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Jeśli przywołać piosenkę Sex & Drugs & Rock & Roll
Iana Dury’ego, mistrza wodewilowej odmiany tak zwanej
nowej fali brytyjskiego rocka, te dwa pojęcia wydadzą się
całkowicie sprzeczne – bo przecież „seks, narkotyki i rock
and roll to wszystko czego potrzebuje mój mózg i ciało”.
Dury zapomniał tu o alkoholu, innym integralnym składni−
ku rockowego etosu, w razie niekontrolowanej konsumpcji
prawie równie zgubnym jak narkotyki. Radosny hedonizm,
tradycyjnie kojarzony z rock and rollową obyczajowością,
ma przecież swoją ciemną stronę – o czym świadczy pleja−
da wybitnych artystów przedwcześnie zgasłych, niejako na
własne życzenie: Jim Morrison, Jimi Hendrix, Paul Kossoff,
w Polsce – chociażby Ryszard Riedel.

Jego syn Sebastian 22 czerwca br. po raz pierwszy w ży−
ciu przyjechał do Płocka, na czele zespołu Cree, aby wziąć
udział w imprezie poświęconej propagandzie innego stylu
życia. Tego dnia na staromiejskim rynku odbył się bowiem
swoisty maraton nie tylko muzyczny (popisy kickbokse−
rów) z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
VENI VIDI VICI, pod patronatem Prezydenta Płocka i pod
hasłem: NIE ĆPAM, NIE PIJĘ, TERAZ ŻYJĘ. 

Oferta muzyczna była dość zróżnicowana – od hiphopo−
wego zespołu P−13 po akustyczny duet Ryszard Wol−
bach/Krzysztof Misiak (na zdjęciu), który zaprezentował
w zasadzie ten sam program, co podczas promocji najno−
wszego numeru prestiżowego lokalnego magazynu arty−
styczno−literackiego „Gościniec Sztuki” w marcu br. Zróż−
nicowany był też poziom konferansjerki: kiedy, gdzieś
w połowie imprezy, zniknął z estrady dyrektor miejscowe−
go teatru, Marek Mokrowiecki, zagościła na niej ewidentna
amatorszczyzna. 

Była ona także, niestety, cechą niektórych produkcji mu−
zycznych: hard rockowego zespołu Terapia z nieodległej
Małej Wsi czy grupy Piotr Nagiel i 100 % (w tym wypad−
ku trzeźwości) przybyłej ze stolicy w celu promocji najno−
wszej płyty Spokojne ulice, której zawartość mogłaby do−
starczyć argumentu zwolennikom tezy, że prawdziwie do−
bry rock bynajmniej nie abstynencją się żywi. W podobnym
kontekście doprawdy zalśnił solowy występ najbardziej
chyba renomowanego płockiego gitarzysty, Krzysztofa Mi−
siaka, który przedstawił fragmenty gotowej do wydania pły−
ty Wydaje mi się... dokończenie na str. 17

ROCK
I ABSTYNENCJA

Wianki 2006
Staropolsko i ludowo było 24 czerwca na

Wzgórzu Tumskim, gdzie rozstawiły się kramy
z rękodziełem i swojskim jadłem. Jak przystało
na Festiwal i Jarmark Staropolski smakowanie
miodów, wypieków bez polepszaczy umilały zes−
poły i kapele ludowe m.in. z Sannik i Kurpiów.

Noc świętojańska rozpoczęła się o godz. 21 pa−
radą – już w nowoczesnym stylu (światła, dźwięk,
świece dymne, machiny, szczudlarze i bębniarze
na platformie samochodu ciężarowego) – która
przeszła ze Starego Rynku pod katedrę. Imprezę
zakończył pokaz sztucznych ogni. (rł)

Święto chleba
Spichlerz zaprosił płocczan (24 czerwca) na Święto Chleba. Przy ul. Kazimierza Wielkiego 11b

od godz. 10 do 21 można było zwiedzać wystawę „Opowieść o chlebie” (patrz „SP” nr 12/150).
Dodatkowo od południa można było uczestniczyć w wypieku jednej z form tradycyjnego pieczywa
obrzędowego – byśków – zwierzątek wykorzystywanych dawniej w kulturze ludowej w magii płod−
ności. Wstęp do muzeum, zwiedzanie z przewodnikiem i udział w warsztatach był nieodpłatny. 

Święto Chleba to ostatnia impreza Działu Etnograficznego Muzeum Mazowieckiego przed plano−
wanymi pracami remontowymi. Z ich powodu przez cały lipiec (aż do 6 sierpnia) Spichlerz będzie
zamknięty. (rł)
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* Hilary Januszczyk, od 7 lat komen−
dant straży pożarnej przechodzi
w sierpniu na emeryturę.
* Petropol likwiduje cukiernię.
* Biopaliwo ON BIO 10 produkowa−

ne przez rafinerię w Trzebini (należy
do Orlenu) nagrodzone zostało go−
dłem „Teraz Polska”.
* Katolickie Radio Płock obchodziło

15−lecie działalności. Jego dyrektor
ks. Kazimierz Dziadak odznaczony
został orderem św. Zygmunta.
* Peklimar szuka dziecięcej buzi do

reklamowania swoich wyrobów.
* Ponad tysiąc uczestników wzięło

udział w Festiwalu Piłki Ręcznej, któ−
ry rozgrywany był na 9 płockich
obiektach sportowych.
* W Zespole Szkół Technicznych od−

były się pierwsze zawody o tytuł
Szkolnego Strong Mana i puchar dy−
rektora; tryumfowali gospodarze.
* W katedrze bp Stanisław Wielgus

wyświęcił 13 nowych kapłanów.
* Administracja Płockiej Orkiestry

Symfonicznej przeprowadziła się na
ul. Bielską 9/11, tel. 364 10 80 (sekre−
tariat), 364 10 85 (bilety).
* Płocki oddział Civitas Christiana

ogłosił kolejną edycję konkursu poe−
tyckiego o nagrodę Jesiennej Chry−
zantemy. Termin nadsyłania prac up−
ływa 15 października.
* Do zoo przyjechały z Rotterdamu

ibisy.
* Zespół Szkół Zawodowych nr 6

zmienia nazwę – od września będzie
funkcjonował jako Zespół Szkół
Usług i Przedsiębiorczości.
* Kończy się rozbiórka starego

„Przedwiośnia”.
* Dwunastolatki z MUKS „21” zaję−

ły III miejsce w Międzynarodowym
Turnieju Minikoszykówki w Krako−
wie.
* Nasz czołowy piłkarz Ireneusz Je−

leń w nowym sezonie będzie najpraw−
dopodobniej grał we francuskiej ek−
straklasie. Z „Wisłą” pożegnał się już
bramkarz Jakub Wierzchowski.
* Ks. Zdzisław Struzik (brat Adama

– marszałka województwa mazowiec−
kiego) został proboszczem Świątyni
Opatrzności Bożej w Wilanowie.
* 23 czerwca wakacje rozpoczęło

22.856 uczniów płockich szkół.
* Szpital wojewódzki otrzymał certy−

fikat jakości EN ISO 9001:2000.(j)

Szachiści i piłkarze w Darmstadt,
muzycy we Włoszech

Urząd Miasta dofinansował wy−
jazd płockich szachistów do Darm−
stadt na doroczne święto Heinerfest
(28.06 – 3.07). W naszym partner−
skim mieście członkowie Płockiego
Towarzystwa Szachowego m.in.
wzięli udział w Międzynarodowym
Turnieju Szachowym.

