią (3 tys.) i Stowarzy−
szenie na Rzecz Osób z Autyzmem (25 tys. zł).

Wschód – Zachód

Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód
zwróciło się z wnioskiem o wynajęcie pomieszczeń
w budynku przy ul. 3 Maja 18 na swoją działalność.
Prezydent przychylił się do tej prośby i zdecydował
wynająć Stowarzyszeniu pomieszczenia o pow. 94,4
mkw., m.in. na bibliotekę.

Konkurs na dyrektora

Prezydent zarządził przeprowadzenie konkursu na
stanowisko dyrektora ogólnokształcącej szkoły mu−
zycznej I stopnia. Oferty należy składać w zamknię−
tych kopertach w ratuszowym Oddziale Oświaty
(pok.225) w terminie do 7 lipca br.

Komputery dla Rad

Urząd Miasta przekaże nieodpłatnie 37 sztuk sprzę−
tu komputerowego (komputery, monitory, drukarki)
Radom Mieszkańców Osiedli, a także stowarzysze−
niom: Ruchu Obrony Bezrobotnych, Poszkodowanych
w Kolizjach i Wypadkach Drogowych, Przyjaciół
„Dzieci Płocka”, Klubowi Abstynentów. Dzieci Woj−
ny,  Miejskiemu Przedszkolu nr 11 i Zespołowi Szkół
nr 1 oraz Poradni Psychologiczno−Pedagogicznej nr 2.

Pojadą do Fort Wayne

Zespół Pieśni i Tańca Wisła oraz z−ca prezydenta
Tomasz Kolczyński i architekt miasta Iwona Wierz−
bicka pojadą do naszego partnerskiego miasta Fort
Wayne w USA, gdzie wezmą udział w 37. Festiwalu
Trzech Rzek (6−16 lipca).

Działki na sprzedaż

Z zasobu gminy przeznaczono do sprzedaży w for−
mie ustnego przetargu nieograniczonego 2 działki nie−
zabudowane, zlokalizowane przy ul. Działkowej (w
pobliżu ul. Wyszogrodzkiej) o pow. 571 mkw. i 565
mkw. Działki nie są uzbrojone, ale mają dostęp do sie−
ci wodociągowej, gazowej i energetycznej. (j)

* PZU S.A. zakupił dla płockiego pogoto−
wia dwa pulsoksymetry i respirator.
* „Impresja” z SW im. P. Włodkowica wy−

tańczyła brązowy medal na VIII Mistrzo−
stwach Polski Cheerleaders w Staszowie.
Startowało 45 zespołów.
* Firma „Malwa” z podpłockiego Blichowa

(makarony, groszek ptysiowy) zdobyła tytuł
Przedsiębiorcy Roku w powiecie płockim.
* Jeden złoty i 9 srebrnych medali Diligen−

tiae otrzymali tegoroczni maturzyści „Mała−
chowianki”.
* Kilkuset związkowców z regionalnych

jednostek organizacyjnych Orlenu manife−
stowało 14 czerwca przed siedzibą spółki
przeciwko likwidacji tych struktur tereno−
wych.
* Hotel Petropol z okazji 85−lecia Orbisu

zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci.
Za najlepszą uznano pracę Marka Gonia.
* Po kilku latach oczekiwań i wielokrot−

nych monitach, przystąpiono do rozbiórki
walącej się kamienicy przy Al. Jachowicza
24.
* Płocczanin Piotr Gałka zdobył 3 złote me−

dale na Międzynarodowych Mistrzostwach
Azji w pływaniu. W połowie lipca weźmie
udział w mistrzostwach Europy juniorów
w Budapeszcie.
* Wyniki egzaminów gimnazjalnych są sła−

be. Płoccy uczniowie otrzymali średnio
33,69 pkt. z części humanistycznej i 24,62
pkt. z części matematyczno−przyrodniczej
(na 50 punktów możliwych do zdobycia).
* Ogólnopolskie seminarium dla weteryna−

rzy i opiekunów słoni na temat pielęgnacji
tych zwierząt odbyło się 19 czerwca w płoc−
kim zoo.
* Rozpoczęło się malowanie pasów na

jezdniach; przez najbliższe 3 lata o oznako−
wanie płockich ulic dbać będzie gostyniń−
sko−warszawskie konsorcjum (wykonawca
ronda w Łącku).
* Stanisław Dymek (srebrny) i Czesław

Mączyński (brązowy) z PTT Delta Płock
zdobyli medale na Mistrzostwach Polski
w duathlonie (5 km biegu, 20 km jazdy na
rowerze i 2,5 km bieg).
* Zakończył działalność punkt bezpłatnych

porad prawnych w biurze posła Andrzeja Pi−
łata – rozpoczął się remont budynku.
* Inauguracyjny mecz siatkówki plażowej

na Sobótce wygrali ubiegłoroczni zwycięz−
cy: Dominik Gradomski i Łukasz Lewan−
dowski.
* Cztery złote medale przywieźli nasi

wioślarze z Mistrzostw Polski rozegranych
na Malcie w Poznaniu. (j)

Minęło pół miesiąca...

Oddali
Pragnę poinformować, że w wyniku

akcji płockich bibliotekarzy pn. „Maj
miesiącem bez kar” 770 osób zwróciło
1472 przetrzymywane woluminy.
W ogromnej mierze na pomyślność te−
gorocznej kampanii czytelniczej wpły−
nęły apele zamieszczane w lokalnych
mediach.

Serdecznie dziękuję za życzliwość
i okazaną pomoc w propagowaniu bib−
liotecznej akcji odzyskiwania książek.

Bożenna Strzelecka
(dyrektor Książnicy Płockiej)
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Kościelny pasaż
Zakończyła się budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z Al. Ja−

chowicza. Inwestycja pozwoliła na uporządkowanie terenów pomię−
dzy kościołem p.w. św. Stanisława Kostki a gmachem Politechniki, co
wielokrotnie postulowali mieszkańcy osiedla. Ciąg pieszy wyłożono
kostką brukową, postawiono też ogrodzenie, którego elementy wyko−
nali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych („Siedemdziesiątki”). 

Pasaż o długości 176 metrów i szerokości 3,5 metra oświetla dzie−
więć latarni. Inwestycja kosztowała będą ok. 198 tys. zł.

– Do zespołu ds. nazewnictwa ulic wpłynęła już propozycja radne−
go Nowakowskiego, aby nowy pasaż nosił imię księdza Popiełuszki
– mówi zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński. – Pojawił się także
pomysł, aby nosił imię Wojciecha Wiścickiego – pierwszego przewod−
niczącego płockiej Solidarności.

Jakie imię będzie nosił pasaż rozstrzygnie się prawdopodobnie na
sierpniowej sesji Rady Miasta. (m.d.)

Zoo z parkingiem
Wybierasz się do zoo w weekend i martwisz się, gdzie zaparkujesz

samochód? Teraz już nie będziesz miał takiego problemu. Straż Miej−
ska wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół Technicznych Nr 3 (popularną
„Siedemdziesiątką”) postanowiły udostępnić parking dla osób odwie−
dzających zoo na terenie szkoły przy al. Kilińskiego. Odpowiednie
dyspozycje w tej sprawie wydał zastępca prezydenta Dariusz Zawidz−
ki. Za korzystanie z niego nie trzeba nic płacić. (m.d.)

Języki w wakacje
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje w lipcu i sierpniu intensyw−

ne wakacyjne kursy języka angielskiego i niemieckiego. Każdy z kursów
obejmuje 70 godzin, a zajęcia odbywać się będą w Domu Darmstadt przy
Starym Rynku 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Opłata za kurs wynosi
490 złotych. Zapisy w Domu Darmstadt, tel.367 19 22.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 4 lipca o godz. 17.
Kursy zasadniczo organizowane są dla osób początkujących, ale

jeśli zbierze się grupa osób z podstawami znajomości języka, istnie−
je możliwość prowadzenia zajęć na poziomie średnio zaawansowa−
nym. (j)

Zielone linie
Komunikacja Miejska Płock informuje, że 26 czerwca wznowiły

kursy tzw. zielone linie. Podobnie jak w latach ubiegłych, autobusy
nr 13 jeżdżą do Grabiny, a nr 14 do Soczewki. Trzynastka kursuje co−
dziennie, a czternastka od czwartku do niedzieli. Początkowy przy−
stanek obu linii jest na byłym dworcu PKS przy Al. Jachowicza.

Godziny odjazdu 13: dni powszednie – 8.30, 10.42, 12.01, 16.05, 17.30,
19. W soboty i niedziele – 8.16, 10.42, 12.01, 13.15, 15,45, 17.30, 19.

14: czwartek, piątek – 8.20, 14.45, 20.20. W soboty i niedziele –
9.30, 14.30, 20.20.

Cena biletu normalnego na obie linie wynosi 4 zł, ulgowy 2 zł. (j)
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Fundusz Mikro działa w Polsce od
10 lat. Ma ponad 30 oddziałów; płoc−
ki jest 36. To instytucja, która za cel
postawiła sobie wspieranie mikro−
przedsiębiorstw, czyli takich które za−
trudniają nie więcej niż dziewięć
osób, a średnioroczne obroty wynoszą
nie więcej niż 2 miliony euro. 

– To dobra prognoza współpracy
pomiędzy Funduszem a pełnomocni−
kiem Prezydenta ds. bezrobocia – mó−
wił na prezentacji instytucji zastępca
prezydenta Tomasz Kolczyński.
– Bezrobocie w Płocku wynosi 20 pro−
cent, więc jest nad czym pracować.
Rozwój mikroprzedsiębiorczości to
także pomoc dla budżetu, gdyż zwię−
kszają się wtedy wpływy z podatków.

Fundusz Mikro powstał z inicjaty−
wy Polsko−Amerykańskiego Fundu−
szu Przedsiębiorczości. Amerykanie
na początek dali 20 mln dolarów. Od
tego czasu Mikro udzieliło już ponad
70 tys. pożyczek o łącznej kwocie po−
nad 500 mln zł. Z pomocy funduszu
skorzystało w sumie ponad 34 tys.
przedsiębiorców. 

Fundusz Mikro udziela pożyczek
osobom, które mają pomysł na swoją
firmę, ale nie mają wystarczającej

kwoty na jej uruchomienie. – Często
zdarza się tak, że jednoosobowym fir−
mom banki nie chcą udzielić kredytu
i właśnie w takich sytuacjach poma−
gamy – mówił Michał Walicki, kie−
rownik płockiego oddziału FM.
– Osobom, które nie dysponują odpo−
wiednim zabezpieczeniem material−
nym, potrzebują niewielkich kwot oraz
wiedzą jak ma wyglądać i funkcjono−
wać ich firma, udzielamy pożyczek do
siedmiu tysięcy złotych.

Fundusz Mikro pożycza także tym,
którzy już mają firmę, ale chcą ją roz−
winąć. Tu kwota pierwszego kredytu
wynosi do 10 tys. zł. 

Pieniądze pożyczane przeważnie
są na 12 miesięcy, a przy większych
kwotach na 18 miesięcy. Ale jak każ−
da pożyczka, również ta z Funduszu
Mikro, wiąże się z kosztami pono−
szonymi przez przedsiębiorcę, np.
pożyczając 5 tys. zł na sześć miesię−
cy, trzeba oddać 5390 zł, a przy 20
tys. zł pożyczonych na rok – ok. 22
tys. zł. 

Płocki oddział Funduszu Mikro
swoją siedzibę ma przy ul. Bielskiej
45 (wejście od Al. Kobylińskiego),
tel. 268 50 58. (m.d.)

Chcesz założyć małe przedsiębiorstwo lub rozwinąć już działa−
jące a nie masz pieniędzy? Masz szansę je zdobyć; w Płocku
powstał oddział Funduszu Mikro.

Na drobne wydatki
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy holdingu Unipetrol
(PKN Orlen nabył większościowy pa−
kiet akcji) dokonało zmian w radzie na−
dzorczej i zarządzie, proporcjonalnie
do nowej struktury własnościowej. Do
rady powołało 7 przedstawicieli płoc−
kiego koncernu: Igora Chalupca (preze−
sa), Joannę Chmielewską (dyr. biura
prawnego), Dariusza Formelę (dyr. biu−
ra organizacji i restrukturyzacji), Piotra
Kearneya (dyr. biura strategii), Wojcie−
cha Lorenca (dyr. biura systemów za−
rządzania kadrami), Cezarego Smor−
szczewskiego (wiceprezes zarządu)
i Pawła Szymańskiego (członek zarzą−

du). Funkcję przewodniczącego rady
nadzorczej powierzono Igorowi Cha−
lupcowi.

Na stanowisku prezesa 5−osobowego
zarządu Unipetrolu pozostał Pavel
Švarc, dookoptowano zaś do niego
z Płocka: Marka Mroczkowskiego (wi−
ceprezes ds. finansowych) i Adama Ży−
czkowskiego (członek zarządu ds. inte−
gracji). Zarządy PKN Orlen i Unipetrol
zainicjowały projekt, który ma zinte−
grować działania obu firm. Do jego re−
alizacji skierowano około 150 pracow−
ników Orlenu. Część z nich została cza−
sowo oddelegowana do pracy w Cze−
chach. (j)

Nasi w Unipetrolu

Udział Płocka w akcji społecznej
„Przejrzysta Polska”, organizowanej
przez Gazetę Wyborczą przy współu−
dziale organizacji pozarządowych, zao−
wocował już realizacją kilku zadań:

– opracowano zestandaryzowane kar−
ty usług dla wszystkich spraw załatwia−
nych przez płocczan w Urzędzie. Karty
dostępne są w Biuletynie Informacji Pub−
licznej (www.bip.ump.pl) oraz w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta,

– uzupełniono i uporządkowano oz−
nakowanie wewnętrzne w Urzędzie,

– stworzono instrukcję prowadzenia
samorządowego serwisu informacyjnego,

– wydano informator budżetowy dla
mieszkańców, przybliżający w przy−
stępny sposób kwestie wydatkowania
pieniędzy publicznych w 2005 r.,

– opracowano instrukcję dokonywa−
nia okresowej oceny pracowników
Urzędu Miasta oraz powiązano wyniki
oceny pracownika z systemem kiero−
wania na szkolenia.

O realizacji kolejnych zadań będzie−
my informować na bieżąco. (c.d.)

Przejrzysta Polska

Na zaproszenie Krajowego Ośrodka
Badań Dokumentacji Zabytków i Towa−
rzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego
do stolicy pojechali: zastępca prezydenta
Tomasz Kolczyński, dyrektor ratuszowe−
go Wydziału Urbanistyki, Architektury,
Geodezji i Katastru Iwona Wierzbicka,
Andrzej Gołembnik – archeolog oraz sze−
fostwo Agencji Rewitalizacji Starówki
– Zofia Ulicka i Dariusz Sztanderski.
Spotkanie ze specjalistami od rewitalizacji
miast odbyło się w ramach piątków kon−
serwatorskich pn. „Ochrona i dziedzictwa
kulturowego miast mazowieckich
w świetle programów rewitalizacji”. Po−
przednio swoje dokonania pokazywali
przedstawiciele m.in. Ostrołęki, Żyrardo−
wa i Radomia. Spotkania mają na celu wy−
mianę doświadczeń naukowców i władz
miast.

Płock, (17 czerwca), zaprezentował
„Śródmiejski System Przestrzeni Publicz−
nych – działania rewitalizacyjne”. – Mó−
wiliśmy, jakie mamy podejście do rewitali−
zacji i jak bez uregulowań prawnych pró−
bujemy poradzić sobie z tym problemem
– opowiada Tomasz Kolczyński. – Nie−
wątpliwie, była to też promocja miasta.

Śródmiejski System Przestrzeni Pub−
licznych to zespół placów i ulic, m.in. Sta−
ry Rynek, Grodzka, Plac Narutowicza,
Tumska, Nowy Rynek i Bielska. W War−
szawie Andrzej Gołembnik przedstawił
zarys historyczny Starego Miasta. – Wiele
mówiliśmy też o czasach współczesnych,
gdyż rewitalizacja trwa od połowy lat 90
– opowiada Iwona Wierzbicka. – Pokaza−
liśmy co do tej pory zrobiliśmy. Wielkie za−
interesowanie wzbudziły zdjęcia Starego
Rynku przed i po remoncie.

Przedstawiciele Płocka przekonywali
zgromadzonych, że warto inwestować
w zmianę wizerunku miasta. – Już teraz
widzimy zainteresowanie lokalami i kamie−
nicami w obrębie Starego Rynku oraz uli−
cy Tumskiej – mówi zastępca Prezydenta. 

Płocczanie opowiadali też o Lokalnym
Planie Rewitalizacji. Przedstawiciele in−
nych miast szczegółowo się o niego dopy−
tywali, interesowało ich także jak Płock
pozyskuje pieniądze i jak radzi sobie z ure−
gulowaniami prawnymi. 

– Dostaliśmy również zaproszenie do
udziału w Dniach Dziedzictwa Kulturowe−
go, które odbędą się we wrześniu – opo−
wiada Iwona Wierzbicka. – Ustalamy
jeszcze szczegóły, ale prawdopodobnie bę−
dą na przykład dni otwarte Muzeum Ma−
zowieckiego i innych placówek historycz−
no−kulturalnych.

W Warszawie reaktywowana została
także współpraca naszego miasta z Forum
Rewitalizacji, które jako ogólnopolska or−
ganizacja zajmuje się wymianą doświad−
czeń w tym zakresie.

Płock otrzymał również propozycję
współpracy od niemieckiej organizacji
w ramach programu Interreg. Należą do
niej przedstawiciele wielu miast europej−
skich, którzy wymieniają się doświadcze−
niami oraz mają okazję na większym fo−
rum zaprezentować jeden wybrany projekt
rewitalizacyjny. – Chcielibyśmy pokazać
ulicę Tumską – mówi dyrektor.

– Dziedzictwo Płocka zostało zauważo−
ne – podsumował spotkanie w Warszawie
Tomasz Kolczyński. – Rewitalizację bę−
dziemy kontynuować i nikt jej nie zatrzy−
ma. Chcemy w ten sposób promować na−
sze miasto. Małgorzata Domańska 

Jakie są dalsze plany związane z rewitalizacją Płocka? – o tym
rozmawiano na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Dziedzictwo zauważone

Płockie OHP zakłada, że w poszukiwa−
niu sezonowej pracy w wakacje do Mło−
dzieżowego Biura Pracy zgłosi się około
150 osób. – Liczba ta wynika z doświad−
czenia poprzednich lat i aktualnej sytuacji
na rynku – mówi Agnieszka Skolmowska
z płockiego biura. Szansę na zatrudnienie
mają przede wszystkim kobiety, w sumie
około 120 osób. Są to prace przy zbiera−
niu owoców: aronii, czereśni, wiśni i ja−
błek. Można też roznosić gazety (ok. 5 zł
netto za godzinę od 7 do 10 lub 12) lub
ulotki (ok. 3,5 zł, ale brutto) w Płocku lub

miejscowościach nadmorskich. Jest praca
przy rozwożeniu pizzy (ok. 9 zł brutto);
rowerem lub samochodem. Chętni, którzy
skończyli 15 rok życia mogą zgłaszać się
do MBP przy ul. 3−go Maja 18 (tel. 264 05
42). Powinni zabrać ze sobą ważną legity−
mację lub dowód, nr PESEL, a w przy−
padku niepełnoletnich – zezwolenie od
rodziców. Potrzebna też będzie książe−
czka SANEPID−u.

Oferty dostępne są na stronach interne−
towych mazowieckiego OHP (www.ma−
zowiecka.ohp.pl). (rł)

Sezonowe prace
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Elżbieta Popczuk
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Dlaczego mieszkańcy bloków komu−
nalnych, którzy posiadają w domu wo−
domierze i płacą zgodnie z ich wskaza−
niami, muszą teraz dopłacać? 
2/ W okolicach Stanisławówki na drze−
wach pozostały fragmenty ozdób zało−
żonych na Boże Narodzenie. Proszę
o ich zdjęcie.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o rozważenie możliwości na−
dania imienia ks. Jerzego Popiełuszki
nowemu łącznikowi miedzy Aleją Ja−
chowicza a ul. Lasockiego.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zawarcie porozumienia
z właścicielem gruntów tj. Agencją
Rolną Skarbu Państwa w celu popra−
wy infrastruktury ul. Przyszkolnej.
2/ Proszę o wprowadzenie do naj−
bliższych zadań inwestycyjnych mo−

dernizacji ul. Dolnej. 3/ Kiedy roz−
pocznie się zaplanowana moderniza−
cja ośrodka zdrowia w Górach? 4/
Proszę o uporządkowanie (ścięcie
trawy, usunięcie śmieci) działki ko−
munalnej przy ul. Zubrzyckiego. 5/
Pacjenci Przychodni Onkologicznej
przy szpitalu wojewódzkim na Wi−
niarach proszą o zainstalowanie na
poczekalni urządzeń wentylacyj−
nych. 6/ Proszę o wycięcie trzech to−
poli przy ul. Góry. 7/ Proszę o napra−
wę betonowego stołu do tenisa, znaj−
dującego się przy placu zabaw przy
ul. Parkowej.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W opuszczonym domu jednoro−
dzinnym przy ul. Siennej nadal nic
się nie dzieje. Jak długo jeszcze bu−
dynek pozostanie bezpański? 2/
W sprawie powołania przez prezy−
denta Płocka pełnomocnika ds. inwe−
stycji w kontekście zakresu obowiąz−
ków zastępcy prezydenta ds. inwesty−
cji. 3/ W sprawie działalności kapitu−
ły ds. nazwy nowej przeprawy mosto−
wej. 4/ Sposób organizowania prze−
targów w jednostkach kontrolowa−
nych przez Komisję Rewizyjną Rady
Miasta. 5/ W sprawie szybkiej zmia−

ny (niekorzystnego dla inwestorów)
miejscowego planu zagospodarowa−
nia przestrzennego terenów przemy−
słowych, znajdujących się przy PKN
Orlen. 6/ Sprzedaż mieszkań wraz
z lokatorami. 7/ W sprawie nieprze−
widywalnego w skutkach pozwolenia
na budowę ul. Tumskiej na odcinku
od Placu Narutowicza do ul. Kwiat−
ka. 8/ W sprawie zakończonej kontro−
li w spółce gminnej Wodociągi Płoc−
kie przez służby Prezydenta Płocka.
9/ Czy podawanie dłużników Agencji
Rewitalizacji Starówki odbywa się
zgodnie z obowiązującym prawem?
10/ W sprawie książki promującej
Prezydenta Płocka Pana Mirosława
Milewskiego pt.: „Na co wydajemy
nasze pieniądze”, dostarczanej do
każdego mieszkania i domu.

Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zwracam się z prośbą o bieżące
uprzątnięcie ul. Sarniej na terenie
osiedla Borowiczki. 2/ Zwracam się
z prośbą o położenie płyt betonowych
na ul. Wspólnej (osiedle Wyszo−
grodzka). 3/ Proszę o przedstawienie
aktualnego stanu zaawansowanie roz−
wiązania problemów mieszkańców
osiedla Borowiczki (przedłużenie li−

nii autobusowej nr 3 i 29, ułożenia
płyt w ul. Parcele i Jastrzębiej, dopro−
wadzenia wody i odprowadzenia
ścieków oraz budowy oświetlenia
w osiedlu Parcele). 4/ Proszę o napra−
wę chodnika na odcinku od ul. Har−
cerskiej do Warmińskiej (przy szko−
le). 5/ Proszę o jak najszybsze wy−
równanie ul. Łomżyńskiej. 6/ Zwra−
cam się z prośbą o rozważenie zada−
szenia przystanków na terenie osiedla
Borowiczki przy ul. Harcerskiej i Bo−
rowickiej. 7/ Proszę o podjęcie dzia−
łań, zmierzających do zwiększenia
stanu zazielenienia terenów osiedla
Międzytorze. 8/ Proszę o przesunię−
cie kursu linii 29 z Borowiczek
z godz. 7 o kilka minut wcześniej. 9/
Proszę o przeprowadzenie ekspertyzy
technicznej dotyczącej wykonanych
prac remontowych na stadionie i w
budynku Miejskiego Centrum Sportu
przy ul. Sportowej 1.

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie uaktualnienia tablic
z nazwami ulic: Gradowskiego Antol−
ka, harcerza i ul. Gen. St. Grzmot Skot−
nickiego. 2/ W sprawie negocjacji pa−
kietu gwarancyjnego dla pracowników
SZPZOZ. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami w czerwcu 2005 roku:

UCHWAŁA NR 725/XLII/05 w spra−
wie zmian w budżecie miasta Płoc−
ka na 2005 rok.

1. UCHWAŁA NR 726/XLIII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Pro−
filaktyki i Rozwiązywania Proble−
mów Alkoholowych na terenie mia−
sta Płocka na rok 2005.

2. UCHWAŁA NR 727/XLIII/05
w sprawie wyrażenia zgody na przy−
stąpienie Gminy Płock do projektu
„Europejski Szlak Gotyku Ceglane−
go” realizowanego przez Niemiecki
Związek Budownictwa Mieszkanio−
wego, Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego w Berlinie.

3. UCHWAŁA NR 728/XLIII/05
w sprawie wyrażenia opinii doty−
czącej wydania przez Wojewodę
Mazowieckiego zezwolenia na rea−
lizację zadania inwestycyjnego
o potencjalnym wpływie na stan ob−
szaru Natura 2000 pn. „Budowa
Oczyszczalni Wschód wraz z kolek−
torami kanalizacji sanitarnej”
w Płocku.

4. UCHWAŁA NR 729/XLIII/05
w sprawie uchwalenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Płocka na lata 2005−2013, kierunko−
wo do 2020 r.

5. UCHWAŁA NR 730/XLIII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
571/XXX/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 r. w spra−
wie ustalenia zasad sprzedaży lokali

mieszkalnych będących własnością
gminy.

6. UCHWAŁA NR 731/XLIII/05
w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad utrzymania czystości i po−
rządku na terenie miasta Płocka.

7. UCHWAŁA NR 732/XLIII/05
w sprawie nadania Regulaminu
Straży Miejskiej w Płocku.

8. UCHWAŁA NR 733/XLIII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
364/XIX/03 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku zmie−
nionej Uchwałą Nr 433/XXII/04
Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca
2004 roku. 

9. UCHWAŁA NR 734/XLIII/05
w sprawie przystąpienia miasta Płoc−
ka do programów stypendialnych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz studentów, współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecz−
nego oraz ustalenia regulaminów
przyznawania stypendiów.

10. UCHWAŁA NR 735/XLIII/05
w sprawie zawarcia z Ministrem
Edukacji Narodowej i Sportu poro−
zumienia w sprawie wykonania
w 2005 r. zadań edukacyjnych rzą−
dowego Programu na rzecz społecz−
ności romskiej w Polsce.

11. UCHWAŁA NR 736/XLIII/05
w sprawie zmian w podziale miasta
Płocka na obwody głosowania.

12. UCHWAŁA NR 737/XLIII/05
w sprawie wyboru banku na „Ban−
kową Obsługę Budżetu Miasta Płoc−
ka” oraz zabezpieczenia kredytu na
rachunku bieżącym.

13. UCHWAŁA NR 738/XLIII/05
w sprawie wyrażenia zgody na za−
warcie umowy na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa
boisk, urządzeń sportowych i tere−
nów zabaw przy Szkole Podstawo−
wej Nr 1” i zabezpieczenie prawi−

dłowego wydatkowania środków
w formie weksla „in blanco”.

14. UCHWAŁA NR 739/XLIII/05
w sprawie wyrażenia zgody na za−
warcie umowy na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa
boisk, urządzeń sportowych i tere−
nów zabaw przy Szkole Podstawo−
wej Nr 20” i zabezpieczenie prawi−
dłowego wydatkowania środków
w formie weksla „in blanco”.

15. UCHWAŁA NR 740/XLIII/05
w sprawie przyjęcia ze środków Fun−
duszu Dopłat w Banku Gospodarstwa
Krajowego wsparcia realizacji zada−
nia polegającego na przebudowie
i zmianie sposobu użytkowania czę−
ści budynku byłego Technikum Sa−
mochodowego, zlokalizowanego
w Płocku przy ul. Misjonarskiej 22,
w wyniku którego powstanie Nocle−
gowania dla kobiet i matek z dziećmi. 

16. UCHWAŁA NR 741/XLIII/05
w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie zmiany uchwały Nr
378/XXXI/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku w spra−
wie udzielenia poręczenia finanso−
wego dla Banku Gospodarstwa Kra−
jowego w Warszawie z tytułu zacią−
gniętego kredytu przez Miejski Za−
kład Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z o.o. na realizację zadania
pn. „Osiedle mieszkaniowe – dwa
budynki mieszkalne w Płocku przy
ul. Kochanowskiego 13”.

17. UCHWAŁA NR 742/XLIII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
534/XXVII/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 r w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodze−
nia zasadniczego w I−szej kategorii
zaszeregowania oraz wartości jed−
nego punktu w złotych w tabeli pun−
ktowych rozpiętości dla poszczegól−
nych kategorii zaszeregowania obo−

wiązującej w budżetowych jednost−
kach organizacyjnych.

18. UCHWAŁA NR 743/XLIII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
657/XXXVII/05 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 22.02.2005 roku w spra−
wie zaciągania zobowiązań finanso−
wych w ramach wydatków bieżą−
cych wykraczających poza rok bu−
dżetowy zmienionej Uchwałą Nr
708/XL/05 z dnia 24.05.2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr
657/XXXVII/05 z dnia 22.02.2005
roku w sprawie zaciągania zobowią−
zań finansowych w ramach wydat−
ków bieżących wykraczających po−
za rok budżetowy.

19. UCHWAŁA NR 744/XLIII/05
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2005 rok.

20. UCHWAŁA NR 745/XLIII/05
w sprawie wyrażenia opinii doty−
czącej inwestycji mającej na celu
odwodnienie odcinka II i IV dróg
dojazdowych do II przeprawy mo−
stowej w Płocku oraz odprowadze−
nie wód deszczowych z terenów
osiedli Ciechomice i Pradolina Wi−
sły, przewidzianych do realizacji na
obszarze NATURA 2000 – „Dolina
Środkowej Wisły”.

21. UCHWAŁA NR 746/XLIII/05
w sprawie ustalenia wysokości mie−
sięcznego wynagrodzenia zasadni−
czego dla Prezydenta Miasta Płocka.

22. UCHWAŁA NR 747/XLIII/05
w sprawie wyrażenia zgody na za−
warcie porozumienia z Samorządem
Województwa Mazowieckiego
w sprawie opracowania dokumenta−
cji technicznej dotyczącej regulacji
rzeki Słupianki.

23. UCHWAŁA NR 748/XLIII/05
w sprawie wyboru Przewodniczące−
go Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Płocka.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na 
XLII i XLIII sesji Rady Miasta 
w dniu 10 i 28 czerwca 2005 roku:
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Przypomnijmy, że 24 maja Zenon Sylwester Wiśniewski zrezy−
gnował z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Podczas
ostatnich obrad (28 czerwca) radni podjęli decyzję o wyborze no−
wego przewodniczącego. Zgłoszono dwie kandydatury: Zbignie−
wa Nowaka i Wiesława Kossakowskiego. W głosowaniu 11 rad−
nych opowiedziało się za wyborem tego pierwszego, natomiast za
Kossakowskim – 7. Potem już trzeba było przegłosować całą uch−
wałę z kandydaturą Zbigniewa Nowaka. 13 radnych było za,
trzech – przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. (m.d.)

Jest przewodniczący

Zastępca prezydenta Piotr Kubera uzasadniał organizację sierpniowego
koncertu hip−hopowego, który nie podobał się połowie radnych 
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Rada Miasta Płocka ustaliła regula−
miny programów stypendialnych,
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, dla uczniów
i studentów na rok szkolny i akade−
micki 2005/2006. Tym samym wyra−
ziła zgodę na przystąpienie miasta do
drugiej edycji konkursu na tzw. sty−
pendia unijne. Zgodnie z informacja−
mi przekazanymi 10 czerwca br. na
naradzie zorganizowanej przez Urząd
Marszałkowski w Warszawie kolejna
edycja konkursów na finansowanie
programów stypendialnych będzie
miała nieco inne zasady i przebieg niż
konkursy na rok 2004/2005. Samorzą−
dy mają mieć nieco większą swobodę
w ustalaniu wysokości stypendium
oraz możliwość korygowania niektó−
rych kryteriów, choć dokładnie nie
określono jakich. Urząd Marszałkow−
ski – opierając się na doświadczeniach
z tego roku – będzie samodzielnie
ustalał liczbę potencjalnych stypendy−
stów i stosownie do tego przydzielał
każdemu samorządowi odpowiednią
kwotę środków finansowych. Podsta−

wowa różnica w stosunku do progra−
mów aktualnie realizowanych dotyczy
tzw. kosztów kwalifikowanych, za
które uważać się będzie wyłącznie
kwoty wypłaconych stypendiów. Cała
obsługa administracyjna musi być fi−
nansowana przez samorządy ze środ−
ków własnych. Szacuje się, że w przy−
padku obu programów (dla uczniów
i studentów) będzie to kwota w grani−
cach 60−90 tys. zł. Około połowę
z tych kosztów stanowić będą wydatki
na wynagrodzenia (minimum 1 etat).
Pozostała część kosztów to opłaty
pocztowe, bankowe, notarialne oraz
zakupy materiałów biurowych (mate−
riały eksploatacyjne do drukarek i ko−
piarek, papier itp.)

Zmiany dotyczą również kryterium
dochodowego dla dzieci i młodzieży
z obszarów wiejskich. Dochód z 1 ha
przeliczeniowego ma być ustalany w
oparciu o komunikat Prezesa GUS (za−
sada najkorzystniejsza dla potencjal−
nych stypendystów – około 90 zł za−
miast 255 zł w obecnie realizowanych
programach). (rł)

Stypendia unijne 2

Radni większością głosów zmienili
uchwałę w sprawie określenia stref,
w jakich jeżdżą autobusy Komunikacji
Miejskiej. Zmiana dotyczy utworzenia
nowych połączeń, w związku z podpi−
saniem przez KM porozumień z gmi−
nami: Duninów i Słupno. W związku
z wydłużeniem trasy linii nr 8 do
Brwilna, w nowej wersji uchwały do

„ósemki” dopisano przystanek Popła−
cińska Stocznia. Do linii nr 30 dopisa−
no natomiast przystanek Harcerska
Park/Borowiczki Cukrownia.

W związku z tym „8” jeździ na tra−
sie: Płock – Popłacin – Brwilno, a tra−
sa „30” pozostaje niezmieniona, czyli
autobus kursuje z Płocka przez Bielino
i Liszyno do Słupna. (m.d.)

Zmiana 8 i 30

Płock przystąpił do projektu pn. „Eu−
ropejski Szlak Gotyku Ceglanego” (Eu−
RoB). Jest on realizowany przez Nie−
miecki Związek Budownictwa Miesz−
kaniowego, Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego w Berlinie.

Projekt powstał w 2001 roku, a w jego
realizację zaangażowane są miasta z Nie−
miec, Danii, Polski, Litwy, Łotwy i Esto−
nii. W zatwierdzonej przez radnych uch−
wale czytamy: Głównym celem jest pobu−
dzenie turystyki jako gałęzi gospodarki
lokalnej i regionalnej, wzmocnienie
wspólnej europejskiej tożsamości poprzez
stworzenie tematycznej trasy turystycznej.

Oprócz tego założeniem projektu jest
poprawienie oznaczenia obiektów ar−
chitektonicznych, a także dążenie do
wspólnego rozwoju innowacyjnych
produktów turystycznych i kulturalnych
w celu poprawienia lokalnej promocji
miast uczestniczących w projekcie. 

W naszym mieście znajdują się na−
stępujące obiekty pochodzące z goty−
ku: wieża Kolegiaty św. Michała
w Małachowiance, dwie wieże zamko−
we: szlachecka i zegarowa, kanonia
(obecnie siedziba Towarzystwa Nau−
kowego Płockiego), Dom pod Trąba−
mi, fragment muru kazimierzowskiego
przy ul. Kwiatka oraz baszta obronna
(obecnie siedziba Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków).

Pierwszy etap EuRoB realizowano
w latach 2002−2004. Finansowany był
– 862 tys. euro – z funduszy Unii Euro−
pejskiej. Uczestniczyły w nim takie
polskie miasta jak: Szczecin, Olsztyn,
Grudziądz, Gdańsk i Chełmno. Każde
z nich w ramach projektu otrzymało
cztery tablice informacyjne, na których
opisano zabytkowe obiekty, znajdujące
się na szlaku. Ponadto opracowano
i wydano broszury oraz foldery infor−
macyjne o szlaku oraz stworzono stronę
internetową.

Drugi etap projektu potrwa do jesie−
ni 2007 roku. Wysokość budżetu
przeznaczonego na ten cel wynosi 1
mln 645 tys. euro. W ramach EuRoB
wydany zostanie nowy wielojęzyczny
katalog (każdy partner prezentowany
będzie na dwóch stronach, a nakład
wyniesie 30−50 tys. egzemplarzy),
broszura oraz specjalny plakat promu−
jący szlak, rozbudowana będzie strona
internetowa o nowe wersje językowe
(obecnie jest tylko w języku angiel−
skim i niemieckim). Organizowane
będą również spotkania, dotyczące
marketingu w turystyce oraz wizyty
studyjne z udziałem dziennikarzy i to−
ur−operatorów.

Warunkiem przystąpienia do EuRoB
jest wpłata 5 tys. euro przez każdego
z partnerów projektu. M.D.

Gotyckie miasto

Radni wprowadzili zmiany w podzia−
le miasta na obwody głosowania.

Zmiany wynikają z nadania nazw
nowym ulicom, zmiany nazw ulic ist−
niejących bądź przekroczenia ustawo−
wej liczby mieszkańców w obwodzie,
która powinna wynosić maksymalnie
3 tysiące.

W obwodzie nr 55 wykreślono:
Plac Marcelego Nowotki oraz ulice:
Paderewskiego i Związku Młodzieży
Polskiej. Dopisano natomiast: Pasaż
Paderewskiego i ul. Gen. Grzmot
– Skotnickiego.

W obwodzie nr 62 dopisano ulicę
Michała Ciechomskiego.

Obwód nr 50 podzielono na dwa;
w „50” pozostawiono ul. Armii Kra−

jowej, a do nowego obwodu nr 65
przypisano następujące ulice: Bliską,
Boryszewską, Hubalczyków, Walecz−
nych, Wyszogrodzką (numery niepa−
rzyste od ul. Granicznej do Armii
Krajowej), Urodzajną, Zbożową
i Żyzną.

Obwód nr 56 również podzielono na
dwie części. W „56” pozostawiono
Aleję Jana Pawła II – numery nieparzy−
ste od 29 do końca. Natomiast do no−
wego obwodu nr 66 wpisano: Aleję Ja−
na Pawła II – nr nieparzyste od 72 do
końca.

Ponadto radni ustalili trzy odrębne
obwody głosowania: Szpital Miejski
Świętej Trójcy, Wojewódzki Szpital
Zespolony oraz Zakład Karny. (m.d.)

Zmiany w obwodach

Radni ustalili nowe miesięczne wyna−
grodzenie Prezydenta Miasta. Podwyżka
nie jest duża i wynika z wejścia w życie
rozporządzenia Rady Ministrów z 22 lu−
tego br. Zmieniło ono zasady wynagra−
dzania i wymagań kwalifikacyjnych pra−
cowników samorządowych, zatrudnio−
nych w urzędach gmin, starostwach po−
wiatowych i urzędach marszałkowskich. 

Do tej pory Prezydent zarabiał 3 tys.
910 złotych. Według nowego rozporzą−

dzenia podstawowa pensja prezydenta
nie może być niższa niż 4 tys. 030 zł.
I tyle właśnie będzie zarabiał Mirosław
Milewski. Dostanie również wyrówna−
nie, bo nowa stawka obowiązuje od 1
stycznia br. 

Oprócz pensji podstawowej Prezy−
dentowi przysługują dodatki: funkcyj−
ny, specjalny oraz stażowy. W sumie
całość wynagrodzenia po podwyżce
wyniesie 5 tys. 356 zł netto. (m.d.)

Niewiele więcej
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Program krajowy jest kontynuacją
wcześniejszej edycji Phare 2002. Rea−
lizowany będzie na terenie całej Pol−
ski. Pomoc jest przeznaczona na inwe−
stycje i usługi doradcze. Zaintereso−
wani przedsiębiorcy powinni składać
osobne wnioski do każdego z niżej
wymienionych programów Phare
2003. Dofinansowanie mogą otrzy−
mać przedsiębiorstwa, które skorzy−
stają z usług doradczych firm akredy−
towanych przez Polską Agencje Roz−
woju Przedsiębiorczości.

Program Rozwój i modernizacja
przedsiębiorstw w oparciu o nowe
technologie obejmuje, wsparcie na do−
radztwo i na inwestycje.

Program Ścieżki od innowacji do
biznesu obejmuje wsparcie na doradz−
two, inwestycje i pożyczki na innowa−
cje.

Celem pierwszego programu jest
wsparcie małych i średnich przedsię−
biorstw w podnoszeniu ich konkuren−
cyjności na rynku oraz zwiększenie
produkcji opartej na nowych techno−
logiach.

W ramach tego programu dofinanso−
wany może być zakup: maszyn i urzą−
dzeń z oprzyrządowaniem, sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem,
wyposażenia biurowego, wartości nie−
materialnych i prawnych (oprogramo−
wanie komputerowe, licencje, patenty
itd.). Dofinansowanie będzie też obej−
mowało transport, instalacje i urucho−
mienie wcześniej wymienionych środ−
ków trwałych.

Minimalna kwota dofinansowania to
2 000 a maksymalna 100 000. Przy
czym wsparcie nie będzie mogło prze−
kroczyć: 30% w Warszawie i Poznaniu,
40% we Wrocławiu, Krakowie, Gdań−
sku, Gdyni i Sopocie; 50% we wszyst−
kich innych powiatach. 

Celem programu „ścieżki od inno−
wacji do biznesu” jest wsparcie inwe−

stycji małych i średnich przedsię−
biorstw w oparciu o rozwiązania inno−
wacyjne oraz wzrost udziału sektora
MSP w lokalnych gospodarkach. Do−
finansowanie będzie obejmowało: za−
kup nowych maszyn i urządzeń
z oprzyrządowaniem, zakup nowego
sprzętu komputerowego i biurowego
oraz inne wydatki związane z prawi−
dłową instalacją i uruchomieniem wy−
żej wymienionego sprzętu do 15% je−
go wartości.

Wysokość dotacji to minimum 2 000,
maksimum 100 000. Tu również wspar−
cie nie będzie mogło przekroczyć: 30%
w Warszawie i Poznaniu; 40% we Wro−
cławiu, Krakowie, Gdańsku, Gdyni
i Sopocie, 50% we wszystkich innych
powiatach. 

Pożyczka na wdrożenie inwestycji
o charakterze innowacyjnym ma na celu
podniesienie konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw. Może być
udzielona na: wdrożenie wyników prac
badawczo−rozwojowych; zakup licencji
krajowych lub zagranicznych, polegają−
cych na nabyciu uprawnień do wykorzy−
stania rozwiązań naukowych i technicz−
nych oraz doświadczeń produkcyjnych;
zakup i montaż maszyn i urządzeń; bu−
dowę, rozbudowę lub modernizację bu−
dynków lub instalacji niezbędnych do
wprowadzenia innowacji.

Pożyczka na realizację inwestycji
o charakterze innowacyjnym nie będzie
mogła przekroczyć 75% kosztów inwe−
stycji oraz równowartości 500 000.
Może być udzielona na okres nie dłuż−
szy niż 6 lat, pod warunkiem, że przed−
siębiorca zapewni finansowanie inwe−
stycji w części nie objętej pożyczką. 

Więcej informacji osoby i firmy za−
interesowane programem mogą uzy−
skać bezpłatnie w Centrum Wspierania
Biznesu w Płocku, ul. 3 –go Maja 16 p.
315 tel. 262−68−48 cwb@pol.pl 

Eryk Smulewicz

Niebawem zostanie uruchomiona ostatnia edycja programu przedakcesyj−
nego PHARE 2003. Budżet dotacji dla małych i średnich firm jest dużo
mniejszy w porównaniu do funduszy strukturalnych, jednakże wymagania
stawiane wnioskodawcom są łagodniejsze niż w dostępnym aktualnie pro−
gramie „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

PHARE 2003 

Dla małych i średnich

Nagrody dla ZSOS nr 7 odbiera dyrektor Krystyna Kijek
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58 placówek oświatowych wzięło
udział w konkursie pn. „Segreguj odpa−
dy”. Była to już jego czwarta edycja.
Przez dziewięć miesięcy (20.09.2004
– 7.06.2005) przedszkolaki, uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych zbierali plastiko−
we butelki, makulaturę i baterie. Dodat−
kowo dzieciaki ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych brały udział w zbiórce
aluminiowych puszek po napojach.