Drużyna MUKS „Mazowsze”
wzięła udział (15−18 czerwca) w Mię−
dzynarodowym Turnieju Piłkarskim
w Darmstadt. Natomiast młodzi mu−
zycy z Państwowej Szkoły Muzycz−
nej (13 osób) zostali zaproszeni do
Włoch na Międzynarodowy Festiwal
Muzyczny „Europa poprzez muzykę”
(18 – 22 czerwca). W mieście Cervia
wraz z muzykami z innych miast par−
tnerskich przygotowali wspólnie je−
den utwór muzyczny, który następnie
zaprezentowali na festiwalu.

Garaże do wynajęcia

W drodze ustnego przetargu nieo−
graniczonego wynająć można garaże
przy ul. Jaśminowej, Gałczyńskiego
i przy ul. Sienkiewicza. Wszystkie
mają powierzchnię po 16 mkw. zlo−
kalizowane są w zabudowie szerego−
wej, z drewnianymi drzwiami.

ZHP na Misjonarskiej

Obwód Płocki Związku Harcer−
stwa Polskiego złożył wniosek
o przydział lokalu w Miejskim Cen−
trum Rozwiązywania Problemów
Społecznych na prowadzenie dzia−
łalności statutowej. Prezydent wy−
raził zgodę na wynajęcie harcerzom
na pół roku pokoju o pow. 16,9
mkw. i ustalił czynsz w wysokości
1 zł/mkw. plus VAT.

Lokale na sprzedaż

Do sprzedaży (ustny przetarg nie−
ograniczony) przeznaczono 3 wolne
lokale użytkowe: dwa przy ul. Do−
brzyńskiej 2a i jeden przy ul. Kole−
gialnej 43a. Na Dobrzyńskiej pier−
wszy ma powierzchnię ponad 140
mkw. a drugi niewiele ponad 60
mkw. Lokal na Kolegialnej jest naj−
mniejszy i ma 45 mkw. (j)
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Prezydent zarządził Minął miesiąc...

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje
zespół.  Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: „Iwanowski” Wydawnictwo i Poligrafia, ul. Dziewiarska 7, 09−407 Płock, tel. (024) 263 65 93.. Redakcja nie
zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 9 200 egz.           e−mail: sygnaly@ump.pl   www.ump.pl

Sprostowanie
W ostatnim numerze „Sygnałów

Płockich” podałam błędną informację,
że płockie Miejskie Towarzystwa Bu−
downictwa Społecznego otrzymało me−
dal „Zasłużony dla Płocka”. Uchwała
w tej sprawie nie została włączona do
porządku obrad LVI sesji Rady Miasta. 

MTBS funkcjonuje w naszym mie−
ście już od 10 lat i w tym roku odda do
użytku tysiącpięćsetne mieszkanie, a nie
jak podałam w tekście, że w 2006 roku
MTBS odda do użytku 1500 mieszkań. 

Wszystkich Czytelników za swój
błąd przepraszam.

Małgorzata Domańska

Oddano do użytku scenę na Starym Rynku. Nowa budowla ma służyć
przede wszytkim koncertom kameralnym, występom artystycznym szkol−
nych zespołów oraz działających przy Młodzieżowym Domu Kultury i PO−
KiS. E.U.
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Od 1 lipca zmieniły się rozkłady ja−
zdy autobusów linii nr 3, 19, 20 i 22.
Nowe godziny odjazdów będą obo−
wiązywać do końca sierpnia i są wy−
wieszone na przystankach Komunika−
cji Miejskiej oraz umieszczone na
stronie internetowej www.km.ump.pl. 

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na
rozkłady linii nr 3 oraz 22. Obowiązują−
cych godzin odjazdów autobusów należy

szukać w rubryce „robocze 1.VII
– 31.VIII”. Na tabliczkach przystanko−
wych wywieszono również rozkłady,
które zaczną obowiązywać dopiero od 1
września br.

Ponadto, od 1 lipca został przesunię−
ty kurs autobusu linii 34, odjeżdżający
z ul. Lachmana; zamiast o godz. 13.08
autobus będzie odjeżdżał o 13.18. Inne
godziny odjazdów pozostają bez

Letnie rozkłady

Płocka norma?

Cieszy przywracanie do dawnej świetności kamienic przy ul. Kwiatka. Od ilości
zabytków głowa nie boli, zwłaszcza w Płocku. Za to serce boli, kiedy kilkanaście me−
trów dalej trwa przyspieszona agonia innego zabytku – bożnicy. Obywatele o zna−
nych w Płocku nazwiskach jeszcze niedawno deklarowali publicznie chęć ratowania
zagrożonej budowali. I cóż z tego? – na razie nic.

Kilkadziesiąt metrów dalej, w przeciwnym kierunku, inny bezcennej wartości, naj−
starszy płocki zabytek – 18 metrów muru z czasów Kazimierza Wielkiego. Sypie się,
kruszy, a tempo zniszczenia przybierze zapewne na sile, odkąd przykryto go (za−
miast na zimę to na lato) plastikową folią (w takie upały nawet mur się poci!) Taki jest
stan tego zabytku po 5 latach od przeprowadzonej w 2001 roku konserwacji.

Do tego można dołożyć Podolankę, stadion miejski i zapewne parę jeszcze in−
nych obiektów, które popadają w ruinę, nawet jeżeli są stosunkowo nowe lub odno−
wione. Czy bylejakość to płocka norma? Marian Wilk

z redakcyjnej poczty��

Do ratusza od Zduńskiej
Od 29 czerwca trwa przy wejściu

głównym do Urzędu Miasta Płocka
budowa schodów wraz z podestami na
zabytkowe rzeźby lwów.

Lwy, które po renowacji zostały
tymczasowo ustawione przed Biblio−
teką im. Zielińskich, będą ozdobą
wejścia do ratusza.

Klienci na okres budowy mogą ko−
rzystać z bocznego wejścia od ul.
Zduńskiej 3. Remont potrwa do końca
sierpnia. E.U. 
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Za wykonane roboty Urząd Miasta
zapłacił 3 mln 700 tys. zł. Dodatkowo,
Wodociągi Płockie i Fortum Płock
(dawny PEC) wykonały na tym odcin−
ku inwestycje, które kosztowały ponad
1,4 mln zł. W sumie całość pochłonęła
ponad 5,1 mln zł. – Do tej kwoty nale−
żałoby jeszcze doliczyć sumę, którą
wyłożyła TP S.A. – mówi Ryszard Sie−
dlecki, dyrektor Wydziału Inwestycji
Miejskich. – Pracownicy wymieniali
na przykład kable telefoniczne. Nie
wiemy, jaki był koszt tych prac, gdyż
spółka pokryła je z własnych środków.

Przypomnijmy, że modernizacja
Tumskiej rozpoczęła się w czerwcu
2005 roku. Objęła ona fragment ulicy
o pow. 3635 mkw. 

Zgodnie z projektem łódzkiego ar−
chitekta Włodzimierza Nowakowskie−
go, roboty objęły wymianę i uzupeł−
nienie infrastruktury technicznej, m.in.
sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej,
sanitarnej i deszczowej, cieplnej, elek−
trycznej, oświetleniowej, telekomuni−
kacyjnej. Wykonane zostały także
przyłącza ww. sieci do granic poszcze−
gólnych posesji. 