Celem konkursu była popularyzacja
selektywnej zbiórki odpadów. Roz−
strzygnięcie, wręczenie dyplomów
i symbolicznych czeków odbyło się 20
czerwca w auli L.O. im. Małachow−
skiego. 

W sumie zebrano ponad 67 ton ma−
kulatury, 21 ton plastiku, 613 kilogra−
my baterii i 313 kilogramów puszek.
Wszystko trafiło do ZUOK−u, gdzie zo−
stało oczyszczone. Następnie odpadami
zajęły się firmy recyklingowe, które
wyprodukowały ponownie z tych mate−
riałów papier, puszki i butelki plastiko−
we. 

Wśród przedszkolaków najwięcej
plastiku zebrano w Miejskim Przed−
szkolu Nr 25. O najwięcej makulatury
postarały się dzieci z Miejskiego Przed−
szkola nr 2, a baterii – przedszkolaki
z „ósemki”. Wśród szkół podstawo−
wych i gimnazjalnych najlepszy był

Zespół Szkół Ogólnokształcących Spe−
cjalnych Nr 7. Uczniowie z tej szkoły
zebrali najwięcej plastiku i makulatury.
Puszek po napojach najwięcej przynio−
sły dzieciaki ze Szkoły Podstawowej
Nr 6, a baterii z Gimnazjum Nr 6. Pier−
wsze miejsce wśród szkół ponadgimna−
zjalnych niezaprzeczalnie zajął Specjal−
ny Ośrodek Szkolno−Wychowawczy
Nr 2. Uczniowie zebrali najwięcej ma−
kulatury, plastiku oraz baterii. 

Zwycięzcy oraz laureaci drugich
miejsc we wszystkich kategoriach
otrzymali dyplomy oraz czeki na kwotę
od 200 do 1500 tys. zł. Organizatorzy
konkursu ufundowali także nagrodę
specjalną „za prawidłowe stosowanie
zasad zbiórki plastiku”. Czeki na kwotę
400 zł odebrali przedstawiciele: Miej−
skiego Przedszkola Nr 25, Zespołu
Szkół Nr 2 i L.O. im. Małachowskiego.

Wyróżnienie pozakonkursowe otrzy−
mał pięcioletni Dominik Marcinkowski
z przedszkola nr 25. W trakcie konkur−
su uzbierał 6795 plastikowych butelek.
W nagrodę dostał piłkę.

Organizatorami konkursu byli: Urząd
Miasta Płocka, Związek Gmin Regionu
Płockiego, Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Kobiernikach, SITA
Płocka Gospodarka Komunalna, Eko−
Maz oraz Regionalne Centrum Eduka−
cji Ekologicznej. M.D.

Czek za odpady

Płockie stowarzyszenie Centrum In−
nowacji Społeczeństwa Informacyjne−
go przy współudziale Centrum Wspie−
rania Biznesu ogłasza konkurs pt.
”Wirtualny pasaż – tumska.pl”. Warun−
kiem uczestnictwa w konkursie jest za−
projektowanie i wykonanie serwisu
/portalu internetowego przy wykorzy−
staniu dowolnych metod informatycz−
nych. Najlepsza praca (spełniająca wy−
mienione w regulaminie kryteria) zo−
stanie następnie umieszczona w sieci
pod adresem tumska.pl.

Ulica Tumska na stałe wrosła w wi−
zerunek naszego miasta. Mamy na−
dzieję, że nieodległa modernizacja

uczyni z niej prawdziwą wizytówkę
Płocka. Należy się jej zatem także
godne miejsce w wirtualnym świecie.
W związku z tym wierzymy, iż rezul−
tatem akcji będzie strona, na której
znajdziemy aktualną bazę informacji
o imprezach kulturalnych i sporto−
wych z miasta i okolic (np. uzupełnia−
ną na bieżąco przez wolontariuszy),
katalog miejsc miłego spędzania cza−
su, miejsce dla twórczości młodych
ludzi itd. Natomiast płoccy przedsię−
biorcy i handlowcy znajdą odpowied−
nie miejsce do promocji swej oferty.
Liczymy na innowacyjne pomysły
uczestników konkursu.

Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu
zaktywizowanie płockiej młodzieży
oraz wszystkich interesujących się in−
formatyką, a także szeroko pojętą pro−
mocją gospodarki opartą na wiedzy
i nowoczesnych technologiach telein−
formatycznych.

Formularz zgłoszeniowy oraz szcze−
gółowy regulamin konkursu można
znaleźć na stronie internetowej
www.zmiany.org/tumska. Organizato−
rzy przewidują przyznanie głównej na−
grody w postaci markowego aparatu
cyfrowego oraz dwóch wyróżnień – ak−
cesoria komputerowe. Sponsorzy
przedsięwzięcia to PetroEnergoRem
Sp. z o.o., Play – Agencja Reklamy
oraz Pixel−Color.

Krzysztof Buczkowski
Prezes Centrum Innowacji SI

Konkurs dla internautów

”Wirtualny pasaż – tumska.pl” Orlen
w Turcji?

W poprzednim numerze infor−
mowaliśmy, że PKN Orlen zaku−
pił 62,99% akcji czeskiego hol−
dingu Unipetrol, stając się jego
większościowym akcjonariuszem.
Koncern nadal poszukuje dal−
szych możliwości rozwoju i ek−
spansji na nowe rynki. Obecnie
zainteresowany jest nabyciem pa−
kietu 51% akcji firmy Tupras, na−
leżącego do tureckiego skarbu
państwa. (j)
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P SS Społem „Zgoda” jest obecnie
najstarszym płockim zakładem
pracy, służącym mieszkańcom

nieprzerwanie od 135 lat. Na uroczy−
stym Walnym Zgromadzeniu, w któ−
rym wzięło udział około 300 spółdziel−
ców (wśród nich najstarszy 55−letnim
stażem honorowy prezes TNP Jakub
Chojnacki) uhonorowano i nagrodzono
111 pracowników z 8 sklepów, które
osiągnęły najlepsze wyniki sprzedaży
w jubileuszowym konkursie, który
trwał od listopada ubiegłego roku.
W maju przygotowano też niespodzian−
ki dla klientów PSS−owskich sklepów:
przy 22 placówkach zorganizowano
imprezy dla dzieci ze słodkimi nagro−
dami, a 18 maja co dwudziesty klient
otrzymał 10−złotowy talon premiowy.

Płocka „Zgoda” jest poważnym pra−
codawcą – zatrudnia 495 osób, w 90%
płci żeńskiej i od 1990 roku zarządzana
jest przez kobietę (pierwszą na tym sta−
nowisku w historii płockiej PSS), która
sprawnie i prawie bezboleśnie przepro−
wadziła spółdzielnię przez trudny okres
transformacji i zdołała się oprzeć kon−
kurencji supermarketów. Nic więc
dziwnego, że w roboczej części Walne−
go Zgromadzenia prezes Halina Cicher−
ska bez problemu otrzymała absoluto−
rium, za którym głosowało ponad 90
procent członków. Dla jubilatów tań−
czyły i śpiewały „Dzieci Płocka”.

Potem w Domu Technika było mnó−
stwo gości z kwiatami i gratulacjami
m.in. senator Kruszewski, poseł Łusz−
czyńska, Zdzisław Gumkowski z Kra−
jowej Rady Spółdzielczej, Kazimierz
Bentkowski z Krajowego Związku Re−
wizyjnego, starosta Boszko, prezydent
Milewski, ks. Kazimierz Ziółkowski
z życzeniami od biskupa płockiego,
szef regionalnej Solidarności Witold
Kępczyński i wielu innych, nie licząc
przedstawicieli zaprzyjaźnionych spół−
dzielni z innych miast. Piękny koncert
dała Płocka Orkiestra Symfoniczna,
z którą śpiewała Joanna Nycz.

Trochę wspomnień

Przełom XIX i XX wieku był bardzo
pomyślnym okresem dla Towarzystwa
Spożywczego, które liczyło już wów−
czas prawie 800 członków. W 1906 ro−
ku zakupiono piekarnię z wyposaże−
niem, a w styczniu 1911 roku kamieni−
cę na rogu ul. Tumskiej i Więziennej
(obecnie Sienkiewicza, gdzie do dziś
mieści się siedziba zarządu i admini−
stracja „Zgody”). W 1921 roku otwar−
to trzeci sklep w zakupionym budynku
przy ul. Kościuszki. W tym też roku
opracowano nowy statut, w którym po
raz pierwszy pojawia się nazwa „Zgo−
da”. Towarzystwo staje się odtąd Spół−
dzielczym Stowarzyszeniem Spożyw−
ców „Zgoda”, do którego stopniowo
przyłączają się mniejsze organizacje
spółdzielcze, działające na terenie
Płocka: Polski Sklep Żelazny, Koope−
ratywa Urzędników Państwowych,

Spółdzielcze Stowarzyszenie „Wisła”
z Radziwia.

Dzięki wydatnej pomocy ówczes−
nych władz miasta „Zgoda” buduje
w 1928 roku pierwszą w mieście nowo−
czesną piekarnię mechaniczną, która
wypieka pieczywo do dziś. W 1929 ro−
ku spółdzielnia zrzeszała 1545 człon−
ków, prowadząc 8 sklepów: 6 kolonial−
nych, żelazny i bławatny. Przed II woj−
ną światową przybyły jeszcze cztery,

skład materiałów budowlanych, 2 hur−
townie soli (w Płocku i Wyszogrodzie),
hurtownia nafty i olejów. Do transportu
„Zgoda” utrzymywała własny tabor
konny.

8 września 1939 roku nadzór nad
spółdzielnią, która do końca wojny
przemianowana została na Konsumen−
genossenschaft „Eintracht”, przejęli
Niemcy. Tuż po wyzwoleniu, w stycz−
niu 1945 roku, spółdzielcy podjęli dzia−

łania w celu zabezpieczenia majątku
spółdzielni przed rozgrabieniem. W ty−
dzień uruchomiono 7 sklepów, w lutym
pracę wznowiła piekarnia. W tym okre−
sie zapłatę pracownicy otrzymywali
w artykułach spożywczych.

W latach 1949 – 1959 „Zgoda” stop−
niowo traciła samodzielność, w wyniku
masowej centralizacji spółdzielczości.
Pod względem ekonomicznym jednak
spóldzielnia miała się bardzo dobrze;
baza materialna rozrosła się do 68 skle−
pów, 7 piekarni, 2 ciastkarni, 3 masarni
i wytwórni wód gazowanych. W poło−
wie lat 60. wybudowano reprezentacyj−
ny Spółdzielczy Dom Handlowy przy
ul. Tumskiej i nowoczesną piekarnię
o wydajności 10 ton pieczywa na dobę.
1 kwietnia 1968 roku płocka „Zgoda”
zostaje włączona – jako oddział – do
Wojewódzkiej Powszechnej Spółdziel−
ni Spożywców w Warszawie, ostatecz−
nie tracąc samodzielność. Po reformie
administracyjnej w 1975 roku placów−
ka staje się Wojewódzką Spółdzielnią
Spożywców. Rok później, na skutek re−
organizacji handlu, „Zgoda” musiała
przekazać do sektora państwowego kil−
kanaście swoich sklepów i część zakła−
dów usługowych, przejmując w zamian
sieć stołówek i kiosków przyzakłado−
wych. W 1978 roku oddano do użytku
kolejną dużą piekarnię o wydajności 24
ton pieczywa na dobę. A potem cały
kraj dosięgnął kryzys gospodarczy
i kartkowe zaopatrzenie.

W październiku 1981 roku podjęto
próbę odzyskania samodzielności; uch−
walono nowy statut i reaktywowano
Powszechną Spółdzielnię Spożywców
„Zgoda”. Pełną samodzielność uzyska−
no 2 lata później. E.J.

Zgoda buduje

Małgorzata Bartnik – dyrektor handlowy ogłasza wyniki konkursu. Kierownicy nagrodzonych sklepów (od lewej): Barbara Pach
(sklep nr 126 przy ul. Kobylińskiego 26), Krystyna Dudka (nr 116 ul. Jasna 16), Małgorzata Czerniak (nr12 ul.Wyszogrodzka 28),
Marianna Kozakiewicz (nr 22 Hubalczyków 6), Mariola Kalinowska (nr 3 ul. Jana Pawła II 35), Ewa Kowalska (nr 109 al. Kobyliń−
skiego 2), Grażyna Gruszczyńska (nr130 ul. Czwartaków 22), Wiesława Milewska (nr 33 Miszewo Murowane). 

Przewodniczący rady nadzorczej Piotr Waśniewski i prezes zarządu Halina Cicherska
przyjmują gratulacje od Alfreda Bujary – przewodniczącego sekcji krajowej pracowni−
ków handlu NSZZ Solidarność

W 1869 roku w 20−tysięcznym Płocku (znajdującym się wówczas pod zaborem rosyjskim) grupa światłych obywateli po−
stanowiła zawiązać stowarzyszenie, którego głównym celem miało być dostarczanie jego członkom niezbędnych do ży−
cia produktów, w dobrym gatunku i po umiarkowanych cenach. 11 lutego 1870 roku wojskowy minister spraw wew−
nętrznych zatwierdził statut Towarzystwa Spożywczego i Kasy Pożyczkowej w mieście Płocku pod nazwą „Zgoda”. Ina−
uguracja działalności miała miejsce 2 maja 1870 roku; na klientów czekały dwa pierwsze sklepy.
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Masz rower? Może powinieneś po−
myśleć o jego oznakowaniu. – Akcja
trwa od 2000 roku – mówi aspirant
Piotr Sałkowski z sekcji prewencji
płockiej policji. – Najwięcej chęt−
nych zgłasza się do nas w czasie wa−
kacji.

W związku z tym, policja postanowi−
ła wyznaczyć dni, w których trzej dziel−
nicowi znakują rowery. Sierżanci szta−
bowi: Piotr Krajewski i Jaromir Mazur
oraz sierżant Robert Myczka przyjmują
we wtorki w godz. 15−17 oraz w piąt−
ki w godz. 13−15. Najlepiej umówić się
z nimi telefonicznie, gdyż znakowanie
odbywa się w komendzie przy ul. Sło−
wackiego lub 1 Maja. 

Jeśli więc chcesz, aby twój rower
miał wygrawerowany specjalny, nie−
powtarzalny numer (składający się

z ciągu liczb i cyfr) zadzwoń pod jeden
z trzech numerów telefonów: 266 16
16, 266 16 17 lub 266 16 28. 

Uwaga! Z pojazdem musi zgłosić się
osoba pełnoletnia.

– Znakowanie jest przydatne wtedy,
gdy rower zostanie skradziony – wyjaś−
nia Piotr Sałkowski. – Jeśli go znajdzie−
my, wygrawerowany numer pozwoli
nam szybko powiadomić właściciela.

Policja planuje również znakowanie
rowerów podczas imprez kulturalnych,
sportowych itp. Jeśli jakaś organizacja
czy instytucja chciałaby uatrakcyjnić
swoją imprezę, może skontaktować się
z dzielnicowymi i poprosić, aby byli oni
na niej obecni.

Podczas dotychczasowych akcji zo−
stało oznakowanych ponad 1,2 tys. ro−
werów. (m.d.)

Dwukołowe znakowanie

* Na ul. Morykoniego dwóch mężczyz−
na zaatakowało 16−latka i ukradło
mu telefon komórkowy o wartości
450 zł. 

* Z szatni jednej z instytucji przy Al.
Kobylińskiego zginęły dwa telefony
komórkowe. Straty – 750 zł. 

* Na ul. Pszczelej 21−letni płocczanin
zerwał z szyi kobiety złoty łańcu−
szek o wartości 400 zł. 

* 21−letni płocczanin kierujący audi ja−
dąc z nadmierną szybkością Al. Pił−
sudskiego, uderzył w tył Fiata 126p.
W wyniku zdarzenia do szpitala tra−
fiła pasażerka fiata.

* Na ul. Bielskiej kierowca VW Cara−
velle, wyjeżdżając z podporządko−
wanej drogi, nie ustąpił pierwszeń−
stwa przejazdu i zderzył się z mazdą.
Obrażeń ciała doznała pasażerka
mazdy. 

* Na przejściu dla pieszych na ul.
Kwiatka 80−letni kierowca skody
potrącił 76−letnią płocczankę, która
z obrażeniami ciała trafiła do szpita−
la. 

* Dwóch mężczyzn na ul. Armii Krajo−
wej zaatakowało 16−latka. Sprawcy
pobili go i ukradli telefon komórko−
wy o wartości 900 zł. 

* Złodzieje włamali się do kiosku Ruch−
u, skąd zabrali bilety Komunikacji
Miejskiej, karty telefoniczne oraz pa−
pierosy. Do zdarzenia doszło przy ul.
Łukasiewicza, a straty oszacowano
na 730 zł. 

* Z otwartego biura przy Pl. Dąbrow−
skiego zginęła teczka z dokumenta−

mi, pieniądze oraz telefon komórko−
wy. 

* Z ul. Czwartaków zginęło Audi A8
o wartości 80 tys. zł.

* Ze Skody Octavii zaparkowanej przy
ul. Gradowskiego zginął radiood−
twarzacz o wartości 950 zł. 

* Kierowca Opla Kadetta nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu kierującej
Oplem Astrą i doszło do zderzenia
pojazdów. Obrażeń ciała doznał je−
den z pasażerów. Do zdarzenia do−
szło na skrzyżowaniu ul. Chopina
z Otolińską.

* Na ul. Dworcowej z otwartego auto−
busu złodziej zabrał saszetkę z pie−
niędzmi, dokumentami i telefonem
komórkowym. Straty – 890 zł. 

* Złodziej, wykorzystując nieuwagę
personelu sklepu przy ul. Wyszo−
grodzkiej, skradł z półki pod ladą
karty telefoniczne o wartości 346
zł. 

* Z VW Golfa zaparkowanego przy
ul. Padlewskiego zginął radiood−
twarzacz oraz głośniki. Straty – 4,5
tys. zł.

* W nocy na ul. Kolegialnej policjanci
zatrzymali czterech chłopaków
w wieku 19−21 lat, którzy dewasto−
wali przystanek Komunikacji Miej−
skiej. Całe zdarzenie zarejestrowały
kamery monitoringu. Straty wynio−
sły ponad 400 zł. 

* Na ul. Sienkiewicza 25−letni kierow−
ca forda, podczas cofania potrącił
68−letnią kobietę, która z obrażenia−
mi ciała trafiła do szpitala. (m.d.)

Kronika policyjna
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Na ulicach ponownie można spotkać
strażników miejskich na rowerach.
– Poruszają się przeważnie w rejonie
Wzgórza Tumskiego i Starego Miasta
– mówi Jolanta Głowacka, rzecznik
prasowy Straży Miejskiej. – Patrolują
także tereny rekreacyjne Borowiczek,
Imielnicy, Gór, Radziwia oraz Ciecho−
mic.

Straż Miejska ma sześć specjalnie
oznakowanych rowerów oraz jeden
skuter. Każdy pojazd przypisany jest do

jednego strażnika, który jest za niego
odpowiedzialny i musi o niego dbać.
Już niedługo każdy z rowerowych fun−
kcjonariuszy otrzyma specjalne ubra−
nie, kask oraz rękawice. Strażnicy będą
jeździć na rowerach dopóki pozwoli na
to pogoda. – Jeśli będą sprzyjające wa−
runki, to nawet do października – zapo−
wiada Jolanta Głowacka.

Po raz pierwszy strażników na rowe−
rach można było zobaczyć w Płocku
w 2003 roku. (m.d.)

Ekologiczne patrole

W ostatnim czasie nasiliły się kra−
dzieże w blokowych windach. – Zło−
dzieje kradną aluminiowe kasety dys−
pozycji, które znajdują się wewnątrz
– mówi Jolanta Głowacka, rzecznik
prasowy Straży Miejskiej.

Jest to bardzo niebezpieczne zarów−
no dla pasażerów, jak i osób, które de−
montują kasety, gdyż może dojść do
porażenia prądem. W związku z tym,

Straż Miejska zwraca się z prośbą do
płocczan, aby zwracali szczególną
uwagę na obce osoby, które przebywa−
ją w blokach. – Jeśli istnieje jakiekol−
wiek przypuszczenie, że może być to
złodziej, prosimy natychmiast powiado−
mić strażników – mówi Jolanta Gło−
wacka. – Telefony proszę kierować do
dyżurnego pod bezpłatny numer telefo−
nu 986. (m.d.)

Kasety z wind

Płoccy policjanci z sekcji do walki
z przestępczością zatrzymali męż−
czyznę i trzy kobiety, którzy próbo−
wali wyłudzić z banku przy ul. Rem−
bielińskiego kredyt w wysokości kil−
ku tysięcy złotych. – Mężczyzna po−
sługiwał się podrobionym zaświad−
czeniem o zatrudnieniu – mówi Karol
Dmochowski, rzecznik prasowy poli−
cji. 

Funkcjonariusze zatrzymali włocła−
wianina na gorącym uczynku. Całej
czwórce postawiono zarzut usiłowania
wyłudzenia. W ich mieszkaniach znale−

ziono kolejne druki in blanco – za−
świadczenia o zarobkach i zatrudnie−
niu. Policja wystąpiła do prokuratury
o zastosowanie wobec tych osób porę−
czenia majątkowego.

– Prowadzone są intensywne czynno−
ści operacyjne – mówi Karol Dmo−
chowski. – Niewykluczone, że już nie−
długo zatrzymamy inne grupy trudniące
się wyłudzaniem kredytów.

Policja apeluje do pracowników ban−
ków, aby uważnie sprawdzali doku−
menty, jakie przedstawiają potencjalni
kredytobiorcy. (m.d.)

Na kredyt
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Kto nie miał problemu z odpowie−
dzią? Ile z was się zawahało? Z pewno−
ścią wśród tych którzy wskazali pier−
wszą odpowiedź były zarówno matki
jaki i lekarze – ginekolodzy oraz położ−
nicy. Ba, wielu właśnie od nich słysza−
ło o zbawiennym działaniu alkoholu,
w tzw. bezpiecznych ilościach.