Nowa ulica Tumska ma stanowić sa−
lon miasta z funkcją handlową, gastro−
nomiczną i spacerową. Są też specjal−
ne miejsca do odpoczynku, a projek−
tanci zadbali także o zieleń. Posadzono
gatunki, które dobrze znoszą zanie−
czyszczenia środowiska: klon kulisty,
wiśnie japońskie i liściaste krzewy zi−
mozielone oraz jałowce. Na placu
przed „Przedwiośniem” stanęła fon−
tanna wraz z granitowymi siedziskami.
Wyjątkowość tego miejsca podkreślo−
na zostanie w nocy iluminacją. Nowa
nawierzchnia wykonana została z gra−
nitu w kolorach piasku i szarości,
z ozdobnymi kręgami i rozchodzącymi
się falami. 

Na całej długości ul. Tumskiej za−
projektowano pas środkowy – deptak.
W dzień służy pieszym, natomiast
w nocy korzystać będą z niego samo−
chody, które dostarczają sklepom to−

war, wywożą śmieci. To również ciąg
komunikacyjny dla straży pożarnej,
policji czy karetek pogotowia. Deptak
ma 5 metrów szerokości i wyłożony
został kostką granitową w dwóch ko−
lorach. Po obu stronach ułożono chod−
niki po 5,5 metra każdy. W pasach
tych Nowakowski stworzył przestrzeń
na drzewa, zieleń, siedziska granitowe,
latarnie i słupy ogłoszeniowe.

To nie koniec

Jeszcze przed zakończeniem prac
I etapu, rozpoczął się remont kolej−
nych odcinków Tumskiej: od skrzyżo−
wania z ul. Kwiatka i Kolegialną do
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (etap
II) oraz od skrzyżowania z ul. Sienkie−
wicza do skrzyżowania z ul. Króle−
wiecką (III etap). 

Zakres prac inwestycyjnych jest po−
dobny jak w I etapie. Do zadań wyko−
nawcy – to samo konsorcjum płockich
firm – będzie również należało archi−
tektoniczne wykończenie nawierzchni
ulicy oraz ustawienie trzech niewiel−
kich fontann; jedna z nich stanie na
wysokości Hotelu Angielskiego, druga
– pomiędzy dawnymi Domami Towa−
rowymi „Centrum” a SDH, a trzecia
– na wysokości banku PKO BP. Na−
wierzchnia będzie wyłożona kostką
(pośrodku) i płytami granitowymi (po
bokach), podobnie jak na I odcinku.

Drugi i trzeci etap remontu Tum−
skiej będzie objęty nadzorem archeo−
logicznym. Oznacza to, że jeśli pod−
czas prac ziemnych zostaną znalezione
przedmioty mające wartość historycz−
ną, wtedy na plac budowy wejdą ar−
cheolodzy. 

Końcowym etapem przebudowy bę−
dzie ustawienie siedzisk dla spacero−
wiczów, stojaków na rowery oraz na−
sadzenia zieleni.

Prace przy modernizacji II etapu po−
winny zakończyć się do 30 września
br., a III etapu – do 31 października br.
Roboty pochłoną prawie 21,5 mln zł. 

Małgorzata Domańska

Remont I odcinka ulicy Tumskiej został zakończony. 21 czer−
wca nastąpił odbiór inwestycji. 
Prace od skrzyżowania ul. Kościuszki z pl. Narutowicza do
skrzyżowania z ulicami: Kwiatka i Kolegialną przeprowadza−
ło konsorcjum płockich firm na czele z Vectrą (plus Weresz−
czyński, Wałęsa, Rybicki, Malara).

Część pierwsza gotowa

Międzynarodowa agencja ratingowa
– Fitch Ratings, zmieniła perspektywę
ratingu dla Płocka o dwa stopnie: z A−
(pol) do A+(pol) z perspektywą stabilną. 

Po tej zmianie Płock ma najwyższy
wskaźnik ratingowy w Polsce pośród
miast ocenianych przez Fitch.

Podniesienie ratingu odzwierciedla
bardzo dobre i stale poprawiające się wy−
niki budżetowe miasta, wysoki bilans
operacyjny, który znacząco wzrósł w cią−
gu ostatnich trzech lat oraz bezpieczne
wskaźniki zadłużenia. Międzynarodowa
agencja orzekła, że zdolność Płocka do
samofinansowania jest wysoka, co
znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na
finansowanie inwestycji ze źródeł zew−
nętrznych. Jednocześnie, miasto powinno
kontynuować restrukturyzację ochrony
zdrowia, aby poprawić jej efektywność
i ograniczyć wzrost zobowiązań.

Stabilna perspektywa ratingu odz−
wierciedla oczekiwanie Fitch Ratings,
że również w przyszłości wyniki budże−
towe Płocka będą dobre, pomimo spo−
dziewanego wzrostu zadłużenia, które
pozostanie na bezpiecznym poziomie.

W ciągu ostatnich pięciu lat wyniki
budżetowe Płocka były dobre. W 2005
roku bilans operacyjny wyniósł 23,3
proc., a bieżący – 21,5 proc. Baza po−
datkowa miasta jest silna i dobrze roz−
winięta, co znajduje potwierdzenie
w stałym wzroście dochodów z podat−
ków. W ubiegłym roku dochody po−
datkowe stanowiły 60 proc. dochodów
operacyjnych.

Fitch orzekł, że Płock posiada ela−
styczność w zakresie zwiększenia do−
chodów. W razie konieczności, mia−
sto może podnieść stawki podatkowe
i ograniczyć wydatki operacyjne.
W 2005 r. wpływy z podatków do−
chodowych wzrosły o 16,6 proc.,
czyli do 142 mln zł. Rok wcześniej
wynosiły one 121,9 mln zł. Nato−
miast, nadwyżka operacyjna wzrosła
w porównaniu z 2004 r. o 9,4 proc.
i wyniosła 106,9 mln zł.

Krajowy rating na poziomie „A” oz−
nacza wysoką wiarygodność kredyto−
wą w porównaniu do innych podmio−
tów ocenianych w tym samym kraju. 

opr. (m.d.)

Z minusa na plus

Budynek należy do Miejskiego To−
warzystwa Budownictwa Społecznego.
Część lokali zajęły osoby, czekające na
mieszkania z listy Urzędu Miasta. Pozo−
stali to najemcy, którzy wpłacili 20
proc. kosztów realizacji i zostały zakwa−
lifikowane przez MTBS. Koszt budowy
1 metra kwadratowego wyniósł 2347 zł. 

Budowa trwała 10 miesięcy, a wy−
konawcą była płocka Vectra. – To bar−
dzo krótki czas budowy, tym bardziej
że zima była bardzo sroga – cieszył się
podczas oddawania kluczy prezes
MTBS Mirosław Kłobukowski. 

Klucze do mieszkań wręczał prezy−
dent Mirosław Milewski i jego zastęp−
ca Tomasz Kolczyński. – Będziemy
nadal dużo budowali, gdyż zapotrze−
bowanie na tego typu mieszkania jest
bardzo duże – obiecał Prezydent. 

Blok – pomalowany w kolorach: kre−
mowym i zielonym z brązowymi dacha−
mi i podpiwniczeniem – składa się
z czterech, połączonych ze sobą seg−
mentów. Jest w nich sześć klatek scho−
dowych. W jednej zrobiono specjalny
podjazd, aby mieszkanie na parterze
mogła zająć osoba niepełnosprawna.

Lokale mają od 33 (1−pokojowe) do 63
metrów kwadratowych (3−pokojowe).
W łazienkach jest glazura, terakota, a w
kuchni kuchenka i zlewozmywak. Nowi
lokatorzy cieszyli się również z energo−
oszczędnych plastikowych okien oraz
ładnych drewnianych drzwi wewnątrz
mieszkania. Wokół bloku znajdują się
duże parkingi. 