Tymczasem dla osób, które zetknęły
się z syndromami FAS (Płodowym
Zespołem Alkoholowym) i FAE (Efek−
tem działania alkoholu na płód) odpo−
wiedź jest jedna: każda porcja alkoholu
działa toksycznie na rozwijające się
w łonie matki dziecko i może być przy−
czyną poważnych uszkodzeń. – Proszę
nie przesadzać – powie wielu z was. 

Kaskada problemów

Niestety, alkohol bardzo łatwo prze−
nika przez łożysko do organizmu dziec−
ka. – W ciągu godziny od wypicia alko−
holu przez kobietę w ciąży, jego stęże−
nie jest takie samo jak we krwi matki –
tłumaczył w auli płockiego ratusza
Piotr Raczyński (na zdjęciu), dr n. med.
i adiunkt w Klinice Położnictwa i Gine−
kologii Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie. Przyjechał do Płocka na
zaproszenie Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta, które zor−
ganizowało 21 czerwca konferencję nt.
„FAS – alkoholowy zespół płodowy”
skierowaną m.in. do lekarzy, pielęgnia−
rek, położnych, pracowników socjal−
nych, pedagogów oraz psychologów,
a przede wszystkim rodzin adopcyj−
nych i zastępczych. Ponieważ to do

nich trafiają dzieci matek systematycz−
nie pijących w czasie ciąży. – Te dzieci
są jak bomby zegarowe – tłumaczył Ra−
czyński. – Kaskada problemów nara−
sta. Większość trafia do domów dziec−
ka, a z nich do rodziców adopcyjnych
i zastępczych, często nieświadomych
choroby swych dzieci.

Kiedy mama pije

Ciężarna pijąc upija swoje dziecko. 
– Dziecko nie ssie kciuka, nie porusza
się, nie rozwija – mówi Małgorzata
Klecka ze Stowarzyszenia Zastępczego
Rodzicielstwa. Alkohol pity przez mat−
kę w pierwszym trymestrze ciąży może
spowodować zaburzenia w morfologii
płodu, może utrudniać transport ami−
nokwasów i glukozy – ważnego źródła
energii, a także osłabić przepływ krwi

(niedotlenienie) do łożyska i płodu.
W konsekwencji spowodować zahamo−
wanie wzrostu, zaburzenia ośrodkowe−
go układu nerwowego (opóźnienie roz−
woju, dysfunkcja zachowań, upośledze−
nie umysłowe, wady rozwojowe czasz−
ki lub mózgu). Już w pierwszym roku
od urodzenia objawy alkoholowego
zespołu płodowego (FAS) mogą być
widoczne, choć na pierwszy rzut oka
dziecko nie różni się od innych. Obok
niewielkiego wzrostu, dzieci mają cha−
rakterystyczne rysy twarzy (cechy dys−
morficzne); krótkie szpary powiekowe
(efekt „otwartych oczu”), cienką górną
wargę, wygładzoną rynienkę nosową,
krótki, zadarty nos. – Dziecko z FAS ro−
dzi się raz na 2−3 tys. porodów, ale czę−
stotliwość występowania negatywnych
skutków picia jest większa – dodaje dr
Raczyński. – Zaburzenia ośrodkowego
układu nerwowego występują raz na 50
urodzeń. Im wyższe stężenie alkoholu
w organizmie tym bardziej katastrofal−
ne mogą być skutki dla nienarodzonego
dziecka. 

Kiedy bomba wybucha

Najgorzej, że lekarze nie odnotowują
faktu, że ciężarna pije. – Pytają o pa−
pierosy, o tryb życia, o dietę, natomiast
dziwnym sposobem alkohol tak wrósł
w nasze życie, że takie pytania nie pa−
dają – mówi Małgorzata Klecka, której
stowarzyszenie jest pierwszym w Pol−
sce, zajmującym się problemem dzieci
z FAS. Nie ma też zapisów w karcie
dziecka, że jest ono po tzw. „ekspozycji
na alkohol”. Dlaczego to takie ważne?
Dzieci z FAS mają problemy z pamię−
cią i uwagą. Są nadaktywne. Trudno im
zrozumieć pojęcia abstrakcyjne, tj.
czas, pieniądze, zadania matematyczne.
Nie potrafią ocenić konsekwencji swo−
ich działań, nie kontrolują impulsów
i nie uczą się na błędach. Już w wieku 8
– 9 lat uciekają ze szkoły, domu, mają
pierwsze konflikty z prawem. Potem

sięgają po alkohol i narkotyki. 80 proc.
dzieci i młodzieży z FAS i FAE wycho−
wuje się poza rodzinami biologiczny−
mi, zwykle w rodzinach zastępczych
i adopcyjnych. Tu pojawia się problem.
„Nowi” rodzice często nie potrafią po−
radzić sobie z „niegrzecznym bez po−
wodu” dzieckiem, które przy właści−
wym zdiagnozowaniu mogłoby zostać
z powodzeniem zrehabilitowane. 

To było pierwsze spotkanie na temat
FAS w Płocku. Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych zapewnia, że jeśli
znajdą się chętni – rodzice zastępczy czy
adopcyjni – zorganizuje szkolenie doty−
czące rehabilitacji dzieci z FAS. (rł)

Czerwone wino zwiększa ilość żelaza, poprawia morfologię
krwi i wzmacnia organizm, dlatego powinny je pić kobiety
w ciąży. Prawda czy fałsz? A piwo? Podobno wspomaga lakta−
cję? Prawda czy fałsz?

Upojne dzieciństwo

FAS jest zespołem umysłowych
i fizycznych zaburzeń, które mogą
wyrażać się jako opóźnienie umysło−
we, dysfunkcja mózgu, anomalia roz−
wojowe, zaburzenia w uczeniu się
i zaburzenia psychologiczne. FAS jest
skutkiem działania alkoholu na płód
w okresie prenatalnym. Alkohol po−
woduje więcej szkód w rozwijającym
się płodzie niż inne substancje łącznie
z marihuaną, heroiną i kokainą. Efek−
ty mogą być groźne lub średnio nasi−
lone i wyrażają się obniżeniem IQ,
zaburzeniami uwagi i zdolności ucze−
nia się, aż do wad serca, dysfunkcji
mózgu i śmierci włącznie. Wiele
dzieci doświadcza poważnych zabu−
rzeń zachowania i funkcjonowania
społecznego, które trwają całe życie.
Na świat przychodzi więcej dzieci
z FAS, niż z Zespołem Downa.
W USA co roku rodzi się ponad 5 000
dzieci z FAS. Około 35 000 do 50 000
ma inne zaburzenia alkoholowe. Wię−
kszość przypadków pozostaje nie
zdiagnozowana lub zdiagnozowana
niewłaściwie. 

Więcej informacji szukaj na:
www.fosterparents.org.pl lub
www.fas.edu.pl 
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I stniejące od 2003 roku Stowarzysze−
nie Rodzin Abstynenckich zorgani−

zowało w czerwcu swój pierwszy hap−
pening. Przed Młodzieżowym Domem
Kultury można było spróbować absty−
neckiej i antynarkotykowej wody, po−
słuchać muzyki, a przede wszystkim
porozmawiać z członkami stowarzysze−
nia. – Chcemy zmienić obraz alkoholika
– człowieka nieodpowiedzialnego
– mówi Krzysztof Rogowski i dodaje.
– To złożona choroba uczuć i emocji,
która niszczy wszystko i wszystkich,
a wraz z alkoholikiem choruje cała jego
rodzina, ale można z nią walczyć i żyć
nie pijąc. Dlatego stowarzyszenie orga−
nizuje warsztaty dla dorosłych, którzy
przeszli terapię odwykową. Pomaga ro−
dzicom – alkoholikom, którym zabrano
dzieci, w staraniach o ich odzyskanie.
Współpracuje również z Ośrodkiem
Opiekuńczo – Wychowawczym przy
ul. Mościckiego.

– Spotykamy się przy muzyce, poezji,
uczymy się na nowo żyć i bawić się bez
alkoholu, czy innych używek – dodaje
prezes „Veni Vidi Vici”. – Najważniej−
szy jest kontakt z drugim człowiekiem.
Zawsze na naszych spotkaniach jest
ktoś kto czuje się bezradny, obawia się,

że sięgnie po alkohol albo chce skoń−
czyć ze sobą. Wtedy mówimy mu jak
z podobnym problem radził sobie każdy
z nas. To ważne ponieważ nawet ci,
którzy już nie piją i nie chcą pić, wie−
dzą, że pozostaną alkoholikami do koń−
ca życia. Wystarczy chwila słabości,
załamanie, świąteczny obiad albo alko−
hol w torcie czy lekach i choroba może
powrócić. Jak mówią alkoholicy wro−
giem są też silne emocje, zwłaszcza te
skrajne, tj. euforia lub załamanie.

Coraz młodsi

Ze stowarzyszeniem związanych jest
około 40 osób. Spotykają się praktycz−
nie codziennie. Codziennie bowiem
w siedzibie stowarzyszenia działa ka−
wiarenka klubowa. – Można do nas
przyjść. Jedyny warunek – tego dnia
trzeba być trzeźwym – tłumaczy
Krzysztof Rogowski.

Happening przed MDK „Veni Vidi
Vici” zorganizowało wspólnie z Mona−
rem, który ma doświadczenie w organi−
zacji podobnych imprez. Akcja „Nie
ćpam, nie piję – teraz żyję” promowała
styl życia wolny od wszelkich uzależ−
nień. Wybór miejsca też nie był przy−
padkowy, bo choć akcja nie była skie−
rowana do konkretnej grupy wiekowej

to organizatorzy bardzo liczyli na
udział w niej dzieci i ich rodziców.
Wiek inicjacji alkoholowej i narkotyko−
wej z roku na rok jest coraz niższy. Na
kilka dni przed akcją do organizatorów
zgłosiła się matka z synem – uczniem
piątej klasy szkoły podstawowej, który
pierwsze eksperymenty z używkami
miał już za sobą. 

W piątek, 17 czerwca, wolontariusze
z obu stowarzyszeń przez kilka godzin
rozdawali ulotki. Można było kupić
książki. Były balony i maskotki dla naj−
młodszych oraz okolicznościowe ko−
szulki z napisem „Teraz żyję”. – Pod−
szedł do mnie człowiek, który pije ale
w tej chwili był trzeźwy i mówi; daj mi
koszulkę – opowiada Rogowski. – Po−
wiedziałem: Dobra, ale przyjdź o 17−
tej. To nie znaczy, że nie chciałem mu
jej dać. Wiedziałem, że jeśli przyjdzie
za kilka godzin i nadal będzie trzeźwy
to już będzie sukces. 

Stowarzyszenie mieści się w biurow−
cu przy ul. 3−go Maja 18 (IV piętro,
wejście do dawnej siedziby MOPSu).
W dni powszednie, między godz. 18
a 20 członkowie stowarzyszenia pełnią
tu dyżury. Można też zadzwonić (tel.
366 89 37) (rł)

– Niech nogi przyniosą ciało, rozum przyjdzie później – tak
zwykł zapraszać na spotkania stowarzyszenia „Veni Vidi Vici”
jego prezes Krzysztof Rogowski.

Teraz żyję

Wolontariuszki w okolicznościowych ko−
szulkach
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ORGANOWA
SUMMA

Zakończony 21 czerwca br. VI Międzynarodowy
Festiwal Organowy na Wzgórzu Tumskim pod jed−
nym istotnym względem okazał się odmienny od po−
przednika. O ile w zeszłym roku dwa koncerty − iz−
realskiej organistki Elizabeth Roloff oraz duetu Vla−
dimir Matesic (organy) i Tito Ciccarese (flet) z „sio−
strzanego” dla Płocka włoskiego Forli − nie doszły
do skutku ze względu na tzw. wypadki losowe, o ty−
le teraz wszystko odbyło się zgodnie z planem. Wy−
stąpił też, wspomniany duet z Italii (14 czerwca) −
i okazał się jedną z największych atrakcji imprezy,
głównie z uwagi na oryginalnie pomyślany program,
obejmujący wyłącznie repertuar XIX− i XX−wiecz−
ny. Na szczególne wyróżnienie zasługiwały Tre mo−
vimenti na organy przedwcześnie a tragicznie zmar−
łego francuskiego twórcy Jehana Alaina, nieco po−
krewne kompozycjom jego wielkiego rodaka Olive−
ra Messiaena na tenże instrument, oraz Syrinx,
skomponowany na flet solo przez ojca impresjoniz−
mu, Claude’a Debussy’ego... chyba podczas pracy
nad słynnym Popołudniem fauna (uderzające po−
dobieństwo − identyczność? – głównych tematów).

Godny uwagi okazał się też o dwa tygodnie
wcześniejszy recital berlińskiego organisty, klawe−
synisty i chórmistrza Gerharda Oppelta, który z po−
wodzeniem sięgnął do kanonu bachowskiego (słyn−
na Fantazja i fuga g−moll BWV 542), sprawdzając
się też absolutnie w repertuarze bardziej współczes−
nym (fragment II Sonaty d−moll op. 60 niemieckie−
go neoromantyka Maxa Regera, a zwłaszcza trzy
części rewelacyjnej V Symfonii organowej f−moll
op. 42 nr 1 reprezentującego podobną orientację
Francuza Charlesa−Marie Widora). Ciekawym, acz
trochę zaskakującym suplementem produkcji Oppel−
ta był występ znanego płockiego multiinstrumentali−
sty Krzysztofa Kralki, tym razem udzielającego się
na saksofonie sopranowym w duecie z młodym, lecz
już głośnym na forum ogólnopolskim akordeonistą
warszawskim Hubertem Giziewskim (tematy Astora
Piazzoli, twórcy argentyńskiego „tango nuevo” i...
słynna ravelowska Pawana na śmierć infantki, do
tej pory znana − przynajmniej autorowi tych słów −
w wersji orkiestralnej i fortepianowej). Równie inte−
resująco − głównie od strony coraz rzadziej ostatnio
spotykanych talentów improwizacyjnych − zaprezen−
tował się praski organista Robert Hugo, z towarzy−
szeniem fagocisty Dariusza Batora z Wrocławia (7
czerwca), a dwa tygodnie później bezwzględnie do−
równał mu Radosław Marzec, adiunkt w klasie orga−
nów bydgoskiej Akademii Muzycznej. Skupił się on,
podobnie jak Matesić, na repertuarze bardziej współ−
czesnym, prezentując dzieła czołowych XX−wiecz−
nych wirtuozów i kompozytorów organowych
z Francji: Guy Boveta, Marcela Dupre oraz jego
dwóch uczniów, Maurice’a Durufle i Pierre’a Co−
chereau. Jedyny wyłom w tym modernistyczno−neo−
klasycznym monolicie stanowiła III Sonata na wio−
lonczelę i basso continuo a−moll Antonio Vivaldie−
go, gdzie główną partię instrumentalną stylowo wy−
konała... inna wykładowczyni AM w Bydgoszczy,
Renata Ratajczak.

Był to finał najszerzej zakrojonego płockiego fe−
stiwalu muzycznego, którego organizatorzy − Towa−
rzystwo Miłośników Muzyki Sakralnej z Andrzejem
Czermakiem na czele i parafia katedralna (przy wy−
datnym wsparciu finansowym ze strony Urzędu
Miasta Płocka) wytrwale dbają o utrzymanie go na
odpowiednim poziomie artystycznym i umiejętnie
odświeżają jego formułę (w roku bieżącym każdy
koncert został wzbogacony o część poetycką, obra−
cającą się w orbicie osoby i twórczości nieodżałowa−
nej pamięci Papieża−Polaka). Szkoda tylko, że roz−
planowanie imprezy − sześć koncertów w tygodnio−
wych odstępach − trochę utrudnia jej skuteczną pro−
mocję na skalę ogólnopolską. A. Dorobek

Płocka Orkiestra Symfoniczna 17 czerwca zakończy−
ła serię koncertów sezonu 2004/2005. Sezonu udanego
– różnorodnego repertuarowo, bogatego w premiery
i koncerty; sezonu, w którym nastąpiła wyraźna zwyż−
ka formy zespołu, a interpretacje na poziomie rewela−
cyjnego wykonania „Szeherezady” Rimskiego−Korsa−
kowa nie należały do rzadkości.

Uczeń czarnoksiężnika

Podczas ostatniego, piątkowego wieczoru (17 czer−
wca) na scenie sali koncertowej pojawili się dwaj wspa−
niali muzycy − dyrygent Ruben Silva i młody wiolon−
czelista Rafał Kwiatkowski. Pierwszy, z właściwym so−
bie rozmachem, wzniósł na wyżyny wykonawcze płoc−
kich symfoników, drugi − oczarował publiczność niez−
wykłą wrażliwością i pięknym dźwiękiem. Program
wieczoru, niczym klamra, spinały dwa znakomite dzie−
ła osiemnastowiecznej symfoniki − „Uczeń czarnok−
siężnika” Paula Dukasa i „Obrazki z wystawy” Mode−
sta Musorgskiego. Pierwszy utwór, to znakomite sche−
rzo symfoniczne kompozytora, który nie cenił własnej
twórczości. Bywało, że Dukas latami dopieszczał swo−
je partytury, aby je w końcu zniszczyć jako niedosta−
tecznie dobre. Z tego co ocalało dziełem pierwszej
wielkości jest „Uczeń czarnoksiężnika”. Kompozycja
stawia przed orkiestrą najwyższe wymagania. Silva po−
prowadził płockich symfoników pewnie i ze swadą,
znakomicie uwypuklając dowcipną fabułę zaczerpniętą
z ballady Goethego. Nie wszystko jednak się powiodło
– momentami (szczególnie w pierwszej części utworu)
dało się zauważyć zachwianie płynności narracji. Tym
nie mniej, zespół osiągnął klarowność brzmienia, nie
nudził, a wręcz przykuwał uwagę, co w przypadku tej
kompozycji jest chyba najistotniejsze. Czytelnie uwy−
puklone tematy – motywy czarów i miotły – stały się
tworzywem przejrzyście kształtującym całą konstruk−
cję. Perfekcyjnie wykonane potężne trójdźwięki instru−
mentów blaszanych wyzwoliły ogromną energię. Ca−
łość dopełniło czytelne, ale nieprzesadne cerscendo
i fantastyczne „poskrzekiwania” kontrafagotu.

Żarliwość interpretacji

Przed przerwą usłyszeliśmy jeszcze perełkę muzyki
klasycznej w postaci „Koncertu C−dur na wiolonczelę”
autorstwa Józefa Haydna. Solistą był matematycznie pre−
cyzyjny i głęboko emocjonalny Rafał Kwiatkowski. Mu−
zyk ma na swoim koncie wiele międzynarodowych sukce−
sów. W 1996 r. otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym
Konkursie Wiolonczelowym w Vina del Mar w Chile, rok
1998 przyniósł mu trzy kolejne I nagrody – na Międzyna−
rodowej Trybunie Młodych Wykonawców w Lubljanie,
Europejskim Konkursie Young Concert Artists w Lipsku
oraz Międzynarodowym Konkursie Duetów w Kuhmo
w Finlandii; w 1999 r. zwyciężył w Światowym Finale
Konkursu Young Concert Artists w Nowym Jorku. Począ−
wszy od 1999 roku kilkakrotnie odbył tournee koncertowe
po USA, a o jego nowojorskim debiucie w „Y Hall” The
New York Times pisał: ”Gra z muzyczną dojrzałością
i technicznym opanowaniem, posiada czuły zmysł frazo−
wania, w jego grze jest subtelność i elegancja, wciąga słu−
chacza w swój muzyczny świat”. 

Podobnie było i w Płocku. Kwiatkowski zaimponował
całkowitą swobodą techniczną i niezwykłą szlachetnością
wykonania solowej partii. Dawno nie słyszałem tak do−
skonale zagranej pierwszej część tego koncertu. Kwiat−
kowski na próbach nieco narzekał na salę, a właściwie na
to, że jest w niej zbyt wilgotno jak na jego instrument. Po−
noć w pewnym momencie musiał przestawić duszę
w wiolonczeli, bo ta odmówiła mu posłuszeństwa. Wyko−
nanie drugiej części koncertu pokazało żarliwość interpre−
tacji muzyka i jego niezwykłą rozpiętość dynamiki − tak
wielką, że akompaniujące mu smyczki miały chwilami
problemy z dostosowaniem dynamiki (szczególnie w pia−
no). Piano kapeli grane było na raty i na dodatek, jak na

mój gust, brzmiało nieco matowo. Soliście nie udało się
uniknąć drobnych nieprecyzyjności w intonacji. Poza tym
całość zabrzmiała wybornie. Muzycy czują się w tym re−
pertuarze jak ryba w wodzie. Warto o tym pamiętać wy−
bierając program na symfoniczną płytę płockiej orkiestry,
którą – miejmy nadzieję – muzycy w końcu nagrają.

Po przerwie 

Nadszedł czas na wielki finał. Był nim cykl miniatur
„Obrazki z wystawy” Modesta Musorgskiego. Za pulpi−
tem dyrygenckim ponownie stanął Ruben Silva. Ten bo−
liwijski dyrygent mieszka w Polsce na stałe. Pierwsze
szlify muzyczne zdobył w swojej ojczyźnie. W roku
1978 otrzymał Stypendium Rządu Polskiego na studia
w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, gdzie swoje
umiejętności doskonalił pod kierunkiem znakomitego
pedagoga i dyrygenta prof. Stanisława Wisłockiego
W 1983 roku został laureatem i otrzymał nagrodę dla
najmłodszego finalisty III−go Międzynarodowego Kon−
kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Kato−
wicach oraz został finalistą Międzynarodowego Konkur−
su Radia i Telewizji w Budapeszcie. W latach 1983−1992
był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej. Jako
dyrektor artystyczny związany był też z: Operą Wro−
cławską, Filharmonią Koszalińską i Operą Krakowską.
Współpraca zaowocowała realizacją wielu przedstawień
operowych i baletowych, które spotkały się z entuzja−
stycznym przyjęciem świata muzycznego. Od roku 1997
współpracuje z Teatrem Muzycznym Roma.