28 czerwca płocka spółka obchodzi−
ła podwójny jubileusz; oprócz 10−lecia
istnienia, świętowała oddanie do użyt−
ku 1300−tnego mieszkania. Lokatora−
mi zostali Marta i Sławek Grabarczy−
kowie, którzy zamieszkali „na swoim”
wraz z 3−letnią córeczką Hanią. 

Czynsz w lokalach MTBS wynosi
7,53 zł/mkw., natomiast lokatorzy,
którzy dostali przydział z listy Urzędu
Miasta płacą o ok. 1 zł mniej. 

Już na początku września do użyt−
ku zostaną oddane kolejne dwa seg−
menty budynku. W jednym z nich
– oprócz mieszkań – znajdzie się
przedszkole. Czynne będzie już od 4
września. Kilka dni później do lokali
wprowadzą się nowi najemcy.

Małgorzata Domańska

79 mieszkania zasiedlili (28 czerwca) nowi lokatorzy w bloku
przy ul. Czwartaków na Podolszycach Południe

W końcu na swoim
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Marek Krysztofiak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ W sprawie zwiększenia liczby
miejsc parkingowych na osiedlu Po−
dolszyce Płd. 2/ W sprawie ścieżek ro−
werowych, łączących Podolszyce
z centrum miasta oraz Łąckiem.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy w miejscu likwidowanej cu−
kierni hotelu Petropol ma powstać
parking?

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat rozbu−
dowy L.O. im. Wł. Jagiełły i remontu
boisk przy tej szkole. 2/ Proszę o rea−
lizację inwestycji – budowa wodocią−
gu dla działek w rejonie ulic: Górnej
i Ośnickiej oraz informacje na temat
terminu uchwalenia miejscowego pla−
nu zagospodarowania przestrzennego
dla tego terenu. 2/ Proszę o interwen−
cję władz miasta w kwestii ewentual−
nej likwidacji płockiej delegatury Ma−
zowieckiego Oddziału NFZ. 
3/ Proszę o wyjaśnienie przyczyn dy−
skryminacji (wykluczenia z uczestnic−
twa w negocjacjach z władzami mia−
sta) związku zawodowego NSZZ „So−
lidarność” nauczycieli L.O. im. St.
Małachowskiego. 4/ Jak przedstawiają
się prace nad realizacją północnej ob−
wodnicy miasta? 5/ Proszę o informa−
cje na temat problemów z inwestycją
na parkingu obok teatru. 5/ Jakie dzia−
łania podejmuje Prezydent i odpo−
wiednie wydziały UM w związku
z zamknięciem pływalni ”Podolan−
ka”? 6/ Proszę o wyjaśnienie kwestii
błędów projektowych, które pojawiły
się przy realizacji amfiteatru. 7/ Jakie
zarzuty postawiono Urzędowi Miasta
w związku z ogłoszeniem zamówienia
na realizację zadania pn. „świadczenie
w systemie operatorskim usług zbio−
rowego zaopatrzenia w wodę”? 8/
Proszę o uporządkowanie terenu przy
ul. Granicznej 40 oraz wyrównanie

nawierzchni tej ulicy. 9/ Proszę o usta−
wienie wiaty przystankowej w pobliżu
cmentarza komunalnego przy ul. Biel−
skiej. 10/ Proszę o aktualne informa−
cje na temat starań UM o środki unij−
ne. 11/ Proszę o informacje na temat
powstania stacji paliw przy Auchan
oraz w pobliżu Zakładu Energetycz−
nego. 12/ Proszę o wyjaśnienie kwe−
stii finansowania budowy dróg doja−
zdowych do nowego mostu. 13/ Pro−
szę o przedstawienie wpływu poręcze−
nia kredytu dla Wodociągów Płockich
na zdolność kredytową miasta oraz
przedstawienie łącznego zadłużenia
miasta wraz z harmonogramem spłat
tych zobowiązań. 14/ Proszę o rozwa−
żenie zmiany trasy linii autobusowej
z Podolszyc do centrum miasta tak, by
biegła ona ulicami: Żyzną i Otolińską.
15/ Proszę o informacje na temat po−
dejmowanych działań w kwestii pry−
watyzacji spółek miejskich. 16/ Pro−
szę o podanie konkretnych powodów
przesunięcia terminu wdrożenia biletu
elektronicznego.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Kiedy rozpocznie się remont chod−
nika oraz wymiana oświetlenia na ul.
Dojazd? 2/ Kiedy zostanie uporządko−
wana działka z budynkiem 597/4 po−
między ul. Spółdzielczą a Jesienną?

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ponownie proszę o oznakowanie
ulicy Wesółka (wjazd od Kutnowskiej
obok cegielni) oraz wycięcie krzewów
wzdłuż tej ulicy i poprawienie jej na−
wierzchni. 2/ Proszę o przyspieszenie
odwodnienia ul. Góry (zlikwidowanie
zastoisk) przy posesji nr 52 i obok
sklepu.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o ponowne przeczyszczenie
przepustu na ul. Semestralnej i Cie−
chomickiej oraz ustawienie słupów in−
formacyjnych na ul. Janówek i Tęczo−
wej. 2/ Proszę o wycięcie krzewów na
ul. Tokarskiej i Dobrzykowskiej (przy
pętli autobusu nr 2) i wyłożenie płyt−
kami przystanku na ul. Dobrzykow−
skiej. Opr. (j)

1. UCHWAŁA NR 957/LVII/06 w spra−
wie wyrażenia zgody na wypowiedze−
nie radnej Grażynie Opatrzyk umowy
o pracę, zawartej na czas nieokreślony

2. UCHWAŁA NR 958/LVII/06 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta Płocka
na 2006 rok

3. UCHWAŁA NR 959/LVII/06 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy na dofinansowanie przedsięw−
zięcia pn.: „Przebudowa boisk, urzą−
dzeń sportowych i terenów zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 11
w Płocku” i zabezpieczenie prawidło−
wego wydatkowania środków w for−
mie weksla „in blaco”

4. UCHWAŁA NR 960/LVII/06 w spra−
wie przyznania dotacji celowych na
prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku nie−
ruchomym wpisanym do rejestru za−
bytków, znajdującym się na terenie
miasta Płocka

5. UCHWAŁA NR 961/LVII/06 w spra−
wie udzielenia poręczenia finansowe−
go dla Wodociągów Płockich Sp.
z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu
preferencyjnego w ramach konsor−
cjum Bank Ochrony Środowiska S.A.
– Narodowy Fundusz Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej na reali−
zację zadania pn. „Przebudowa i roz−
budowa oczyszczalni ścieków w Ma−
szewie”

6. UCHWAŁA NR 962/LVII/06 w spra−
wie szczegółowych zasad i trybu uma−
rzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat należności pieniężnych Mia−
sta Płocka lub budżetowych jednostek
organizacyjnych miasta Płocka, do
których nie stosuje się przepisów usta−
wy – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów i osób do tego
uprawnionych

7. UCHWAŁA NR 963/LVII/06 w spra−
wie przystąpienia miasta Płocka do
programów stypendialnych uczniów
szkół ponadgimazjalnych oraz studen−
tów, współfinansowanych z Europej−
skiego Funduszu Społecznego oraz
ustalenia regulaminów przyznawania
stypendiów

8. UCHWAŁA NR 964/LVII/06 w spra−
wie stypendiów sportowych przyzna−
wanych przez Miasto Płock za wyso−
kie wyniki we współzawodnictwie
sportowym

9. UCHWAŁA NR 965/LVII/06 w spra−
wie zawarcia z Ministrem Edukacji
Narodowej porozumienia w sprawie
wykonania w 2006r. zadań edukacyj−
nych rządowego Programu na rzecz
społeczności romskiej w Polsce

10. UCHWAŁA NR 966/LVII/06 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05
Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca
2005 r.

11. UCHWAŁA NR 967/LVII/06 w spra−
wie przystąpienia Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej do projektu
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sek−
torowego Programu Operacyjnego
Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004−

2006, Priorytet 1 „Aktywna polityka
rynku pracy oraz integracji zawodo−
wej i społecznej”, Działanie 1.5 „Pro−
mocja aktywnej polityki społecznej
poprzez wsparcie grup szczególnego
ryzyka”, schemat a) Wspieranie osób
z grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym”

12. UCHWAŁA NR 968/LVII/06 w spra−
wie przyjęcia zadań administracji rzą−
dowej z zakresu ochrony przeciwpo−
żarowej i zawarcia porozumienia
z Marszałkiem Województwa Mazo−
wieckiego

13. UCHWAŁA NR 969/LVII/06 w spra−
wie zmiany uchwały nr 949/LVI/06
z dnia 30 maja 2006 r. dotyczącej za−
miany nieruchomości gruntowych po−
łożonych w Płocku przy ul. Skrajnej
oznaczonych w ewidencji gruntów ja−
ko działki nr 1227/2, 1226/6 stanowią−
ce własność Gminy Płock na działki nr
1228/6, 1248/3, 1228/2, 1248/1 stano−
wiące własność osób fizycznych
i przyznania w ramach odszkodowa−
nia za działki nr 1228/7 i 1248/4 prze−
jęte z mocy prawa pod drogę działek
nr 1227/2, 1226/6

14. UCHWAŁA NR 970/LVII/06 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr
793/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie:
przekazania na własność nieruchomo−
ści zabudowanej położonej w Płocku
przy ulicy Kolegialnej 28 z przezna−
czeniem na podwyższenie kapitału za−
kładowego Miejskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka
z o. o. z siedzibą w Płocku

15. UCHWAŁA NR 971/LVII/06 w spra−
wie nieodpłatnego przejęcia na rzecz
Gminy Płock nieruchomości niezabu−
dowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa

16. UCHWAŁA NR 972/LVII/06 w spra−
wie nieodpłatnego przejęcia na rzecz
Gminy Płock nieruchomości niezabu−
dowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa

17. UCHWAŁA NR 973/LVII/06 w spra−
wie nieodpłatnego przejęcia na rzecz
Gminy Płock nieruchomości niezabu−
dowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa

18. UCHWAŁA NR 974/LVII/06 w spra−
wie nieodpłatnego przejęcia na rzecz
Gminy Płock nieruchomości niezabu−
dowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa

19. UCHWAŁA NR 975/LVII/06 w spra−
wie nieodpłatnego przejęcia na rzecz
Gminy Płock nieruchomości niezabu−
dowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa

20. UCHWAŁA NR 976/LVII/06 w spra−
wie nieodpłatnego przejęcia na rzecz
Miasta Płock – miasta na prawach po−
wiatu nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa

21. UCHWAŁA NR 977/LVII/06 w spra−
wie zmian w podziale miasta Płocka
na obwody głosowania

22. UCHWAŁA NR 978/LVII/06 w spra−
wie zmian w podziale miasta Płocka
na okręgi wyborcze

23. UCHWAŁA NR 979/LVII/06 w spra−
wie zmiany Statutu Miasta Płocka

24. UCHWAŁA NR 980/LVII/06 w spra−
wie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta
Płocka.

4 Sygnały Płockie
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z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na LVII 
sesji w dniu 27 czerwca 2006 roku:

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami i podczas LVII sesji 
Rady Miasta 27 czerwca 2006 roku:

Radni zgodzili się na udzielenie porę−
czenia finansowego dla Wodociągów
Płockich na realizację zadania pn.
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Maszewie”. Chodzi tu o kre−
dyt preferencyjny 61 mln 969 tys. 500 zł
(z odsetkami ponad 83 mln zł), zacią−
gnięty przez spółkę w ramach konsor−
cjum Bank Ochrony Środowiska – Na−
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Spłata rat wraz
z odsetkami przez Wodociągi Płockie
ma nastąpić do końca 2026 roku. – To
bardzo długi czas i dlatego chciałabym
poznać harmonogram tych spłat – mó−
wiła Grażyna Opatrzyk. 

– Przypominam, że jest to tylko po−
ręczenie kredytu dla spółki – wyjaśniał

prezydent Mirosław Milewski, przed−
stawiając harmonogram spłat. W 2007
roku rata wynosi 150 tys. zł, w 2008
– 950 tys. zł, w 2009 – 1,3 mln zł,
w 2010 – 1,7 mln zł itd. – Najwięcej
spółka będzie musiała zapłacić w 2013
roku – 5,9 mln zł – mówił Mirosław
Milewski.

Andrzej Nowakowski dopytywał,
czy po przyjęciu tej uchwały przez
radnych nadal będzie potrzebne par−
tnerstwo publiczno−prywatne dla
Wodociągów. – Jeśli dojdzie do pod−
pisania umowy z prywatną firmą, zo−
bowiązania kredytowe przejdą na
nią – wyjaśniał Prezydent. – Taki
punkt zapisany jest w specyfikacji.

(m.d.)

Kredyt dla Wodociągów
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Przypomnijmy, że miasto poszuku−
je firmy, która w systemie operator−
skim będzie świadczyć usługi zbioro−
wego zaopatrzenia w wodę, odprowa−
dzania ścieków oraz ich oczyszcza−
nia. Oznacza to, że miasto chce pod−
pisać umowę z zewnętrzną firmą−ope−
ratorem, która zostanie wyłoniona
w przetargu. A wszystko po to, aby
zrealizować wiele inwestycji wodno−
kanalizacyjnych w Płocku. Chodzi tu
przede wszystkim o modernizację
oczyszczalni ścieków w Maszewie,
udrożnienie kanalizacji deszczowej
w centrum miasta (począwszy od uli−
cy Polnej) oraz uzupełnienie kanali−
zacji sanitarnej na kilku osiedlach,
m.in. w części Podolszyc, w Borowi−
czach oraz Imielnicy. 

W wyznaczonym przez miasto ter−
minie zgłosiło się siedem firm zainte−
resowanych partnerstwem publiczno−
prywatnym. Po analizie, miasto w lip−
cu wyśle zaproszenia do składania
ofert do wybranych kandydatów.

Inwestycje muszą zostać zrealizo−
wane, gdyż – w innym przypadku
– miasto będzie musiało zapłacić wie−
lomilionowe kary za źle oczyszczone
ścieki.

– Jakie to będą koszty? – dopytywał
Andrzej Nowakowski. – Ponadto, czy
jeśli wejdzie inwestor prywatny to
miasto nie straci kontroli nad cenami
wody i ścieków. Obawiam się, że od−
czują to mieszkańcy Płocka.

– Do tej pory naliczono nam 10 mi−
lionów 212 tysięcy złotych kary – mó−
wił prezydent Mirosław Milewski.
– Ale na pewno ich nie zapłacimy,
gdyż tak zaplanowaliśmy inwestycję,
aby na samym początku poprawić te
wskaźniki, które są przekroczone.