Ruben Silva znakomicie czuje się w repertuarze
osiemnastowiecznym. Jak wyznał, jego ulubioną kom−
pozycją jest „I Symfonia” Gustawa Mahlera. Dyna−
miczna energia i znakomite poczucie formy prezento−
wanych „Obrazków z wystawy”, mogły sprawić słu−
chaczom prawdziwą przyjemność. Jednolicie i masyw−
nie brzmiący kwintet smyczkowy oddychał wspólnym
tempem z instrumentami perkusyjnymi i z ponownie
perfekcyjną blachą. Świetnie zagrane partie solowe trę−
bacza i saksofonisty zostały zauważone przez dyrygen−
ta i nagrodzone przez publiczność. Mimo dużej obsady
orkiestry (23 doangażowanych muzyków) i często po−
tężnego charakteru dzieła, nie zabrakło subtelności
i wyrafinowania brzmienia. Silva trzymał w ryzach
emocje orkiestry, nadając im rys rosyjskiej surowości,
by za chwilę pozwolić na kontrolowane uniesienie, pro−
wadzące do kulminacji. Oklaski po wybrzmieniu ostat−
niego akordu trwały długo i zachęciły muzyków do wy−
konania na bis (jeszcze lepiej!) ostatniej części „Obraz−
ków” – „Wielkiej bramy Kijowskiej”.

Przed nami następny sezon − oby bardziej spokojny,
ale równie udany. Już za chwilę Letni Festiwal Mu−
zyczny. Zapowiada się bardzo gorący lipiec. Do zoba−
czenia na koncertach. R. Majewski

Koniec sezonu w orkiestrze 

Obrazki z koncertu

W lutym z płocką orkiestrą koncertował Konstanty Andrzej
Kulka
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Zespół Hedone – najbardziej znany z przeboju „Zapach” wykonywanego
wspólnie z Renatą Przemyk – otworzył tegoroczny VIII Festiwal Rockowe
Ogródki Płock 2005. Hedone podobnie jak grający dzień później (2.06), znany
z występu podczas ubiegłorocznej edycji zespół „Milczenie owiec”, wystąpili
jako goście. Od 9 lipca rusza konkurs. W tym roku do udziału w nim zgłosiło
się 120 młodych zespołów rockowych. Obok polskich pojawiły się grupy z Nie−
miec i Węgier. Komisja konkursowa wybrała 12 kapel. Jak co roku, wystąpią
na dziedzińcu Pubu Rock’69 (w każdy piątek i sobotę wakacji). Nagrodą dla
najciekawszych zespołów będzie: wydanie utworów na specjalnej płycie festi−
walowej, jeden – najlepszy – może liczyć na sesję nagraniową w studio oraz na−
grody rzeczowe (gitara, efekty gitarowe). O festiwalu będzie można posłuchać
na falach radia WaWa i radiowej „Trójki”.

Co nowego?

Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty muzyczne, które poprowadzą profesjo−
nalni muzycy: ogłoszony gitarzystą roku 2004 (wg czytelników czasopisma „Gi−
tara i Bas”), członek grupy „Chylińska” – Krzysztof Misiak oraz Krzysztof Ście−
rański – od wielu lat jeden z najlepszych gitarzystów basowych w Polsce i nie tyl−
ko – który w swej karierze zarówno jazzowej jak i rockowej grał m. in w zespo−
łach Laboratorium (1976−80), Air Condition Zbigniewa Namysłowskiego czy
String Connection
i współpracował
m.in. z Ewą Bem,
Januszem Skowro−
nem, Tomaszem
Stańko, Markiem
Grechutą, Johnem
Porterem i Republi−
ką. Do Płocka przy−
jedzie również
mistrz instrumentów
perkusyjnych i gon−
gów, muzyk zespołu
Loud Jazz Band
– Maciej Ostromec−
ki. Przez pięć dni bę−
dą „oswajać” mło−
dzież z instrumenta−
mi, pokazywać tech−
niki, tzw. „patenty”,
a także wspólnie ze
swoimi uczniami
muzykować w Pubie
Rock 69.

– Warsztaty to ini−
cjatywa sprzed roku,
ale wtedy zabrakło
nam odwagi i pienię−
dzy – opowiada Mi−
chał Kublik, pomy−
słodawca, organizator festiwalu i założyciel Stowarzyszenia Muzycznego „Rocko−
we Ogródki”. – W tym roku podjęliśmy odważną decyzję, że zaczynamy i zobaczy−
my co się wydarzy, czy ktoś będzie do nas chciał przyjść. 

Okazało się, że po pierwszym anonsie prasowym udało się zgromadzić komplet.
Uruchomiono też czwartą grupę warsztatową, obok gitary, basu i perkusji, war−
sztat dla najmłodszych (10 – 11 latków), którzy chcieliby spróbować swoich sił lub
po prostu poobserwować mistrzów. Na miesiąc przed rozpoczęciem warsztatów na
liście chętnych było już ponad 50 osób. – Dajemy młodym ludziom możliwość zo−
baczenia jak robią to najlepsi – tłumaczy Michał Kublik. – Nie wykorzystanie ta−
kiej szansy byłoby zbrodnią.

Warsztaty muzyczne zostały dofinansowane z Funduszu Grantowego dla
Płocka. Swój udział ma w nich też POKiS, który użyczy pomieszczeń na Tum−
skiej 9 i w Domu Darmstadt na potrzeby młodych muzyków. – To ogromny plus
i swego rodzaju fenomen – dodaje. – To pierwsze tego typu porozumienie par−
tnerskie od 8 lat. 

Zajęcia rozpoczną się 11 lipca i potrwają pięć dni. Są bezpłatne (jedynie uczest−
nicy spoza Płocka będą musieli pokryć koszt noclegu).

Wspaniale zapowiada się koniec festiwalu. 27 sierpnia przed festiwalową pub−
licznością wystąpi jeden z najciekawszych płockich zespołów – Lao Che. 

Szczegóły dotyczące koncertów w informatorze „MiastO!Żyje” i na stronie
www.rockoweogrodki.com.pl. (r.ł.)

Ponad 1000 zespołów w ciągu ośmiu lat i ranga kultowego
miejsca dla młodzieży lubiącej ostre gitarowe riffy. Właśnie roz−
poczęła się kolejna edycja festiwalu Rockowe Ogródki.

Tylko rock

Śląskie trio SBB, ongiś jedno z naj−
większych objawień rodzimego rocka
artystycznego, od kilku lat działające
w składzie stricte międzynarodowym
(obok dwóch członków−założycieli,
czyli multiinstrumentalisty i wokali−
sty Józefa Skrzeka oraz spolonizowa−
nego Greka, gitarzysty Antymosa
Apostolisa, amerykański perkusista
Paul Wertico ze słynnej grupy Pata
Metheny’ego), na początku czerwca
2005 roku wyruszyło w miesięczne
tournee, szumnie reklamowane jako
„New Century Tour”. Jego trasa,
obok dwunastu miast polskich (mię−
dzy innymi Warszawa, Wrocław,
Poznań i... Siemanowice Śląskie, ro−
dzinna miejscowość Skrzeka), obej−
muje też stolicę Węgier i czeski Lito−
myśl − może dlatego, że akurat w tych
krajach grupa od dawna cieszy się
szczególnym uznaniem. U naszych
południowych sąsiadów nagrała kie−
dyś dobrze przyjęty album SBB alias
Wołanie o brzęk szkła (reedytowany
później w Niemczech jako jako Slo−
venian Girls), a w budapesztańskim
Budai Ifjusagi Park we wrześniu 1977
roku dała jeden z największych i naj−
bardziej udanych koncertów w karie−
rze. Obecny występ w naddunajskiej
metropolii (3 czerwca) wypadł ponoć
tak dobrze, że zespół Omega − ongiś
niekwestionowany numer jeden
w hierarchiach węgierskiego rocka
(kto jeszcze pamięta jego znakomity
koncert w sali kinoteatru „Przedwioś−
nie” ponad trzydzieści lat temu?)
– zaproponował SBB wspólną trasę.

Koniunkturalna powtórka z „demo−
ludowego” rocka z czasów jego naj−
większej świetności? Jeśli chodzi
o trio Skrzeka, chyba nie do końca, bo
− choć okres największej „burzy i na−
poru” ma już dawno za sobą −
w odróżnieniu od kolegów z Węgier
nie ogranicza się ono do odgrywania
najbardziej pamiętnych utworów
z przeszłości. Nastroje (2002), pier−
wszy album studyjny w obecnym
składzie, okazał się w sumie lepszy
niż można było oczekiwać, mając
w pamięci nagrania koncertowe z lat
dziewięćdziesiątych − a cała „New

Century Tour” została pomyślana ja−
ko swoista przedpromocja przygoto−
wywanej właśnie płyty następnej.

Mimo to jednak w programie kon−
certowym nowej trasy – sądząc po
występie na płockim rynku staromiej−
skim 19 czerwca br. – znalazło się też
miejsce na klasykę SBB. Zaczęło się
od Rainbow Man z niezapomnianej
płyty Welcome (1978), najwyraźniej
odcedzonego z psychodelicznych
smaczków aranżacyjnych, przez
Odlot z nie mniej pamiętnego albumu
debiutanckiego (ditto). Na koniec −
blues−rockowy temat instrumentalny
(pamiętajmy, że na samym początku
„SBB” znaczyło „Silesian Blues
Band”), trochę rozmyty przez niezbyt
stylową artykulację świetnego skądi−
nąd perkusisty, a na bis − Całkiem
spokojne zmęczenie, jeden z najbar−
dziej chwytliwych utworów z płyty
Nastroje. Jej też „nastroje” panowały
w wypełniających centralną część
programu kompozycjach premiero−
wych, gdzieś z pogranicza dwóch tra−
dycyjnych wcieleń SBB: progresyw−
no−improwizacyjnego i popowego. 

Koncert odbył się, jak wspomnie−
liśmy, w centrum płockiej Starówki.
W 2000 i 2001 roku rozbrzmiewał tu
jazz za sprawą Ewy Bem, Anny Sera−
fińskiej, Lory Szafran i Big Warsaw
Band pod dyrekcją Stanisława Fijał−
kowskiego, w ramach efemerycznej
lokalnej mutacji „Jazzu na Starówce”,
rok temu, podczas „unijnego” wee−
kendu majowego, na czele młodzie−
żowego big bandu z Niemiec wystąpił
Peter Herbolzheimer, jeden z najwy−
bitniejszych animatorów bluesa i jaz−
zu w tym kraju − ostatnio zaś, głównie
przy okazji Dnia Kaszanki, srożyły
się imprezy jawnie populistyczne.
Nie należał do nich na pewno występ
lubelskiej Orkiestry św Mikołaja, naj−
bardziej chyba rzetelnej rodzimej
grupy folkowej czasów obecnych (za−
mykający tzw. Festiwal Staropolski) −
ani tym bardziej następujący bezpoś−
rednio po nim koncert SBB, który,
mimo niewątpliwej klasy artystycz−
nej, przyciągnął nieproporcjonalnie
skromną publiczność. A.D. 

SBB W NOWYM STULECIU

Gwiazdą festiwalu będzie zespół Hedone
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Niedawno zakończył się remont bu−
dynku Szkoły Podstawowej Nr 20 (na
zdjęciu), rozpoczęty w 2004 roku. Wy−
mieniono wentylację oraz dach. Szkoła
została ocieplona i zyskała nową elewa−
cję. Inwestycja kosztowała prawie 300
tysięcy złotych. Teraz trwa przebudowa
boisk przy szkole. Nowe wielofunkcyjne
boiska wraz z urządzeniami sportowymi
będą kosztować ok. 480 tys. zł. Ucznio−
wie skorzystają z nich już po wakacjach. 

Także we wrześniu uczniowie
z Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Chopi−
na będą mogli korzystać z nowej po−
dłogi w sali gimnastycznej. Wyre−
montowane boiska i nowe urządzenia
sportowe będzie miała młodzież
z Gimnazjum Nr 5. Już niedługo po−
winien rozpocząć się remont sali gim−
nastycznej w Szkole Podstawowej nr
3. Dodatkowo wymienione zostaną
tam okna. (m.d.)

Wakacje to dobry okres na przeprowadzenie remontów w pla−
cówkach oświatowych. 

Lepiej po wakacjach

Duży remont szykuje się w budynku
przy ul. Bielskiej 12. Urząd Miasta ogło−
sił przetarg na budowę: sieci cieplnej z rur
preizolowanych ALSTOM, węzła ciepl−
nego dla potrzeb centralnego ogrzewania
i ciepłej wody wraz z automatyką, wew−
nętrznej instalacji centralnego ogrzewania
oraz wymianę instalacji zimnej wody. 

Oferenci muszą wykazać, że ich
przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich pię−
ciu latach wykonało co najmniej jedną
podobną robotę. Osoby kierujące pra−
cami muszą posiadać niezbędne upraw−

nienia budowlane w zakresie sieci, in−
stalacji i urządzeń cieplnych, wodocią−
gowych i kanalizacyjnych oraz urzą−
dzeń elektrycznych i elektroenergetycz−
nych. Wykonawca musi udzielić co
najmniej trzyletniej gwarancji na wyko−
nane roboty. 

O wyborze zadecyduje cena. Firma,
która wygra w przetargu będzie miała
dwa miesiące na wykonanie zadania. 

Oferty należy składać do 9 sierpnia
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta,
ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8. (m.d.)

Cieplej na Bielskiej

Agencja Rewitalizacji Starówki og−
łosiła przetarg na przebudowę i rozbu−
dowę budynku przy Starym Rynku 7.
Obecnie jest to trzykondygnacyjny bu−
dynek mieszkalny wpisany do rejestru
zabytków, czyli objęty ochroną konser−
watorską. Agencja chce, aby po zmia−
nach mieściły się w nim lokale usługo−
we oraz biura o łącznej powierzchni
użytkowej 237 mkw. Dodatkowo wy−
konawca będzie musiał dobudować
zewnętrzną klatkę schodową. Do jego
zadań należeć będzie wykonanie przy−
łącza kanalizacji deszczowej, wew−
nętrznych instalacji: gazu niskiego ciś−
nienia, elektrycznych, centralnego
ogrzewania i wodno−kanalizacyjnych.

Prace mają zakończyć się do 28 kwiet−
nia 2006 roku. 

Firmy, które staną do przetargu mu−
szą wykazać, że w ciągu ostatnich pię−
ciu latach wykonały roboty budowlane
przynajmniej na jednym obiekcie obję−
tym ochroną konserwatorską. Dwulet−
nią praktyką w wykonywaniu prac na
takich obiektach musi wykazać się też
kierownik budowy. Przyszły wykonaw−
ca inwestycji musi posiadać odpowied−
nie środki finansowe lub zdolność kre−
dytową w wysokości 250 tys. zł. 

O wyborze firmy zadecyduje najniż−
sza cena. Oferty należy składać do 2
sierpnia w Agencji Rewitalizacji Sta−
rówki, Stary Rynek 19. (m.d.)

Biura i usługi

Urząd Miasta ogłosił przetarg na bu−
dowę bloku komunalnego przy ul. Mio−
dowej. Ma być dwukondygnacyjny bez
podpiwniczenia, a inwestor musi wyko−
nać także wszystkie przyłącza. Budy−
nek będzie składał się z dwóch przesu−
niętych względem siebie (o 66 cm
w poziomie i 60 cm w pionie) segmen−
tów. Będzie miał 11,5 m długości i 42
m szerokości i stanie na planie prosto−
kąta. Maksymalna wysokość budynku
wyniesie 6,5 metra, a całkowita po−
wierzchnia prawie 780 mkw. Będzie
tam 19 mieszkań o pow. od 25 do 44
mkw.: pięć – jednopokojowych z anek−
sem kuchennym o pow. 25−27 mkw.,
siedem – jednopokojowych z oddzielną
kuchnią o pow. 31 mkw., trzy – dwupo−
kojowe (36−39 mkw.) i cztery mieszka−
nia trzypokojowe o pow. 44 mkw. 

Projekt techniczny przewiduje, że
budynek będzie miał własny węzeł
cieplny zasilany przyłączem z miejskiej
sieci. Dach ma być tradycyjny dwuspa−
dowy, stolarka okienna z PCV, a tynk
zewnętrzny zostanie pomalowany

w kolorze jasnego kremu i oliwkowej
zieleni. Wokół zostanie posadzona ni−
ska zieleń.

Termin zakończenia budowy przewi−
dziano na 12 miesięcy od daty podpisa−
nia umowy. Wykonawca musi udzielić
trzyletniej gwarancji. O zamówienie
mogą starać się firmy, które w ciągu
ostatnich pięciu lat zrealizowały przy−
najmniej jedno podobne zamówienie.
Osoby kierujące robotami muszą posia−
dać ustawowe uprawnienia budowlane
w specjalnościach: konstrukcyjno−bu−
dowlanej, w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Firma musi być wpisana na listę człon−
ków Okręgowej Izby Inżynierów Bu−
downictwa i ubezpieczona od odpowie−
dzialności cywilnej.

O wyborze wykonawcy zdecyduje
cena. Oferty należy składać do 9 sier−
pnia w Biurze Obsługi Klienta Urzę−
du Miasta, ul. Zduńska 3, stanowisko
nr 8. M.D.

Przesunięty blok

Już niedługo rozpocznie się budowa
chodników i poszerzanie jezdni ulicy
Ciechomickiej. 5 lipca powinien w prze−
targu zostać wybrany wykonawca.

Inwestycja obejmuje 370 metrów od−
cinka od ulicy Na Stoku do zatoki auto−
busowej w stronę Dobrzykowa. Poprawi
to bezpieczeństwo pieszych i uporządku−
je układ komunikacyjny ul. Ciechomic−

kiej. Inwestor będzie musiał zrobić chod−
nik o szerokości 1,5 metra po lewej stro−
nie ulicy oraz poszerzyć jezdnię do
trzech metrów. W ramach zadania popra−
wi również odwodnienie oraz odprowa−
dzenie wód z jezdni do rowów pod chod−
nikiem. Prace powinny zakończyć się po
dwóch miesiącach od daty podpisania
umowy z wykonawcą. (m.d.)

Lepiej na Ciechomickiej

Najprawdopodobniej w połowie sier−
pnia rozpocznie się remont nawierzchni
chodnika przy ul. Sienkiewicza. Miej−
ski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wy−
konawcę robót. 

Zamówienie obejmuje odcinek 270
metrów od ul. Misjonarskiej do Gra−
dowskiego. Oprócz nowych chodników
o szerokości 1,5 metra po obu stronach
ulicy, wymienione zostaną schodki,
niewielkie skarpy będą wyprofilowane.
Powstaną też pochylnie i zjazdy oraz
wymienione zostaną krawężniki. Fir−

ma, która wygra w przetargu będzie
musiała wyciąć cztery drzewa i wyko−
nać drenaż. Niestety, prace będą powo−
dowały utrudnienia w ruchu na tym od−
cinku ul. Sienkiewicza. Roboty powin−
ny zakończyć się do 30 października. 

Firmy stające do przetargu muszą
wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu
lat wykonały podobne prace. O wybo−
rze wykonawcy zadecyduje najniższa
cena. Oferty należy składać do 8 sier−
pnia w siedzibie Miejskiego Zarządu
Dróg, ul. Gradowskiego 28. (m.d.)

Nowe chodniki

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I



13Sygnały Płockie

Coraz częściej charakterystyczne
białe koszule z krzyżami na czerwo−
nym polu widać na miejskich festy−
nach, koncertach oraz innych maso−
wych i charytatywnych imprezach.
Płocki oddział Maltańskiej Służby
Medycznej swoją działalność zainau−
gurował przed rokiem. Od tego czasu
udało mu się nawiązać ścisłą współ−
pracę ze Szpitalem św. Trójcy, płoc−
kim Pogotowiem Ratunkowym i PO−
KiSem. Maltańczycy zdobyli zaufanie
płocczan. Dostali też wymarzoną ka−
retkę. Cały czas jednak borykają się
z brakiem pieniędzy.

Kto pomoże 

20−letni volkswagen T2 z automa−
tyczną skrzynią biegów, o poj. 2 litrów
jeździł w niemieckiej Kolonii. Stam−
tąd w 1996 r. przyjechał do Krakowa.
Teraz zarząd główny służby przekazał
samochód do Płocka. To jedna z 12
maltańskich karetek w Polsce. Wypo−
sażona jest w dwie butle z tlenem, po−
dręczny ssak, szafkę z lekami i defi−
brylator. Brakuje jej worka ambu do
prowadzenia oddechu zastępczego
i laryngoskopu. Przydałaby się też alu−
miniowa walizka na ampułki z lekami.
Nie ma też radiostacj. W skład zespo−
łu karetki wchodzą wykwalifikowani
członkowie stowarzyszenia; lekarz,
pielęgniarka lub sanitariusz i kierow−
ca. – Jak my wszyscy są wolontariu−
szami, swoją pracę wykonują nieod−
płatnie – tłumaczy Sławomir Szaruga,
komendant płockiego stowarzyszenia.

– Niestety, wyposażenie i utrzymanie
kosztuje. Począwszy od opatrunków,
rękawic a na przeglądach technicz−
nych wozu i kupnie benzyny kończąc,
np. pudełko rękawic kosztuje 16 zł,
a wyjazd karetki – 200 zł. Dlatego
Maltańczycy liczą na sponsorów.
Dzięki nim udało się kupić koszulki
dla wolontariuszy i 10 polarów. – Ma−
my też problemy z ubezpieczeniem au−
tocasco. Nikt nie chce podjąć się jego
ubezpieczenia – dodaje. 

Na żywo

Zdaniem komendanta płockich Mal−
tańczyków najważniejsze jest praktycz−
ne doświadczenie i współpraca z pla−
cówkami medycznymi. Dlatego od
stycznia do kwietnia wolontariusze
przeszli szkolenie na wszystkich od−
działach i bloku operacyjnym miejskie−
go szpitala. W kwietniu i maju jeździli
w karetkach Wojewódzkiej Stacji Po−
gotowia Ratunkowego. Teraz rozpo−
częli kolejny kurs pierwszej pomocy
dla nowych członków. W Płocku jest
obecnie 40 Maltańczyków. 

Każdy, kto chciałby stać się członkiem
stowarzyszenie, może przyjść na spotka−
nie MSM w każdą środę do Klubu Osie−
dlowego „Łukasiewicza” (Łukasiewicza
28, I piętro) lub skontaktować się telefo−
nicznie z komendantem pod nr 0 503 37
91 82. Pod tym numerem lub adresem 
e−mail szarug@poczta.onet.pl Sławomir
Szaruga czeka też na pomoc w sprawie
wyposażenia karetki i wsparcia finanso−
wego stowarzyszenia. (rł)

Zwykle to oni udzielają pomocy. Teraz sami jej potrzebują. 