Prezydent przypomniał, że kary
zostały zawieszone do 2008 roku. Je−
śli chodzi o ceny wody i ścieków,
Mirosław Milewski zapewnił, że nie
wzrosną. – Jedyną podwyżką jaka
może dotknąć płocczan, to wzrost
cen o wskaźnik inflacji – mówił.
– Taki wymóg dla przyszłego inwe−
stora zawarty został również w spe−
cyfikacji.

Prezydent wyjaśnił, że partnerstwo
publiczno−prywatne jest jedynie al−
ternatywą dla Wodociągów, gdyby
nie udało się pozyskać pieniędzy
z Funduszu Spójności. Chodzi tu
o 190 mln złotych. – Najprawdopo−
dobniej się uda, gdyż staramy się o te
środki od roku i wszystkie etapy, któ−
re przeprowadzane są w Polsce prze−
chodzimy pozytywnie – mówił Miro−
sław Milewski. – Decyzja zapadnie
jednak w Brukseli. Powinno się to
stać w pierwszym kwartale 2007 ro−
ku. Jeśli otrzymamy pieniądze, par−
tnerstwo publiczno−prywatne nie bę−
dzie potrzebne. 

Piotr Nowicki mówił, że sposób
wyłaniania oferenta prowadzony
przez miasto łamie przepisy ustawy
o partnerstwie publiczno−prywatnym.
– Nie ma przeprowadzonej dokładnej
analizy, jak taka inwestycja wpłynie
na wyniki finansowe miasta – mówił.
– Nie ma określonego ryzyka dla
Płocka.

Prezydent wyjaśnił, że miasto nie
idzie ścieżką tej ustawy, gdyż nie ma
ona wielu aktów wykonawczych
i trudno byłoby doprowadzić działa−
nie do końca. – Wybraliśmy opcję,
w której trzymamy się ustawy o za−
mówieniach publicznych – mówił. 

Małgorzata Domańska

Na ostatniej sesji radni długo dyskutowali na temat partner−
stwa publiczno−prywatnego w Wodociągach Płockich

Czekamy na Brukselę

To był główny temat czerwcowej
sesji Rady Miasta. Biuro Rzecznika
Osób Niepełnosprawnych przedstawi−
ło skonkretyzowaną informację ze
swej działalności w 2005 roku, do któ−
rej radni nie mieli żadnych uwag.

W Płocku mamy ogółem 12 tys. 658
osób niepełnosprawnych (5892 męż−
czyzn i 6766 kobiet). Pomocą służą
im: MOPS, 3 Zespoły Pracy Socjalnej,
DPS i 2 Domy Środowiskowego
Wsparcia, 6 Warsztatów Terapii Zaję−
ciowej oraz 25 organizacji pozarządo−
wych. W ubiegłym roku Biuro udzieli−
ło porad i pomocy indywidualnej 2132
osobom (porady prawne,wsparcie ma−
terialne, pomoc w leczeniu i proble−
mach mieszkaniowych).

Na działania socjalno−pomocowe dla
niepełnosprawnych, za pośrednictwem
organizacji pozarządowych, Urząd
Miasta przekazał ponad 120 tys. zło−
tych, a 95 tys. zł na wsparcie hospi−
cjów. 80 tys. przeznaczono na prowa−
dzenie przez Caritas hostelu dla be−
zdomnych mężczyzn, wymagających
opieki medycznej.

Wiele zrobiono w mieście w zakre−
sie usuwania barier architektonicz−

nych: obniżono 177, 25 m krawężni−
ków, wszystkie nowe inwestycje uw−
zględniają wejścia dla osób na wóz−
kach, na parkingach wyznaczono ko−
perty dla samochodów inwalidzkich
(niepełnosprawnym wydano 289 kart
parkingowych), od grudnia działa pier−
wszy w Polsce system powiadamiania
ratunkowego dla osób głuchoniemych
i przewlekle chorych (obejmuje na ra−
zie 25 osób). Również pod koniec ub.r.
rozpoczęliśmy w Płocku realizację no−
watorskiego programu zatrudniania
niepełnosprawnych w zakładach ko−
munalnych (pisaliśmy o tym w marco−
wym nr 6 „Sygnałów Płockich”). Nie−
pełnosprawni pracują już w ZUOK,
SITA i Remondis – firmy te uhonoro−
wane zostały znaczkiem promocyjnym
(na zdjęciu).

Wiele robi się również w celu uczu−
lenia społeczności lokalnej na proble−
my osób niepełnosprawnych; za poś−
rednictwem mediów, szkół, konkur−
sów, imprez integracyjnych. Bardzo
aktywnie pracują wolontariusze, włą−
czający się we wszystkie działania po−
dejmowane na rzecz niepełnospraw−
nych. E.J.

Płock należy do ścisłej czołówki miast, które w ostatnich la−
tach starają się pomóc niepełnosprawnym w różnych aspek−
tach ich życia.

Niepełnosprawni
w społeczności 
lokalnej

Uchwałą Rady Miasta Płock chce
przystąpić do 2 programów stypen−
dialnych: uczniów szkół ponadgimna−
zjalnych (“Ze stypendium ku dojrzało−
ści”) i studentów (“Ze stypendium po
tytuł”), współfinansowanych z Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego
w roku 2006/2007. W Zarządzie Jed−
nostek Oświatowych trwają prace
przygotowawcze do złożenia wnio−
sków na ww. programy stypendialne. 

W celu wyrównania szans edukacyj−
nych uczniom z obszarów wiejskich
przyznawane zostaną stypendia na pod−
jęcie lub kontynuację nauki w szkole
ponadgimnazjalnej publicznej lub nie−
publicznej o uprawnieniach szkoły pub−
licznej, kończącej się maturą. Do ubie−
gania się o stypendium uprawnieni są
uczniowie, którzy rozpoczynają lub
kontynuują naukę w szkołach, posiada−
ją stałe zameldowanie na obszarach
wiejskich, przy czym zameldowanie nie
może być dokonane po 1 sierpnia
2006 r., pochodzą z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto stypendyści mogą starać się
o fundusze pod warunkiem, że otrzy−
mali promocję do klasy następnej, nie

opuścili więcej niż 5 godzin lekcyj−
nych w miesiącu (chyba, że przedsta−
wią zaświadczenie lekarskie lub inne
zaświadczenie usprawiedliwiające nie−
obecność) oraz złożą wniosek o przyz−
nanie stypendium do Miejskiej Komi−
sji Stypendialnej za pośrednictwem
Szkolnej Komisji Stypendialnej.

Stypendia mogą być przekazywane
na całkowite lub częściowe pokrycie
kosztów m.in. zakwaterowania w bur−
sie, internacie lub na stancji, posiłków
w stołówce szkoły (internatu), zakupu
podręczników do nauki, związanych
z transportem do i ze szkoły środkami
komunikacji miejskiej, czesnego za
naukę w szkole ponadgimnazjalnej
niepublicznej, posiadającej uprawnie−
nia szkoły publicznej oraz innych do−
datkowych opłat i wydatków wymaga−
nych obligatoryjnie przez szkołę.

Stypendium wypłacane będzie od
września 2006 r. do miesiąca (włącz−
nie) otrzymania świadectwa ukończe−
nia szkoły lub świadectwa maturalne−
go, ale nie dłużej niż przez okres 10
miesięcy. Wysokość wypłaconego sty−
pendium nie może przekraczać kwoty
150 zł miesięcznie. E.U.