Maltańska karetka
Dużo szczęścia mieli piłkarze nożni

Wisły na finiszu rozgrywek ligowych.
Przed ostatnim spotkaniem w Płocku
z warszawską Legią nawet zwycięstwo
nie gwarantowało nafciarzom udziału
w europejskich pucharach. Okazało się
na szczęście, że bezbramkowy remis
był na wagę złota. 

W meczu z drużyną stołeczną płoccza−
nie pokazali wiele elementów piłkarskie−
go rzemiosła, jakich kibice przy Łukasie−
wicza nie oglądali praktycznie przez cały
sezon. Były składne akcje, wyprowadza−
ne od linii obrony zakończone strzałem
lub przynajmniej dośrodkowaniem
w kierunku naszych napastników. Nie za−
brakło także przytomnej gry defensorów,
w szeregach których niepodzielnie królo−
wał Mitar Peković. Zresztą cały serbski
zakup możemy przypisać działaczom
Wisły na konto sukcesów, ponieważ
głównie dzięki pozytywnej postawie bał−
kańskich zawodników Wisła zakończyła
rozgrywki na najwyższym w historii 4.
miejscu. Dynamiczne akcje Ireneusza Je−
lenia i Adriana Mierzejewskiego oraz
niecodzienna dyspozycja Jakuba Wierz−
chowskiego napawały optymizmem
z minuty na minutę, jednak zawodnicy
desygnowani do gry przez Jacka Zieliń−
skiego dzielnie odpierali ataki płocczan,
groźnie kontratakując. Pod koniec pier−
wszej części gry murawę powinien opu−
ścić bramkarz Legii Artur Boruc, który
faulował Colakovića poza polem kar−
nym, w sytuacji sam na sam. Skończyło
się tylko na rzucie wolnym i żółtej kartce. 

Druga odsłona tego wyrównanego
widowiska to przede wszystkim walka

w środkowej części boiska i nieliczne
okazje bramkowe, zarówno z jednej jak
i z drugiej strony, co pozwoliło zejść
bramkarzom obu drużyn po meczu
z czystym kontem. 

Zanim jednak przyszło nam się cie−
szyć z miejsca premiującego grę
w Pucharze UEFA to wszyscy kibice
nasłuchiwali wieści z Wronek, gdzie
tamtejsza Amika podejmowała rów−
nolegle naszego sąsiada z tabeli – Cra−
covię Kraków. Wieści nie były najlep−
sze, ponieważ beniaminek z Krakowa
prowadził 2:0, co nawet w przypadku
naszego zwycięstwa z legionistami
dawało krakowianom wyższe miejsce
w tabeli z uwagi na lepszy bilans bez−
pośrednich spotkań. Jednak Amika
zdołała strzelić trzy bramki (na 3:2
w 94 minucie!!!) i uratowała Wiśle
czwartą lokatę w tabeli. 

Kibice pełni są nadziei i optymiz−
mu, ponieważ już jest głośno
o wzmocnieniach. Działacze spoglą−
dają na wybrzeże adriatyckie, ponie−
waż – ich zdaniem – można stamtąd
za stosunkowo niewielkie pieniądze
ściągnąć wartościowych piłkarzy.
Wariant bałkański, jak na razie się
sprawdza, ale nie zapominajmy jed−
nak o płockiej młodzieży, która puka
do pierwszego zespołu. Reprezentant
Polski do lat 18 – Łukasz Figacz już
ma doświadczenie w międzynarodo−
wych turniejach i zbiera pochlebne re−
cenzje za swą grę od trenera kadry
Michała Globisza. Może warto spró−
bować opierać zespół na zdolnych
wychowankach. P.N.

Wisła w Pucharze

8 czerwca w auli Liceum Ogólnokształcącego im.
Władysława Jagiełły w Płocku odbyło się spotkanie nt.
„Konstytucja UE – rozwój czy rozbiór?”. Organizatora−
mi byli ambasadorzy Konstytucji Europejskiej w Płoc−
ku: Dagna Jaroszewska, Marta Łączyńska, Julia Ząbkie−
wicz, Tomasz Sińczak, Marcin Szubstarski i Bartłomiej
Kępiński z klasy I e pod opieką prof. Marka Mroczkow−
skiego – prezesa Międzyszkolnego Klubu Europejskie−
go, przy współpracy Małgorzaty Mroczkowskiej – dy−
rektora I Prywatnego Liceum Plastycznego i Romana
Balcerskiego – dyrektora „Jagiellonki”. Patronat honoro−
wy objęli: prof. dr hab. Bronisław Geremek – minister
spraw zagranicznych RP w latach 1997−2000 i dr Jan
Kułakowski – główny negocjator RP z UE w latach
1998−2001 i posłowie do Parlamentu Unii Europejskiej.

Do dyskusji zaproszono znanych ze sceny publicznej
gości, wśród których znaleźli się: prof. dr hab. Tomasz
Nałęcz – wicemarszałek Sejmu, poseł Wojciech Jasiń−
ski, Piotr Kubera – wiceprezydent Płocka, Andrzej No−
wakowski – radny Rady Miasta Płocka, prof. dr hab. Ta−
deusz Jasudowicz – kierownik Katedry Praw Człowieka
i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i The
UNESCO Chair for Human Rights and Peace oraz Kata−
rzyna Szczawińska−Karelska z Regionalnego Centrum
Informacji Europejskiej w Płocku. W debacie wzięli
udział uczniowie LO im. Stanisława Małachowskiego,
I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej, I Pry−
watnego Liceum Plastycznego, Gimnazjum im. Alek−
sandra Macieszy i Gimnazjum im. Zygmunta Padlew−

skiego oraz uczniowie i członkowie Rady Pedagogicznej
LO im. Władysława Jagiełły.

Spotkanie było podzielone na dwie części, z których
pierwsza polegała na multimedialnym przedstawieniu
argumentów za i przeciw przyjęciu traktatu konstytucyj−
nego UE oraz odzwierciedlała wiedzę płocczan o kon−
stytucji w formie krótkiej sondy, przeprowadzonej na
ulicach miasta. Druga część to dyskusja panelowa, która
była bardzo dynamiczna, z uwagi na talent oratorski i pa−
sję polemiczną, wykazane w szczególności przez prof.
Tomasza Nałęcza i prof. Tadeusza Jasudowicza. Najbar−
dziej krytyczne stanowisko zajął radny Andrzej Nowa−
kowski twierdząc, że traktat konstytucyjny jest zbyt ob−
szerny i są w nim błędy, które prowadzą do utraty suwe−
renności przez Polskę. Profesor Tadeusz Jasudowicz
podkreślał konieczność przyjęcia ustawy zasadniczej dla
UE, ale wykluczał obecną formułę, podając jako model
idealny złożoną z siedmiu czytelnych artykułów konsty−
tucję USA. Zgadzał się z tym zasadniczo poseł Wojciech
Jasiński. Zdanie odrębne wygłosił wiceprezydent Piotr
Kubera, który jednoznacznie poparł członkostwo Polski
w UE z uwagi na strumień funduszy strukturalnych, pły−
nący do kasy samorządu Płocka na niezbędne programy
inwestycyjne, ale też uznał, że – wobec fiaska referen−
dum we Francji i Holandii – przeprowadzenie referen−
dum konstytucyjnego w Polsce będzie marnowaniem
pieniędzy publicznych. Marszałek Tomasz Nałęcz pod−
sumował: Polska nie straci suwerenności po przyjęciu
konstytucji. Dołączy w ten sposób do wspólnej Europy,
która może nam dużo zaoferować, dlatego potrzebna jest
dyskusja wokół traktatu, by zgodziło się na niego 450
mln Europejczyków.

W drugiej części były także pytania z sali, na które za−
proszeni goście starali się obszernie odpowiadać. 

Ambasadorzy myślą już o organizacji kolejnych przed−
sięwzięć we wrześniu tego roku. Dagna Jaroszewska 

(kl. Ie historyczno−europejska LO 
im. Władysława Jagiełły)

Od lewej: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, Marcin Szubstarski, Bartłomiej Kępiński, Tomasz Sińczak, Julia Ząbkiewicz, An−
drzej Nowakowski, Marta Łączyńska, Dagna Jaroszewska, prof. dr hab. Tomasz Nałęcz, Wojciech Jasiński, Piotr Kubera

Konstytucyjna debata
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W marcu br. pisaliśmy o opuszczo−
nym budynku jednorodzinnym przy ul.
Siennej 8, usytuowanym między bloka−
mi Młodzieżowej i Mazowieckiej Spół−
dzielni Mieszkaniowych. Okoliczni
mieszkańcy skarżyli się, że w bezpań−
skim od kilku lat domku zbiera się wie−
czorami nieciekawe towarzystwo,
stwarzając zagrożenie dla sąsiadów.

Okazuje się, że budynkiem tym
w ostatnich latach Rada Miasta zajmo−
wała się dwukrotnie; we wrześniu 2002
nieruchomość przeznaczono do sprze−
daży w drodze ustnego przetargu nieo−
graniczonego. 

Przetarg nie przyniósł rezultatu,
w związku z czym w październiku 2004
roku Rada Miasta zrezygnowała ze
sprzedaży budynku. Podjęto natomiast
rozmowy z Młodzieżową Spółdzielnią
Mieszkaniową w sprawie zamiany
działek – tę oddanoby spółdzielni, któ−
ra ma w tym rejonie swoje bloki, spół−

dzielnia zaś oddałaby gminie inną ze
swoich zasobów. MSM wstępnie wyra−
ziła na to zgodę, stawiając jednak waru−
nek, że bez budynku. W tej sytuacji
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Urzędu Miasta podjął stosowne działa−
nia, zmierzające do rozbiórki nikomu
niepotrzebnego domu. Tak więc, spra−
wa najprawdopodobniej zakończy się
po myśli sąsiadów, którzy takie rozwią−
zanie sugerowali.

Przy okazji zniknie jeszcze jeden prob−
lem związany z tą posesją, a mianowicie
jej lokalizacja. Na budynku widnieje bo−
wiem tabliczka z napisem Sienna 8, a w
urzędowym spisie budowla ta ma adres
Jesienna 8a, bowiem w 2002 roku doko−
nano tej zmiany, bo do Jesiennej temu
budynkowi bliżej niż do oddalonej o kil−
kadziesiąt metrów uliczki Siennej.
A skoro już 3 lata temu myślano o sprze−
daży domu a potem o rozbiórce, tabliczki
nikt nie zmieniał. (j)

Śladem naszych publikacji

Sienna/Jesienna 8
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W kwietniowym numerze „Sygna−
łów” informowaliśmy o tym, że 4 pra−
ce spośród 115 uczestniczących w do−
rocznym konkursie plastycznym dla
dzieci i młodzieży, zorganizowanym
przez Oddział Zarządzania Kryzyso−
wego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta, dotyczą−
cym zagrożeń i zachowania się wobec
żywiołów, zostały nagrodzone na eta−
pie powiatowym konkursu i zakwali−
fikowane do etapu wojewódzkiego.
Miło nam zakomunikować, że u woje−
wódzkich jurorów również znalazły
uznanie, czego wyrazem było przyz−
nanie tym czterem uczestniczkom na−
gród. Przypomnijmy, że temat „Woda
– Bezpieczeństwo – Ja” najlepiej zilu−
strowały: Anna Domagała z SP nr 22
(pod kierunkiem Iwony Kołodziej−
skiej), Daria Marciniak z SP nr 11
(pod opieką Małgorzaty Stefańskiej),
Joanna Bartosik z Gimnazjum nr 8
(opiekunka Dorota Nadrowska) i Mar−
tyna Stasiak ze SOSW nr 1 (pod kie−
runkiem Elżbiety Tomkiel).

W imieniu Wojewody Mazowieckie−
go dyplomy, plecaki, aparat fotograficz−
ny, zegarek wręczył laureatom na spot−
kaniu w ratuszu z−ca prezydenta Tomasz
Kolczyński. Przy napojach i słodyczach
rozmawiano przy okazji o tym, co zmie−
nia się w Płocku i zapewnieniu bezpie−
czeństwa na ulicach. (j)

Woda – Bezpieczeństwo – Ja

Podwójnie nagrodzeni

Nagrody od Tomasza Kolczyńskiego od−
biera najmłodsza laureatka Ania Doma−
gała
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Od maja w rejonie Starego Miasta
policja wraz ze Strażą Miejską przepro−
wadzają wspólne kontrole ruchu drogo−
wego. W tym czasie zanotowali aż 73
wykroczenia popełnione przez kierow−
ców. Przez półtora miesiąca 19 razy
funkcjonariusze pouczali łamiących
przepisy, nałożyli 51 mandatów kar−
nych, a trzy sprawy skierowali do sądu
grodzkiego. Ponadto 23 pojazdom zało−
żyli blokady na koła, a 25 samochodów
wywieziono na lawetach.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
ustaliła właśnie kto może poruszać się
po następujących ulicach: Jerozolimska
(do skrzyżowania z Synagogalną), Pie−
karska, Małachowskiego, Grodzka
i Stary Rynek. Swobodnie w obrębie
tych ulic mogą poruszać się jedynie
osoby, które mają odpowiednie zezwo−
lenie. Są to m.in. zaopatrzeniowcy
niektórych lokali gastronomicznych, ri−
kszarze oraz osoby niepełnosprawne,
które mają karty parkingowe pozwala−
jące na niestosowanie się do określo−
nych znaków drogowych.

W przypadku kierowców, którzy ła−
mią przepisy i nie mają zezwolenia bę−

dą wyciągane konsekwencje: poucze−
nie, mandat wraz z punktami karnymi,
wniosek o ich ukaranie może trafić do
sądu grodzkiego. Zgodnie z rozporzą−
dzeniem Prezesa Rady Ministrów, za
niestosowanie się do znaku zakazu ru−
chu wszelkich pojazdów lub zakazu
wjazdu grozi mandat w wysokości od
20 do 500 zł i pięć punktów karnych.
Natomiast jeśli kierowca złamie zakaz
zatrzymywania lub postoju może spo−
dziewać się grzywny w wysokości 100
zł i jednego punktu karnego. Ponadto
na koła samochodów będą zakładane
blokady lub pojazdy będą wywożone
na lawetach na parking strzeżony. Doba
postoju samochodu do 2,5 tony kosztu−
je około 6 zł, a jego holowanie 122 zł.

W skład Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku wchodzą: Prezydent oraz je−
go zastępca, dwaj radni, szefowie poli−
cji, straży pożarnej, Straży Miejskiej,
sanepidu, Miejskiego Zarządu Dróg,
Wojskowej Komendy Uzupełnień, Pro−
kuratury Rejonowej oraz Oddziału Za−
rządzania Kryzysowego, Ochrony Lud−
ności i Spraw Obronnych Urzędu Mia−
sta. M.D.

Uwaga kierowcy! Patrzcie uważnie i przestrzegajcie znaków drogo−
wych na Starówce. W innym przypadku możecie za to słono zapłacić.

Blokada, laweta i mandat

Harmonijny rozwój we współpracy
z rodzinnym domem i lokalnym środo−
wiskiem to motto Miejskiego Przed−
szkola nr 21, które obchodziło w czer−
wcu 25−lecie istnienia. To, jak twierdzi
p.o. dyrektora Aneta Olszewska, pla−
cówka realizująca sprawdzone i nowo−
czesne programy oraz metody i formy
nauczania, a jednocześnie przekazująca
tradycje ludowe i wiedzę o regionie. 

– Naszym celem jest przygotowanie
dzieci do dalszej edukacji kultywującej
polskie i europejskie tradycje – mówiła
podczas jubileuszowej uroczystości. – Już
od 7 lat organizujemy Festiwal Tańca Lu−
dowego, na którym prezentują swoje
umiejętności taneczne dzieci z wszystkich
płockich przedszkoli. Czynnie uczestniczy−
my w corocznych obchodach Dni Historii
Płocka i Pikniku Europejskim.

Od dwóch lat działa Klub Europejski,
a w 2002 r. powstało – jedyne na Mazo−
wszu – przedszkolne miasteczko drogo−
we. Wśród zieleni wiją się trasy komu−
nikacyjne, jezdnie dwupasmowe, jed−
nokierunkowe, jest rondo i znaki dro−

gowe. W minionym roku szkolnym
wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji i płocką te−
lewizją przedszkole zrealizowało tu
program edukacyjny dla najmłodszych. 

Miejskie Przedszkole nr 21 usytuo−
wane jest na osiedlu Dworcowa, z dala
od ruchliwych arterii. Prowadzi sześć
oddziałów dla dzieci od 3 do 6 lat,
gdzie dziecko może przebywać między
godziną 6 a 17. Zatrudnia 12 nauczy−
cielek (75 proc. z nich ma stopień nau−
czyciela dyplomowanego). 

W codziennej pracy wykorzystują
nowoczesne metody pracy z dziećmi:
metodę dobrego startu, Domana, R. La−
bana, K. Orffa, A. M. Kniessów, Den−
nisona, ruchu rozwijającego W. Sher−
borne, pedagogiki zabawy KLANZA,
elementy naturalnej nauki języka, ele−
menty matematyki autorstwa prof. E.
Gruszczyk−Kolczyńskiej.

Dużą wagę przywiązuje do współpra−
cy ze środowiskiem lokalnym: Książnicą
Płocką, ogrodem zoologicznym, Płocką
Orkiestrą Symfoniczną, klubami osiedlo−
wymi, Młodzieżowym Domem Kultury,
POKiS−em i innymi placówkami kultu−
ralno−oświatowymi naszego miasta. Od−
bywają się spotkania z ciekawymi ludź−
mi, przedstawicielami różnych zawo−
dów. W bieżącym roku przedszkole roz−
szerzyło współpracę z Zakładem Energe−
tycznym, policją i Strażą Miejską.

Jubileuszową uroczystość przedszko−
le zorganizowało we wtorek 21 czer−
wca. Nie doczekała jej Hanna Piotrow−
ska, która zmarła w marcu tego roku.
Była dyrektorem placówki od początku
jej istnienia. (rł)

Nasze przedszkole
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Dramat opowiada o Polakach, którzy
za pomoc i schronienie udzielone Ży−
dom podczas okupacji zginęli śmiercią
męczeńską z rąk hitlerowskich „Kai−
nów”. Autor przedstawił problem wy−
boru jednoznacznej postawy moralnej
w obliczu skrajnej, krytycznej sytuacji.
„Genezaret” wystawił go w marcu
w płockiej farze. 

Reżyserem spektaklu jest Henryk
Jóźwiak, aktor płockiego teatru, który
od lat współpracuje z grupą „Geneza−
ret”. Do wyjazdu doszło dzięki jego
osobistym i zawodowym kontaktom.
Aktor doskonale zna Wierę Meniok –
wykładowcę literatury i języka pol−
skiego na Uniwersytecie, im. I. Fran−
ko w Drohobyczu, która prowadzi
również Centrum Naukowo – Poloni−
styczne. – Poznaliśmy się przed 2 laty,
kiedy po raz pierwszy znalazłem się
w Drohobyczu – tłumaczy Henryk
Jóźwiak. Jako członek grupy teatra−
lnej „Studia Teatr Test” założonej
przez A.M. Marczewskiego pojechał
do Drohobycza na I sesję naukową,
poświęconą życiu i twórczości B.
Schulza. Pokazali tam spektakl „Skle−
py Cynamonowe”. Jóźwiak był też na
Ukrainie w 2004 r. roku, tym razem
na Festiwalu Brunona Schulza. Za
każdym razem opowiadał o tym co ro−

bi w Płocku, o pracy z młodzieżą. Po−
tem Wiera i Igor Meniok przyjechali
do Polski na płocką premierę „Skle−
pów...” i tak od słowa do słowa zapro−
sili młodych aktorów. Pomógł też ks.
Igor Kozankiewicz – dyrektor tamtej−
szego oddziału Caritasu diecezji gre−
ko−katolickiej. Załatwił noclegi i wo−
lontariuszy do pomocy. W Płocku
z pomocą przyszli sponsorzy i ks. ka−
nonik Janusz Cegłowski.

Obok Drohobycza młodzi aktorzy
zobaczyli Sambor, Lwów, Truskawiec
i Karpaty. Zrobiły na nich duże wraże−
nie. – Prawdziwie dziewicze miejsce,
bez szlaków turystycznych i zwiedzają−
cych – wspomina wycieczkę w góry ks.
Jarosław Cichocki, opiekun grupy.
Wrażenie na płocczanach zrobił rów−
nież Cmentarz Orląt Lwowskich. 

„Dzień gniewu” pokazali w Domu
Młodzieży w Drohobyczu. – Na wi−
downi było dwieście osób. Dostaliśmy
owację na stojąco – dodaje Henryk Jóź−
wiak.

Młodzi Polacy i Ukraincy zaprzyjaź−
nili się. Dlatego ks. Jarosław Cichocki
myśli o dalszej współpracy. Najbliższe
plany to przyjazd wolontariuszy z Dro−
hobycza, którzy opiekowali się Polaka−
mi, do Płocka na święta Bożego Naro−
dzenia. (rł)

Nieformalna grupa teatralna „Genezaret” spędziła pięć dni na
Ukrainie. Pojechała tam ze swoim ostatnim spektaklem
– „Dzień gniewu” Romana Brandstaettera.

Teatr „Szóstka” z Białegostoku

Chciało być 80 a mogło 18. Młodzie−
żowe i dziecięce grupy teatralne z całej
Polski przez trzy dni wystawiały na sce−
nach MDK−u i Teatru Dramatycznego
przygotowane przez siebie spektakle.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie; od
pełnych optymizmu „Smoczych perype−
tii” w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr
27, poprzez „Pilota” teatru „Nie mogę
rozczytać” (Warszawa) o zgubnej wła−
dzy pilota telewizyjnego nad rodziną, po
bardzo brutalny, oparty na faktach, „Pif!
Paf! Jesteś trup” teatru „Immunohiste−
ria” z Warszawy o chłopcu, który za−
strzelił swoich rówieśników. Główną ro−
lę zagrał w nim Tytus – syn Zbigniewa
Hołdysa. Spektakl otrzymał Nagrodę
I st. Prezydenta Płocka. Nagrodę ME−
NiS (również I st.) za „Blisko Konopiel−
ki” dostali białostoczanie z teatru
„Szóstka”, którzy mimo chłodu (aktorzy
grali późnym wieczorem na rynku Stare−
go Miasta), stworzyli ciepłe, sięgające

słowiańskich korzeni widowisko. Król
Maciuś Nagrodę I st. przyznał „Iskiere−
czkom” z Nowego Sącza za spektakl
„To takie trudne”.