Wyrównanie szans

W budżecie miasta na 2006 rok za−
rezerwowano 300 tys. złotych na do−
finansowanie remontów w kamieni−
cach, wpisanych do rejestru zabyt−
ków. Do końca kwietnia wpłynęły do
ratusza 23 wnioski o dofinansowanie.
Pozytywnie zaopiniowano 12, wśród
których rozdzielono kwotę 252 tys.
500 złotych.

ARS otrzyma pieniądze na remont
elewacji frontowych kamienic: przy
Starym Rynku 17 i 19, ul. Jerozolim−

skiej 20, Grodzkiej 8 i Kwiatka 9
(wraz z częścią wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej), oraz na re−
mont dachu budynku przy ul. Zduń−
skiej 2.

Od 3.500 do 35 tys. złotych dofinan−
sowania otrzymają prywatni właści−
ciele kamienic: na remont dachu przy
Placu Narutowicza 5, wymianę stolar−
ki okiennej przy Placu Obrońców
Warszawy 1 i ul. Kolegialnej 18 (sto−
larka plus elewacja frontowa). (j)

Zabytki do remontu

W związku z listopadowymi wybo−
rami samorządowymi i powstaniem
(od czasu poprzednich wyborów) no−
wych ulic, Rada Miasta wprowadziła
kilka zmian w podziale miasta na ob−
wody głosowania. I tak: do obwodu
nr 10 dopisano ul. harc. Stefana Za−
widzkiego, do obwodu nr24 – ul.
harc. Józefa Kaczmarskiego, do ob−

wodu nr 38 pasaż Wojciecha Wiścic−
kiego a do obwodu nr 57 zabudowa−
nia przy ul. Harcerskiej pod nr 48a.
Natomiast z obwodu nr 60 wykreślo−
no nieistniejącą już ul. Klinową.
Trzema obwodami odrębnymi pozo−
stają: szpital Miejski im. Świętej
Trójcy, Wojewódzki Szpital Zespo−
lony i Zakład Karny. (j)

Przypisani do obwodów



6 Sygnały Płockie

Jak co roku, na wakacje zostały uru−
chomione dwie linie sezonowe tzw.
zielone.

„13” odjeżdża codziennie z byłego
dworca PKS przy al. Jachowicza i za−
trzymuje się na następujących przy−
stankach: Jachowicza−Kilińskiego, Ki−
lińskiego zoo, Kolejowa−Kościelna,
Kutnowska−Góry oraz Grabina I i II.
W dni robocze kursuje o godz.: 8.30,
10.42, 12.01, 16.05, 17.30 i 19.00. Na−
tomiast w soboty i niedziele autobusy
odjeżdżają z al. Jachowicza o godz.
8.16, 10.42, 12.01, 13.15, 15.45, 17.30
i 19.00. Podróż trwa około 23 minut. 

Kursy powrotne z pętli w Grabinie
odchodzą w dni robocze o godz. 9.08,
11.20, 12.40, 16.55, 18.15 i 19.45, a w
weekendy o godz.: 8.50, 11.20, 12.40,
13.55, 16.30, 18.15 i 19.45.

„14” również odjeżdża z byłego
dworca PKS przy al. Jachowicza, ale
tylko od czwartku do niedzieli. Zatrzy−
muje się na następujących przystan−
kach: Jachowicza−Kilińskiego, Kiliń−
skiego zoo, Kolejowa−Kościelna, Popła−
cin (3 przystanki), Brwilno Dolne (2
przystanki), Soczewka. W czwartek
i piątek autobusy z pierwszego przy−
stanku odjeżdżają o godz.: 8.20, 14.45
i 20.20. Natomiast w soboty i niedziele
o godz.: 9.30, 14.30 i 20.20. Podróż
trwa około 21 minut.

Autobusy powrotne z przystanku
w Soczewce w czwartki i piątki od−
chodzą o godz.: 8.56, 15.23 i 21.00,
a w soboty i niedziele o godz.: 10.06,
15.08 i 21.00.

Bilet na tzw. linie zielone kosztuje 4
zł (normalny) i 2 zł (ulgowy). (m.d.)

Do Grabiny i Soczewki

Fundacja zaprasza do udziału
w konkursie wszystkie płockie organi−
zacje pozarządowe, które chciałyby
uzyskać dofinansowanie na realizację
własnych projektów. Informacje na te−
mat I edycji konkursu: formularz
wniosku i kryteria konkursowe można
znaleźć na stronie internetowej
www.fundusz.ump.pl lub otrzymać
w siedzibie Fundacji przy ul. Misjo−
narskiej 22 (Centrum Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi),
pok. 32, tel. (024) 366 02 84. 

Fundacja wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego 31 marca tego ro−
ku będzie zarządzać Funduszem
Grantowym dla Płocka. Tak jak za−
powiadano, Program Narodów Zjed−
noczonych ds. Rozwoju (UNDP)
przekazał zarządzanie Funduszem
płocczanom. 15 grudnia 2005 r. zało−
życiele Fundacji: Urząd Miasta Płoc−

ka, PKN Orlen SA oraz Basell Orlen
Polyolefins podpisali akt notarialny
powołujący fundację. Kapitał założy−
cielski wynosi 1 mln zł: 600 tys. zł
dało miasto, Orlen – 300 tys. zł,
a BOP – 100 tys. zł.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla
Płocka” będzie kontynuowała działa−
nia Funduszu poprzez wspieranie or−
ganizacji pozarządowych w realizacji
projektów mających na celu poprawę
warunków i jakości życia mieszkań−
ców Płocka, a także przez organizowa−
nie szkoleń w zakresie zarządzania i fi−
nansów stowarzyszeń oraz innych
podmiotów non profit. Fundacja pow−
stała, aby pomagać organizacjom po−
zarządowym w realizacji wymarzo−
nych projektów, wspierać rozwój kul−
tury i sztuki w naszym mieście, rozwój
społeczności lokalnej w niemal każdej
dziedzinie. (m.d.) 

Rozpoczęła się pierwsza edycja konkursu grantowego, organi−
zowana przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami trzeba złożyć do 24
lipca do godz. 15. 

Kasa na projekty

Radni przyjęli uchwałę określającą
zasady przyznawania stypendiów
sportowych dla zawodników, którzy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym. 

Pieniądze mogą być wypłacone za−
wodnikowi, który uprawia dyscyplinę
sportu, zaliczaną do programu Igrzysk
Olimpijskich lub Paraolimpijskich
oraz Mistrzostw Świata, Europy i Pol−
ski. Warunkiem jest także to, aby „za−
wodnik reprezentował kraj lub macie−
rzysty klub sportowy na zawodach”.

Wniosek o przyznanie stypendium
sportowego należy kierować do Prezy−
denta Miasta. Mogą go składać zarządy
klubów i stowarzyszeń kultury fizycz−
nej, mających siedzibę na terenie Płocka

albo osoby fizyczne. Wnioski należy
dostarczyć do Biura Obsługi Klienta
Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3 do 30 li−
stopada danego roku kalendarzowego.
Uwzględnić trzeba osiągnięcia sportow−
ca w danym roku, jednak stypendium
przyznane zostanie na rok następny.

Wysokość miesięcznego stypendium
może wynosić do trzykrotności mini−
malnego wynagrodzenia (brutto), obo−
wiązującego na dzień 31 grudnia roku,
poprzedzającego rok przyznawania sty−
pendium. Jednak wysokość wypłaty
uzależniona jest od sytuacji finansowej
zawodnika i jego osiągnięć sportowych. 

Regulamin określa również, kiedy
Prezydent może wstrzymać lub cofnąć
wypłacanie stypendium.

opr. (m.d.)