Każdy dzień na bieżąco komentowa−
li młodzi dziennikarze z Gimnazjum nr
4 skupieni wokół Elżbiety Grzybow−
skiej, dziennikarki z Tygodnika Płoc−
kiego, która służyła pomocą i doświad−
czeniem przy redagowaniu dziennika
„Heca 2005”.

Koniec Płockiego Kramiku Teatrzy−
ków Dziecięcych i Młodzieżowych po−
łączony był z wielką uroczystością, na
której Romie Ludwickiej, dyrektorce
MDK−u wręczony został Order Uśmie−
chu – najwyższe honorowe odznacze−
nie przyznawane przez dzieci. Do tej
pory Order otrzymali, m.in. Marek Ko−
tański, twórczyni Muminków Tove
Janson, papież Jan Paweł II i Dalajla−
ma, a w Płocku były dyrektor zoo Tade−
usz Taworski. (rł)

XVI Heca pokazała, że teatr tworzony przez dzieci to nie tylko
zabawa i śmiech, ale również próba znalezienia własnego miej−
sca w świecie i zrozumienia świata dorosłych

Pomiędzy radością
a smutkiem

Grupa teatralna Genezaret z wolontariuszami z Drohobycza

Na rodzinne popołudnie z książką za−
prosiła mieszkańców w sobotę, 18 lipca,
ciechomicka filia Książnicy Płockiej.
Przygotowano konkursy i kiermasz ksią−
żek. Dzieci malowały figurki czarodziej−
skich zwierząt. Każdy mógł stworzyć
własną, niepowtarzalną koszulkę z posta−
ciami z bajek Doroty Gellner, która czyta−
ła dzieciom swoje bajki i rozdawała auto−
grafy. Festyn został zorganizowany na łące
przed biblioteką w pobliżu zabytkowych
zabudowań dworku Ciechomskich, gdzie
dziś mieści się przedszkole i biblioteka.

„Czarodziejski świat Doroty Gellner”
filia biblioteczna nr 12 przygotowała
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Klanza”
i Radą Mieszkańców Osiedla Ciechomice.
Finansowo imprezę wsparli: Urząd Miasta
Płocka i zakład Hero. (rł)

Czarodziejski świat
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18 czerwca na stadionie miejskim
zebrali się młodzi i starzy, sportowcy
i ci, który lubią biesiady. Najpierw by−
ło coś dla ciała, czyli biegi. Najmłodsi
(uczniowie klas I – III szkół podstawo−
wych) ścigali się na dystansie 300 me−
trów. Wśród dziewcząt wygrała Kinga
Gołębiewska, a wśród chłopców
– Krzysztof Gawdziś. 600 metrów mu−
sieli pokonać uczniowie klas IV−VI.
Najlepszą biegaczką okazała się Ange−
lika Brylska, a wśród chłopców trium−
fował Kamil Owsik. Na dystansie
1200 metrów (gimnazjaliści) wygrali:
Joanna Kalinowska (dziewczęta) i Ka−
mil Fałciński (chłopcy). Wśród uczen−
nic szkół średnich dystans 1800 me−
trów najszybciej pokonała Justyna
Woja. Chłopcy w tej samej kategorii
wiekowej musieli przebiec 800 me−
trów więcej. Tu bezkonkurencyjny był
Bartłomiej Mysera.

Bieg główny dla roczników 1964−
83, 1963 i starszych oraz osób niepeł−
nosprawnych rozegrano na dystansie
5600 metrów. W pierwszej kategorii
wiekowej triumfowali: Ewa Czajkow−
ska i Artur Kamiński, w drugiej – Bo−
żena Załęska i Sylwester Dąbrowski,
a wśród niepełnosprawnych najlepszy
był Artur Lipiński.

Na zwycięzców czekały puchary
oraz atrakcyjne nagrody pieniężne

i rzeczowe, a wśród wszystkich uczest−
ników biegu rozlosowano dwa rowery
górskie. 

Po ciężkich zmaganiach sportowcy−
amatorzy, ich rodziny oraz wszyscy,
którzy przybyli na stadion mogli trochę
odetchnąć. Były kiełbaski z grilla, na−
poje oraz muzyka. Na scenie wystąpiły
„Dzieci Płocka”, a wschodnie sztuki
walki zaprezentowali zawodnicy Ucz−
niowskiego Klubu Sportowego „Eljot”.
Wieczorem publiczność rozśmieszał
Kabaret „Pod Egidą”, a do wspólnej za−
bawy zagrzewały zespoły: Bayer Full
i Don Vasyl.

Imprezę zorganizowano w ramach
obchodów 25−lecia istnienia płockiej
„Solidarności”. Warto podkreślić, że
organizatorzy właściwie zadbali – prze−
de wszystkim – o bezpieczeństwo za−
wodników. Biegi odbywały się nie tyl−
ko na stadionie, ale również Alejami
Jachowicza, ulicami Kochanowskiego
i Mickiewicza. Porządku i bezpieczeń−
stwa strzegli policjanci, strażnicy miej−
scy i ochroniarze, ulice były odpowied−
nio oznakowane, a przed uczestnikami
biegów zawsze jechał policyjny moto−
cykl. Podczas imprezy można było od−
dać krew. Niestety, tu płocczanie nie
popisali się. Do ambulansu zgłosiło się
jedynie 12 osób, które oddały pięć li−
trów krwi. M.D. 

Tłumy uczestników, świetna organizacja i dobra zabawa – tak
w skrócie można podsumować V Bieg Uliczny NSZZ „Solidar−
ność” im. Krzysztofa Zywera. 

Biegi i biesiada
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Zostać strażakiem? A może policjan−
tem lub ratownikiem wodnym? – takie
dylematy miały prawie wszystkie dzie−
ciaki, które bawiły się na imprezie pn.
„Bezpieczne lato z WOPR, policją i in−
nymi służbami specjalnymi”. Na So−
bótce, 12 czerwca, zjawiły się całe ro−
dziny. Dzieciaki mogły obejrzeć m.in.
pokaz ratownictwa wysokościowego
przygotowany przez strażaków lub
obejrzeć, a nawet przymierzyć najno−
wocześniejszy sprzęt do nurkowania,
przywieziony przez członków Mazo−
wieckiego Centrum Nurkowego „Aqu−
anur”. Ratownicy WOPR pokazywali,
jakie są techniki skoków do wody.
Zachwyt dzieciaków wzbudziła akcja
wyławiania z wody „topielca”. Gdy tyl−
ko woprowcy doholowali człowieka do
brzegu, do działań przystąpiło pogoto−

wie ratunkowe, które prawie że z pi−
skiem opon podjechało na plażę na So−
bótce. Strażnicy miejscy zaprezentowa−
li się w pokazie samoobrony, a tuż po−
tem można było obejrzeć tresurę psów,
przeprowadzoną przez policjantów. 

Najmłodsi mogli wziąć też udział
w różnych konkursach, w których na−
grodą była m.in. przejażdżka motorów−
ką ze strażakami, ubrania z Cropp
Town (głównego sponsora imprezy)
i kupony do McDonald’sa.

Organizatorami byli: Rejonowe Płoc−
kie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra−
tunkowe oraz Komenda Miejska Policji
w Płocku. Celem imprezy było przybli−
żenie płocczanom pracy płockich służb
ratowniczych i przypomnienie zasad
bezpiecznego wypoczynku, szczegól−
nie latem. (m.d.)

Rurki, psy i topielce

Uwaga dzieci i młodzież! W czasie
wakacji wszystkie świetlice miejskie są
czynne w godz. 8−16, a kluby profilak−
tyki środowiskowej od 9 do 15 (wyją−
tek Klub „Oratorium Księdza Bosko”,
który otwarty jest w godz. 15−21).

Zajęcia w świetlicach i klubach mają
przede wszystkim charakter rekreacyj−
ny. Uczestnicy będą mieli okazję wy−
brać się na wycieczki piesze i rowero−
we, skorzystać z boisk szkolnych i pla−
ców zabaw w naszym mieście, zoba−
czyć zoo, obejrzeć ciekawy film lub
wystawy w muzeum. Kierownicy pla−
cówek zapewniają, że przy sprzyjającej
pogodzie zorganizują wyjścia na Sobót−
kę, a nawet wyjazdy nad jeziora w oko−
licach Płocka. Będzie można poznać
walory Brudzeńskiego Parku Krajobra−
zowego, Ogrodu Botanicznego w War−
szawie, skansenu w Sierpcu, zwiedzić
Toruń, Licheń, Ciechanów, Łąck, War−
szawę oraz zobaczyć jak funkcjonują
gospodarstwa agroturystyczne w Grzy−
bowie i Ostrowach.

Dla wszystkich chętnych zostaną
udostępnione pływalnie miejskie i hale
sportowe, gdzie organizowane będą
różne turnieje, m.in. tenisa stołowego,
piłki nożnej, koszykowej, siatkowej.
Będą też dyskoteki, zabawy i pikniki
rodzinne.

W ramach organizacji wypoczynku
letniego zaplanowano także zajęcia
świetlicowe o charakterze profilaktycz−
nym, podczas których będą poruszane
tematy tolerancji, przyjaźni, szanowa−
nia innych, godności oraz zabawy
kształcące umiejętności interpersonalne
i komunikacyjne. 

Szczegółowe informacje w poszcze−
gólnych świetlicach miejskich i klubach
profilaktyki środowiskowej. (m.d.)

Nie nudź się w wakacje!

Świetlica Miejska Nr 2, ul. Kościelna 8
Świetlica Miejska Nr 3, ul. Kościuszki 22
Świetlica Miejska Nr 4, ul. Sienkiewicza 44
Świetlica Miejska Nr 5, ul. Otolińska 23
Świetlica Miejska Nr 7, ul. Bartnicza 1a
Świetlica Miejska Nr 10, ul. Jakubowskiego 10
Świetlica Miejska Nr 11, ul. Kościuszki 5
Świetlica Miejska, ul. Norwida 7a
Świetlica Miejska, ul. Browarna 6
Świetlica Miejska, ul. Lachmana 16
Świetlica Miejska, ul. Góry 7
Klub Profilaktyki Środowiskowej, Al. Jacho−
wicza 4
Klub Profilaktyki Środowiskowej, Krótka 3a
Klub Profilaktyki Środowiskowej, Krakówka 2
Klub Profilaktyki Środowiskowej, Kościuszki 5
Klub Profilaktyki Środowiskowej, Dobrzyń−
ska 2a
Klub Profilaktyki Środowiskowej, Asnyka 2
wykaz sporządzono na podstawie danych
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM
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Najstarszym obiektem w Ciechomicach jest muro−
wany dworek klasycystyczny wybudowany na przeło−
mie XVIII i XIX wieku. Wówczas był to bardzo no−
woczesny i piękny kompleks dworski z aleją spacero−
wą i owocowym sadem. Do dworu prowadziła urze−
kająca kasztanowa aleja wysadzana polnymi kamie−
niami (do dziś zachował się lewy szpaler drzew).
Obiekt wybudowali Ciechomscy – właściciele tych
ziem.

Pod znakiem Węża

Historia jednej z najmłodszych dzielnic Płocka
związana jest z rodem Ciechomskich, choć na wysta−
wie możemy obejrzeć zdjęcia znalezionych na począt−
ku ubiegłego wieku, datowanych na I wiek n.e. na−
czyń i broni świadczących o tym, że już w czasach
rzymskich była tu osada. 

Najbardziej interesująca wydaje się jednak historia
potomków Stefana z Ciechomic (XIV w.), który uzna−
wany jest za protoplastę i założyciela rodu Ciechom−
skich, herbu Wąż. Następny był Andrzej zw. Szczu−
bią, który w połowie XV w. został mazowieckim wo−
jewodą. Kolejny Andrzej zwany już Ciechomskim był
sędzią ziemi gostynińskiej. 

Wystawa została podzielona na dwie części. Pier−
wsza – historyczna – to opis chronologiczny dziejów
Ciechomic, druga – współczesna – składa się w wię−
kszości ze zdjęć z lat 60 – 70., ofiarowanych przez
mieszkańców. 

W pierwszej części odnajdziemy m.in. dokument
podpisany przez króla Kazimierza Jagiellończyka,
który zezwala na wykup wsi Topólno przez Andrzeja
Ciechomskiego oraz „Tabelę miast, wsi i osad Króle−
stwa Polskiego” z 1827 r., gdzie jest zapis, że Ciecho−
mice miały wówczas 25 domów i 269 mieszkańców.
Jest też wykaz hipoteczny z 1847 r. i opis wsi Ciecho−
mice w „Słowniku Królestwa Polskiego” z 1880 r.,
gdzie jest wzmianka o wiatraku, cegielni, gorzelni
i browarze. 

Piwo, ocet i etykieta

Ciechomicki browar powstał między 1862
a 1888 r. i istniał do 1970 r.. Podobno jego tajem−
nica tkwiła w miejscowej wodzie, która miała niez−
wykłe walory smakowe. Robiono z niej piwo ba−
warskie i porterowe. I wojna światowa kończy 500−
letnią obecność rodu Ciechomskich na tych zie−
miach. Po wojnie cały majątek z browarem kupuje
Gustaw Keilich, który był już wtedy właścicielem
trzech innych wytwórni piw; warszawskiej i dwóch
łódzkich. Za Keilicha w Ciechomicach produkowa−
no również ocet i ser. Po 1945 r. właściciel wyjeż−

dża do Łodzi a browar, jak większość polskich za−
kładów, zostaje upaństwowiony. Tu zaczynają się
współczesne dzieje i druga, fotograficzna część wy−
stawy 

– Bardziej osobista i ciesząca się większym zainte−
resowaniem mieszkańców – dodaje Dorota Rutkow−
ska z Książnicy Płockiej, która wraz z Małgorzatą
Ptaszyńską, kierownikiem filii bibliotecznej w Cie−
chomicach przygotowała wystawę. – Prezentujemy
zdjęcia dokumentujące prace, życie rodzinne, szkolne
i religijne mieszkańców w latach 50, 60 i 70−tych
– mówi Dorota Rutkowska. – Są zdjęcia na tle browa−
ru i z hali produkcyjnej, podczas ważenia piwa. To
rzadkość, bo w tamtych czasach raczej nie robiono
zdjęć wnętrz zakładów państwowych. Jest też zdjęcie
klasy z lat 70., gdzie w tle odnajdziemy jeszcze piec
kaflowy z herbem Ciechomskich. 

Piwa ciechomickiego już nie posmakujemy, ale
możemy obejrzeć etykiety i naklejki na butelki oraz
zdjęcia butelek z czasów Keilicha. Podobno w tym
miejscu była też wytwórnia czekolady. – Nie udało
nami się jednak znaleźć materiałów potwierdzających
jej istnienie – tłumaczy Dorota Rutkowska. – Jeśli

ktoś z czytelników mógłby w tym po−
móc prosimy o kontakt. Książnica li−
czy również, że dzięki wystawie do
biblioteki zgłoszą się osoby, które
w swoich zbiorach mają jeszcze ja−
kieś ciekawe pamiątki. – Nawet
w dniu otwarcia ludzie przynosili
nam monety i korki od butelek – do−
daje Małgorzata Ptaszyńska.

Wystawa powstała z materiałów
Archiwum Państwowego, Książnicy
Płockiej, TNP, Biblioteki Diecezjal−
nej, Biblioteki m. st. Warszawy
i zbiorów prywatnych oraz dzięki
pomocy proboszcza ciechomickiej
parafii ks. Leszka Żuchowskiego,
który udostępnił na ekspozycję po−
mieszczenia kościoła. 

Wystawa czynna do 31 lipca, od
poniedziałku do soboty w godz. 17 –
19, w niedzielę 8.30 – 19. (rł)

Był tu folwark, browar i wytwórnia serów. Podobno robiono też czekoladę. Książnica
Płocka zaprasza na najnowszą wystawę do kościoła św. Maksymiliana Kolbe.

Z dziejów Ciechomic 
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– Zanim nasze słońce zacznie umierać
może nas tu już nie być – mówił podczas
wykładu na Politechnice Warszawskiej
w Płocku prof. Aleksander Wolszczan

Czekając na exodus 
Znany polski naukowiec, profesor Uniwersytetu

Stanowego w Pensylwanii, a przede wszystkim od−
krywca pierwszego pozasłonecznego układu planetar−
nego przez 1,5 godziny opowiadał o tajemnicach
wszechświata; konsekwencjach wielkiego wybuchu
i przyszłości naszej planety. 

– Przyjdzie taki dzień, kiedy słońce zacznie wydzie−
lać wodór. Będzie coraz gorętsze i większe. Na ziemi
zniknie wegetacja, wyschną oceany. Pozostaną tylko
skały. Co my z tym zrobimy? – pytał podczas wykła−
du. – Jeśli dożyjemy na pewno znajdziemy jakiś spo−
sób. Mamy jeszcze trochę czasu. Czyli przynajmniej
kilka miliardów lat. Nie oznacza to, zdaniem polskie−
go naukowca, że powinniśmy zająć się tym później.
– Im wcześniej, tym lepiej się do tego przygotujemy –
uważa naukowiec. Poszukiwania trwają, choć na razie
nasz układ planetarny jest jedyny w swoim rodzaju.

Dzieci gwiazd

Prof. Wolszczan swój wykład pt. „Od wielkiego
wybuchu do życia na ziemi” zaczął od nietypowej
propozycji. – Rano, kiedy zwykle wykonujemy rutyno−
we zajęcia, spróbujmy stanąć przed lustrem i przez
chwilę na siebie popatrzeć i pomyśleć, że wodór w na−
szych organizmach powstał 3 minuty po narodzinach
wszechświata. Można powiedzieć, że mamy nie 15,
30, 40 lat ale 14 czy 15 mld – tłumaczył z pasją i do−
dał. – Tak, proszę państwa, jesteśmy dziećmi gwiazd.
Dlatego odkrywanie tajemnic w nich zapisanych, a ra−
czej całego wszechświata to, jego zdaniem, cywiliza−
cyjne zadanie ludzkości. 

Grawitacja to jest to

Trudno opisać procesy zachodzące przez 15 mld lat
w ciągu półtoragodzinnego wykładu. Była to więc ra−
czej próba zaszczepienie pasji i szacunku dla kos−
micznej przestrzeni. 

Polski astrofizyki omówił przede wszystkim początki
– od Wielkiego Wybuchu, po którym zaczęły tworzyć
się galaktyki, a w nich gwiazdy i planety. Wszystko
dzięki grawitacji, która rozpoczęła żmudny proces sku−
piania materii. – Grawitacja to jest to – rzucił podczas
wykładu Wolszczan i zaraz wyjaśnił. – Gdyby nie jej si−
ła wszechświat byłby pusty, ciemny, chłodny i... nudny. 

Ale nie możemy zapominać o jeszcze dwóch siłach
rządzących wszechświatem: oddziaływaniu jądrowemu
i sile elektromagnetycznej. Bez pierwszej nie udałoby się
„zlepić” atomów, czyli przeprowadzić procesu syntezy
pierwiastków, a bez drugiej – cząsteczki nigdy by się do
siebie nie zbliżyły i nie zaczęły „negocjować”. Nie pow−
stałby, np. tlen, czyli nie byłoby nas.– Jesteśmy konsek−
wencją chemicznej ewolucji świata – dodał Wolszczan. 

Polski naukowiec przyjechał do Płocka we wtorek,
12 czerwca na zaproszenie Wydziału Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej
w Płocku oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Był to trzeci z cyklu corocznych wykładów im. Jerze−
go Pniewskiego. (rł)

Wnętrze browaru
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Od połowy maja kolekcja „Madonny
z poezji polskiej” ze zbiorów Muzeum
Diecezjalnego w Płocku, prezentowana
jest na wystawie w Uniwersytecie
w Dayton (Ohio, USA). 

– W 2001 r. wydaliśmy album (Ma−
donny w poezji polskiej. Malarstwo
Wiesławy Kwiatkowskiej) i jakimś cu−
dem dotarł on na amerykańską uczel−
nię – mówi ks. Bronisław Gwiazda,
dyr. Muzeum Diecezjalnego w Płoc−
ku. 

Zainteresowanie „płockimi Madon−
nami” uniwersytetu z Ohio nie jest
przypadkowe. Na uczelni działa bo−
wiem Międzynarodowy Instytut Ma−
riologiczny i Biblioteka Maryjna. Ne−
gocjacje w sprawie amerykańskiej wy−

stawy trwały dwa lata. Zakończono je
w tym roku. W kolekcji Muzeum Die−
cezjalnego jest już 60 obrazów Wie−
sławy Kwiatkowskiej. W Dayton pre−
zentowanych jest 50 z nich. – Cieszy
się dużym zainteresowaniem – dodaje
ks. Gwiazda. – Codziennie dostaję kil−
ka maili w tej sprawie. Wystawa
w Dayton czynna będzie do 8 wrześ−
nia, ale Amerykanie chcieliby zatrzy−
mać obrazy na dłużej i pokazać je
w innych miastach. 

Inspiracją dla nazwy całego zbioru
obrazów powstałego w latach 1996−
2000 stał się tytuł tomiku poezji Jerze−
go Harasymowicza, Madonny polskie.
Na płótnach pojawiają się madonny
nie tylko z wierszy Harasymowicza,
ale również ks. Jana Twardowskiego,
Mieczysława Gogacza, Kazimiery Ił−
łakowiczówny, Marii Pawlikowskiej−
Jasnorzewskiej czy Juliusza Słowac−
kiego. Charakterystyczne dla twórczo−
ści Kwiatkowskiej jest połączenie
płótna z ramą. Wyobraźnię artystki in−
spirują także lektury pisarzy: J.R.R.
Tolkiena, C.S. Lewisa i G. K. Chester−
tona, z reżyserów A. Kurosawa i A.
Tarkowski. Dlatego świat jej obrazów
jest taki baśniowy i fantazyjny; pełen
kwiatów, fantastycznych roślin, zwie−
rząt i ptaków. 

W 1999 r. Wiesława Kwiatkowska
została odznaczona Wielkim Orderem
św. Zygmunta, a rok później sala wy−
staw czasowych Muzeum Diecezjalne−
go w Płocku otrzymała jej imię.

W katalogu do amerykańskiej wysta−
wy ks. Johann Roten napisał: Być może
te Polskie Madonny otworzą nam oczy
na wiarę i kulturę Polaków. Być może
otworzą nam również drogę do serca
Boga. (rł)

Madonny za oceanem

P r o m o c j a
n a j n o w s z e g o
numeru „Poezji
d z i s i a j ”
(42/2005) nie
bez powodu
odbyła się
w Książnicy
Płockiej. Pra−
wie w całości
p o ś w i ę c o n y
został płockie−
mu środowisku
l i terackiemu,
najliczniejsze−
mu – jak pisze
A l e k s a n d e r
Nawrocki redaktor naczelny pisma
– z przedstawianych dotąd na łamach
„Poezji...”. W sumie swój dorobek
prezentuje tu 38 poetów z Płocka
i okolic, a wśród nich: Barbara S. Ci−
szyńska, Andrzej Dorobek, Wanda
Gołębiewska, Anna Kühn – Cichoc−
ka, Witold Mierzyński, Tomasz Opa−
liński i Maciej Woźniak. Impulsem
do powstania „płockiego” numeru był
wieczór pamięci poświęcony Stani−
sławowi Nawrockiemu (młodszy brat

A. Nawrockie−
go). Wyboru au−
torów i wierszy
dokonał Krzysz−
tof Bieńkowski.

– W Płocku ist−
nieje kilka grup
poetyckich, nie
zawsze żyjących
ze sobą w zgodzie
– mówił podczas
s p o t k a n i a
w Książnicy

Aleksander Na−
wrocki. – Poeci
lubią się różnić,
lubią się nie lubić,

ale to bardzo dobrze. Konkurencja robi
bardzo dobrze poezji. Naczelny „Poezji
dzisiaj” zapewnił, że chętnie podejmie
współpracę z osobami, które nie zna−
lazły się w „płockiej” edycji i zamieści
ich wiersze indywidualnie. Dodał, że
jesienią tego roku chce zorganizować
prezentacje płockich poetów w Domu
Literatury w Warszawie.

Najnowszy numer „Poezji dzisiaj”
dostępny jest w Książnicy Płockiej.
Cena 10 zł. (rł)

Płocka poezja dzisiaj

Obrazy Mirosława Lumy z Płocka,
którego sylwetkę prezentowaliśmy na
łamach „SP” trzy miesiące temu (nr
8/125), będziemy mogli wkrótce zo−
baczyć w Płockiej Galerii Sztuki. 

Wówczas Luma wystawiał wspól−
nie z kilkunastoma młodymi artysta−
mi w galerii Stowarzyszenia Archi−
tektów Polskich (SARP) w Warsza−
wie. Niedawno jego obrazy – wspól−
nie z pracami pięciu młodych pol−
skich artystek – zaprezentowane
zostały na wystawie „IMPULSE.
Polska Sztuka Współczesna” w In−
stytucie Polskim w Düsseldorfie.
Wystawa była jedną z imprez inau−
gurujących w Polsce i w Niemczech
Rok Polsko−Niemiecki. Poświęcona
różnorodnemu obrazowi człowieka
w społeczeństwie, została dobrze
przyjęta przez krytyków. Europolitan
napisał: Malarstwo Mirosława Lumy

działa obok sztuki video i instalacji
(prace pięciu artystek) jak klasyka.
Zarówno medium malarstwo jak
i wybór tematu – portrety w tradycyj−
nym ujęciu jako popiersie – sprawia−
ją takie wrażenie. Wydaje się, że są
to portrety różnych modeli, jednak
41−letni Luma maluje tylko jeden
model – samego siebie. W każdym
z tych obrazów znajduje artysta sie−
bie od nowa. Motyw głowy jest
głównym tematem jego prac. Zda się
przypominać o ważności jednostki
w zamęcie dzisiejszego świata.

Choć jego twórczość była już pre−
zentowana na wystawach indywidual−
nych, m.in. w Kętrzynie (1990), War−
szawie (1991) i Bonn (1998) w Płoc−
ku mogliśmy się zetknąć z nią tylko
raz w 1996 roku (Dom Technika). Te−
raz mamy drugą okazję. Otwarcie wy−
stawy zaplanowano na 8 lipca. (rł)

Z Düsseldorfu do Płocka

Matka Boska z Or−Ota

Spotkanie prowadzili: (od lewej) Jan Kalinow−
ski – prezes płockiego oddziału Stowarzyszenia
Autorów Polskich, Aleksander Nawrocki i Boh−
dan Urbankowski

Plakat z niemieckiej wystawy

Trwa siódma edycja konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską „Pro publi−
co bono”. Jest on adresowany do instytucji obywatelskich a jego celem jest wyło−
nienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw o niewielkim zasięgu terytorial−
nym, ale mających doniosłe znaczenie dla „małych ojczyzn”. Konkurs organizo−
wany jest w 5 kategoriach: inicjatywy edukacyjne, na rzecz kultury i dziedzictwa
narodowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, na rzecz rozwoju środowiska,
z zakresu kontaktów międzynarodowych.

Regulamin konkursu i ankieta dostępne są na stronie internetowej www.propub−
licobono.pl

Termin składania ankiet upływa 31 lipca br. Dodatkowe informacje uzyskać
można u Iwony Chilman w płockiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego przy
ul. 1 Maja 7b, tel. 262 93 41. (j)

Pro Publico Bono

Społeczne Stowarzyszenie Prasoz−
nawcze STOPKA z Łomży wraz z Mi−
nisterstwem Kultury, PAN, Marszał−
kiem Województwa Podlaskiego, Pre−
zydentem Łomży i Starostą Łomżyń−
skim organizują kolejny konkurs o na−
grodę i medal Zygmunta Glogera. Ce−
lem konkursu jest uhonorowanie nie
tylko twórców i badaczy kultury, lecz
także tych, którzy działając niekonwen−
cjonalnie i bezinteresownie w swoich
środowiskach, wpływają twórczo i po−
budzająco na „małe ojczyzny”. Łączna
suma przeznaczona na nagrody wynosi

30.500 zł. Termin zgłaszania kandyda−
tur na adres: SSP STOPKA, ul. Piłsud−
skiego 83, 18−403 Łomża. upływa 31
lipca br. Szczegółowe informacje tel.
86/216 42 61, 86/215 11 51, e−mail:
stopka@stopkapress.com. pl Kapitule
konkursowej przewodniczy prof. Ja−
nusz Tazbir. (j)

* Zygmunt Gloger (1845 – 1910) –
polski historyk, archeolog, etnograf,
krajoznawca. Uczestnik wielu krajo−
wych wystaw przemysłowo−rolniczych,
na których prezentowano m.in. zbiory
starożytne.

Kulturalny konkurs

O nagrodę Glogera
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Była to już druga impreza tegorocz−
nej edycji Grand Prix Zalewu Wło−
cławskiego. Pogoda dopisała żegla−
rzom. Było wietrznie i słonecznie.
Wszystkie zgłoszone jachty ukończy−
ły regaty, choć nie wszystkie w cało−
ści. „Fart” Leszka Bartosika z KŻ
„Morka” w starciu z jedną z łódek zo−
stał poważnie uszkodzony, ale udało
mu się obronić miejsce na podium.
Podobnie było z „Kalibrem” z KŻ Pe−
trochemia, który się przewrócił, ale
na metę dotarł na drugiej pozycji. 

Nagroda główna, czyli Puchar
Szkółki Żeglarskiej im. Leonida Teli−
gi, otrzymał Klub Żeglarski Petroche−
mia.

Zwycięskim załogom wręczono pa−
miątkowe dyplomy oraz charaktery−
styczne butelki, w których znalazła
się okolicznościowa mapka Zalewu
Włocławskiego. Wśród wszystkich

uczestników rozlosowano nagrody:
dvd, aparat cyfrowy i mini telewizor
z radiem i odtwarzaczem. Na zakoń−
czenie regat na terenie szkółki VIII
regat, Waldemar Karwacki – prezes
Płockiego Okręgowego Związku Że−
glarskiego wraz z Ryszardem Bogda−
nem – komandorem szkółki zasadzili
drzewko – dąb. (erł)

30 jachtów z ośmiu klubów wystartowało 11 czerwca w VIII Rega−
tach o Wiosenny Puchar Szkółki Żeglarskiej im. Teligi w Płocku

Mieli farta

12 czerwca na stadionie przy Łukasie−
wicza odbył się ostatni mecz rundy wio−
sennej pomiędzy piłkarzami z Płocka
i Warszawy. Kibice ze stolicy nie należą
do spokojnych, ale to co „pokazali” w na−
szym mieście przeszło wszelkie granice. 

Zamieszki zaczęły się jeszcze przed me−
czem. Do Płocka przyjechało ponad 2,5
tysiąca kibiców. Chuligani niszczyli sa−
mochody, zaczepiali kierowców. I choć na
stadion planowano wpuścić początkowo
tylko tysiąc warszawiaków (tyle było
przygotowanych wejściówek), to zdecy−
dowano, aby wszyscy weszli na trybuny
przy Łukasiewicza. Zdaniem policji, nie
była to dobra decyzja, ale wybór mniejsze−
go zła, gdyż łatwiej było opanować pseu−
dokibiców na stadionie niż w mieście. 

– W zabezpieczeniu meczu brało udział
prawie 500 funkcjonariuszy – opowiada
Karol Dmochowski, rzecznik prasowy po−
licji. – Przez całe spotkanie policjanci byli
atakowani przez warszawiaków, między
innymi kamieniami, tyczkami i drągami. 

Policjanci byli zmuszeni użyć najpierw
pałek, potem gazu, aż wreszcie oddali
ostrzegawczą salwę w powietrze z gumo−
wych kul. Jeszcze gorzej było po meczu,

kiedy to pseudokibice zaczęli demolować
gabinety odnowy i samochody. 

Podczas zajść zostało rannych 21 poli−
cjantów, zniszczono 10 radiowozów oraz
wiele sprzętu policyjnego (tarcze, kajdan−
ki, pałki) i mundury funkcjonariuszy.
– Zatrzymaliśmy trzech agresywnych kibi−
ców Legii – mówi Karol Dmochowski.
– Sąd wymierzył im wysokie kary.

Jeden z chłopaków dostał 4,6 tys. zło−
tych grzywny i cztery lata zakazu wstępu
na imprezy masowe, a drugi – 4 tys. zł
i trzy lata zakazu wstępu. Dodatkowo bę−
dzie on odpowiadał za zniszczenie radio−
wozu. Trzecim zatrzymanym zajmie się
sąd rodzinny, ponieważ chłopak jest nie−
letni. 

Ale być może, że to nie koniec karania
winnych zajść na płockim stadionie. Poli−
cja zabezpieczyła materiał filmowy i foto−
graficzny z wydarzeń na i po meczu.
– Przekażemy go warszawskiej policji, aby
zidentyfikowała najbardziej agresywnych
pseudokibiców i skierowała ich sprawy do
sądu – wyjaśnia rzecznik. 

Sportowa Spółka Akcyjna Wisła będzie
natomiast domagać się rekompensaty od
Legii za zniszczenia na stadionie. M.D.

Ponad 20 policjantów rannych, zniszczonych dziesięć radiowo−
zów i wiele samochodów prywatnych – to tylko część bilansu
chuligańskich wybryków kibiców Legii Warszawa

Agresja zamiast dopingu

Zwycięzcy VIII Regat o Wiosenny Puchar
Szkółki Żeglarskiej im. L. Teligi

KLASA T−1 – Dariusz Stryjewski – „Czarna
Perła”– Naftoremont

KLASA T−2 – Łukasz Pater – „Noster” – KŻ
Petrochemia

KLASA T−3 – Andrzej Łukasiak – „Que−
en”– KŻ Morka

KLASA OMEGA – Dariusz Ciecierski
– „Junga”– KŻ Kontra

KLASA OMEGA SPORT – Artur Koziński
– „Kaliber 47” – KŻ Petrochemia
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Hala Widowiskowo−Sportowa w Łąc−
ku staje się niemal etatowym organi−

zatorem dużych imprez, przede wszystkim
za sprawą braku podobnego obiektu
w Płocku. Jeszcze nie ostygły emocje po
finałowym turnieju o Puchar Polski w pił−
ce ręcznej, a już Urząd Gminy Łąck wraz
z Grupą Boksu Zawodowego „Olimp”
zorganizował 18 czerwca Galę Boksu Za−
wodowego oraz Kick−Boxingu. 

W walkach poprzedzających głów−
ne pojedynki wieczoru zmierzyli się
zawodnicy w młodszych kategoriach
wiekowych i były to głównie pojedyn−
ki w light−contact. Rywalizacja prze−
biegała pomiędzy zawodnikami Płoc−
ka i Stargardu Gdańskiego. Wpraw−
dzie Piotr Wierzbicki (86 kg) z Płocka
zdołał 2:1 pokonać Tomasza Marci−
niaka (GOKSiR Brzeziny), jednak ko−
lejne pojedynki płocczanie przegry−
wali wyraźnie. Najpierw Adam Janic−
ki (67 kg) jednogłośnie na punkty
uległ Dawidowi Gostomskiemu (Star−
gard Gdański), a za chwilę Jakub Chy−
żyński (63 kg) w takim samym stosun−
ku musiał uznać wyższość Bartosza
Bonda (Stargard Gdański). 

W kolejnej walce w wadze do 57 kg
płockiemu zawodnikowi Konradowi
Kowalowi odnowiła się kontuzja nogi

i nie był w stanie kontynuować poje−
dynku już w 1 rundzie. Tym samym Ka−
mil Murach (Stargard Gdański) zszedł
z ringu jako zwycięzca. Do pasma pora−
żek można dołożyć także przegraną Bo−
gdana Korzeniowskiego (86 kg, Płock)
z bardziej doświadczonym Romanem
Kamińskim (Stargard Gdański). 

Dopiero walki w kategorii kick bo−
xingu full−contact w wadze 75 kg ro−
zgrzały publiczność, ponieważ trium−
fowali w nich zawodnicy z Płocka.
Najpierw Krzysztof Ambroziak poko−
nał 3:0 Karola Cylmana (Stargard
Gdański), a po chwili Arkadiusz Szy−
pulski w takim samym stosunku, lecz
po walce na wyższym poziomie tech−
nicznym nie dał szans Jarosławowi
Szczodrowskiemu (Stargard Gdański). 

Po walkach, gdzie do zwycięstwa po−
trzebne były zarówno ręce jak i nogi, na
ringu pojawili się płoccy bokserzy, któ−
rzy tego wieczoru mieli zakontraktowa−
ne pojedynki z utytułowanymi pięścia−
rzami z Ukrainy. W wadze 66 kg Woj−
ciech Konczalski spotkał się z Michai−
łem Winicienko. 6−rundowy pojedynek
zakończył się przed czasem, ponieważ

płocczanin nie pozostawiał swojemu
rywalowi żadnych złudzeń od początku
walki. Przy okrzykach trenera Pawła
Matuszewskiego realizował skutecznie
założenia taktyczne i sędzia tego poje−
dynku, po uprzednim liczeniu zawodni−
ka Ukrainy, przerwał walkę w czwartej
rundzie, ogłaszając Konczalskiego
zwycięzcą tego pojedynku. 

Nieco trudniejsze zadanie czekało
Łukasza Rusiewicza w wadze 91 kg.
W przeciwnym narożniku stanął Dmi−
trij Szaripow, który na swoim koncie
ma wiele sukcesów także na arenie
międzynarodowej. Pojedynek zakon−
traktowany na osiem rund przebiegał
jednak pod dyktando płocczanina, któ−
rego ataki były przeprowadzane po do−
kładnym przygotowaniu ciosu najczę−
ściej lewym prostym. Kibice zobaczyli
pełne osiem rund dobrego boksu. 

Cała impreza miała charakter pro−
mujący sporty walki w naszym regio−
nie, który nigdy nie był kolebką bok−
su, ale zapał i talent młodych płocczan
powinien niebawem ustawić nasze
miasto w czołówce krajowej tych dy−
scyplin. P.N.

Łąckie walki

Pojedynek Łukasza Rusiewicza (z lewej) z
Dmitrijem Szaripovem zakończył się po
ośmiu rundach
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Cytat
numeru
Szlachetny klejnot ma
wielką cenę, choćby
w błocie leżał, a kurz
zawsze kurzem zostaje,
choćby pod niebo się
unosił. J.G. HerderJA
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Komunikat
Na Dworcowej 10 prawdopodobnie

trup bezdomny ślady pobicia na ciele
w pewnym stopniu rozebrany.

Estakady = eskapady
Wypowiedź płockiego taksówkarza:

– Pani, co to będzie z tymi drogami doja−
zdowymi do mostu? Miały być eskapady,
a teraz będzie jedno wielkie rondo. Wyo−
braża sobie to pani? Przecież kierowcy
nie umią jeździć po najprostszym, naj−
mniejszym rondzie. A teraz jak będą mie−
li rondo zamiast eskapad, to będzie stłu−
czka za stłuczką, będą się pukali i tłukli.
Oj, co to będzie! (m.d.)

Samo życie
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Kilkudziesięciu zagranicznych
dziennikarzy zjechało na 2 dni do Płoc−
ka (19 – 20 czerwca), by wziąć udział
w Festiwalu Staropolskim, imprezie
promocyjnej, której patronuje m.in.
Wojewoda Mazowiecki i samorząd wo−
jewództwa mazowieckiego. Fundacja
Europe 2004 wspólnie z Europejską Fe−
deracją Prasy Turystycznej od dwóch
lat organizują imprezy promujące nasz
kraj. W tym roku zagraniczni dzienni−
karze odwiedzali najpiękniejsze zakątki
Mazowsza: Opiniogórę, Kurpie, Czer−
wińsk, Żelazową Wolę, Puszczę Kam−
pinoską, Wilanów.

Gospodarzem płockiej części Festi−
walu był Urząd Miasta, który postarał
się by jak najlepiej zaprezentować go−
ściom nasze atuty. Oprócz tradycyjne−
go zwiedzania mieli okazję posłuchać

koncertu zespołów ludowych na Sta−
rym Rynku, obejrzeć potyczki płockich
kuszników z członkami Bractwa Kur−
kowego, poznać sposób zakładania 4−
metrowego szlacheckiego pasa kontu−
szowego i uczestniczyć w biesiadzie
staropolskiej na dziedzińcu „Małacho−
wianki”.

W podziękowaniu za gościnność,
płockim gospodarzom m.in. marszałko−
wi Adamowi Struzikowi, prezydentowi
Mirosławowi Milewskiemu, jego za−
stępcy Tomaszowi Kolczyńskiemu
i dyrektorowi liceum Tadeuszowi Zom−
birtowi szefowa Fundacji Ewa Kotus
i prezes Europejskiej Federacji Prasy
Turystycznej Antonio Conte wręczyli,
w zabytkowych podziemiach szkoły,
nagrody European Award for Tourism
w formie dyplomów.

Podczas konferencji prasowej w Do−
mu Darmstadt zagraniczni dziennikarze
dopytywali Prezydenta o sposób kulty−
wowania tradycji polskich w jego do−
mu, bazę hotelową Płocka, o to jak
obrzędy – szczególnie religijne – prze−
trwały okres komunizmu, turystyczne
plany miasta. Antonio Conte, który jest
współorganizatorem dorocznych festi−
wali filmów turystycznych we Wło−
szech zaproponował, aby w przyszłym
roku zorganizować w Płocku festiwal
filmów dokumentalnych o turystyce re−
ligijnej. Prezydent pomysł zaakcepto−
wał, dalsze rozmowy w tej sprawie pro−
wadzone będą bezpośrednio z organiza−
torami. E.J.

Festiwal Staropolski

Promujemy się

Okazało się, że trzynastka nie musi
być pechowa. Dzieci z Teatru Młode−
go Aktora i Świetlicy Miejskiej nr 2
powitały swoje mamy na radosnym
i rodzinnym spotkaniu z okazji Dnia
Matki.

Widowisko pt. „Kocham Cię, Ma−
mo” w reżyserii Wojciecha Paszkiewi−
cza miało miejsce 28 maja w Radziwiu,
w sali Domu Parafialnego. Spektakl był
barwny i wzruszający, co widać było na
twarzach zaproszonych matek. Tremę
przed występem miały tylko mamy ak−
torów, bowiem sami grający prezento−
wali uśmiechnięte i szczęśliwe buzie.

Tak wspaniałe przedstawienie mamy
i zaproszeni goście nagrodzili zasłużo−
nymi brawami. Słowa podziękowania
i życzenia w tym dniu złożyli matkom:
przewodnicząca Rady Mieszkańców
Osiedla Radziwie – Urszula Malesa,
przewodniczący Zarządu Rady – Grze−
gorz Bieniek i przedstawiciele współor−
ganizatorów tego miłego przedsięwzię−
cia. Dużą pomocą w przygotowaniu
spotkania okazała Świetlica Miejsca nr
2 i Klub Profilaktyki Środowiskowej.

Po strawie duchowej miał miejsce
poczęstunek dla widzów i aktorów, co
możliwe było dzięki wsparciu lokal−
nych sponsorów: Annie i Ryszardowi
Boreckim, Alinie Turowskiej, Barbarze
Zamorowskiej, Halinie Nowak, Bogu−
mile Okraszewskiej, Bogumile Bogiel,
Bożenie Owsik i firmie Doldrób.

Maria Klaś

Kronika osiedli

13 nie jest pechowa
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z pieczeniem kiełbasek – to atrakcje, ja−
kie dla dzieci i młodzieży przygotowa−
ła Rada Mieszkańców Osiedla „Mię−
dzytorze” wraz z Parafialnym Oddzia−
łem Akcji Katolickiej. Okazją było za−
kończenie roku szkolnego, ale organi−
zatorzy pomyśleli już o wrześniu – 17
dzieci otrzymało wyprawki szkolne: ze−
szyty, kredki, długopisy. – Przeznaczy−
liśmy na to pięćset złotych – mówi Lech
Dejnecki, przewodniczący Rady. 

Spotkanie odbyło się 18 czerwca na
placu przed kościołem. Kilka dni
wcześniej, 4 czerwca dzieciaki miały
okazję spotkać się na imprezie z okazji
Dnia Dziecka, również przygotowanej
przez RMO „Międzytorze”. Tym razem
współpracowała ona z Mazowiecką
Spółdzielnią Mieszkaniową. 250
uczestników zabawy podziwiało arty−
stów cyrkowych oraz rozśpiewanego
Andrzeja Rosiewicza. Miłym akcentem
były słodycze i drobne upominki, które
otrzymało każde dziecko. (m.d.)

Cyrk i kiełbaski