Dla najlepszych sportowców

To już trzecia edycja ”Na biało”. Za−
wiera podstawowe informacje o for−
malnościach związanych z legalnym
zatrudnieniem i pobytem w 27 krajach
europejskich oraz informacje o pracy
sezonowej, kosztach życia, zarobkach
i branżach, w których najłatwiej zna−
leźć zatrudnienie. Broszura została
uzupełniona o kilkadziesiąt sprawdzo−
nych adresów internetowych oraz
o zasady zatrudniania osób nieletnich.

”Na biało” jest publikacją bezpłatną. Li−
czy 60 stron. Można ją otrzymać w Regio−
nalnym Punkcie Informacyjnym Eurode−
sku w Szkole Wyższej im. Pawła Włodko−
wica. W wersji elektronicznej (PDF) bro−
szura znajduje się na stronie: www.euro−
desk.pl/index2.php?go=publikacja&id=2.

Eurodesk to europejski program
informacyjny dla młodzieży i osób
pracujących z młodzieżą. Działa
w 29 państwach europejskich. Kon−
sultanci Eurodesku odpowiadają na
pytania dotyczące innych krajów eu−
ropejskich, informują o wydarze−
niach młodzieżowych w Polsce i w
Europie, przekazują informacje
o grupach poszukujących partnerów
i szukających kontaktów z rówieśni−
kami z Europy. 

Sieć Eurodesk Polska składa się
z blisko 30 regionalnych i kilkunastu
lokalnych punktów informacyjnych.
Ich adresy znajdują się na stronie
www.eurodesk.pl.

Opr. E.U.

Myślisz o pracy w Europie? Zajrzyj do broszury Eurodesk Pol−
ska ”Na biało, czyli jak legalnie pracować w Europie”.

Praca w Europie

Zapowiada się duży remont w Szko−
le Podstawowej nr 1. Wybrany w prze−
targu wykonawca zajmie się salą gim−
nastyczną. Trzeba tam wycyklinować
i polakierować parkiet, pomalować
ściany, sufity i dźwigary oraz wymie−
nić drzwi. Do remontu jest także wen−
tylacja mechaniczna nawiewno−wy−
wiewna. Firma będzie musiała zająć
się także sanitariatami. Trzeba tam

wymienić rury i miski ustępowe, zbić
stare oraz położyć nowe płytki na ścia−
nach oraz pomalować ściany i sufity.
Do zadań wykonawcy należeć będzie
wymiana kanalizacji deszczowej na
chodniku i placu do ćwiczeń, a także
wymiana drzwi do sanitariatów oraz
wzmocnienie drzwi szafek szatni. 

Wszystkie prace powinny zakoń−
czyć się do 11 września br. (m.d.)

Remont w szkole

DARMOWE SZKOLENIA 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych włącza się aktywnie w działania zapo−

biegające wypadkom w pracy i chorobom zawodowym poprzez organizowa−
nie bezpłatnych szkoleń. Szkolenia przeznaczone są dla pracodawców zatrud−
niających pracowników oraz dla osób rejestrujących działalność gospodarczą
po raz pierwszy, szczególnie z sektorów: budownictwa, ochrony zdrowia,
transportu i przetwórstwa przemysłowego. 

Program szkolenia obejmuje między innymi wybrane zagadnienia z prawa
pracy, ryzyko zawodowe, ergonomię, techniczne bezpieczeństwo pracy, och−
ronę przeciwpożarową, skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
(np. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, składka na ubezpieczenie
społeczne pracowników), pierwsza pomoc przedmedyczna. Szkolenia odby−
wają się w cyklu dwudniowym i potrwają do połowy grudnia br.

Zainteresowani odbyciem takiego szkolenia oraz uzyskaniem zaświadcze−
nia o jego ukończeniu, powinni skontaktować się z Bożeną Grabek – pracow−
nikiem I Oddziału ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6, pokój 152 lub telefo−
nicznie: 022 – 538−24−13, 538−24−79 (od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00−15.30). BS−C

Czytaj książki
Każdy wie ile trzeba czytać dziecku dziennie, codziennie. W popularną kampanię

społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom”, obok płockich placówek oświatowych,
włączył się również Dom Pomocy Społecznej. Dla mieszkańców „Domu Przyjaznych
Serc” czytali m.in. Mariusz Krzyżaniak – dyr. MOPS−u, Marzenna Kalaszczyńska –
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Piotr Ostrowicki – dyrektor placówki. Jak co ro−
ku koordynatorem akcji była Biblioteka dla Dzieci „Chotomek” (rł) 

Dla Romów
Łącznie pięć tysięcy złotych otrzy−

mają najbiedniejsi uczniowie pocho−
dzenia romskiego na zakup podręczni−
ków i przyborów szkolnych. Pieniądze
pochodzą z Ministerstwa Edukacji Na−
rodowej, a realizatorem zadania będzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Płock otrzymał fundusze, gdyż złożył
stosowny wniosek w ramach rządowe−
go Programu na rzecz społeczności
romskiej w Polsce. (m.d.)

Na boiska
Szkołę Podstawową nr 11 czeka prze−

budowa boisk, urządzeń sportowych
i terenów zielonych. Placówka otrzyma−
ła na ten cel pieniądze – 100 tys. zł – z
Ministerstwa Sportu. Zgodnie z zasada−
mi, płoccy radni musieli podjąć odpo−
wiednią uchwałę, w której zgodzili się
na zawarcie przez Prezydenta odpo−
wiedniej umowy i zabezpieczenie pra−
widłowego wydatkowania środków
w formie weksla „in blanco”. (m.d.)
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Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Włady−
sława Broniewskiego w Borowiczkach,
21 czerwca obchodziła jubileusz 100 –
lecia istnienia placówki. Na uroczystość
przybyły m.in. władze miasta, dyrekto−
rzy szkół, przedszkoli, byli dyrektorzy
szkoły, nauczyciele oraz absolwenci.

Uczniowie z tej okazji przygotowali
szereg występów: tańczyli poloneza,
śpiewali harcerskie piosenki, recytowali
wiersze, a nawet ugotowali grochówkę.

Podczas uroczystości prezydent Miro−
sław Milewski wręczył nagrody specjal−
ne dla wyróżniających się nauczycieli.
Otrzymali je: Małgorzata Staworska,
Irena Borkowska, Maria Żółtowska, El−
żbieta Kusy, Witold Mańkowski, Hanna
Cichocka, Elżbieta Zalewska oraz Irena
Talak – dyrektor szkoły.

Czas refleksji i zadumy nad historią
placówki wzbogaciły fotografie sprzed
lat, przedstawione w formie slajdów. Na
zakończenie jubileuszowej uroczystości

przed budynkiem szkoły zasadzono pa−
miątkowy dąb stulecia (na zdjęciu).

Rodowód szkoły sięga 1906 roku. Se−
niorka przetrwała obie wojny, udzielała
schronienia powodzianom. W 1963 roku
nadano szkole imię Władysława Bro−
niewskiego, zaś w 1970 otworzono
w niej Izbę Pamięci Narodowej. W la−
tach 1979/1980 szkoła była organizato−
rem Wojewódzkich Zimowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, a w 1987r. znalazła
się w gronie płockich podstawówek.
Placówka w 1992 roku otrzymała zbio−
rową odznakę „Za zasługi w rozwoju
sportu młodzieży szklonej”. W 2002 ro−
ku Rada Miasta Płocka przyznała jej me−
dal „Zasłużony dla Płocka”, w 2003 –
otrzymała tytuł „Szkoły z Klasą”. Od
2005 uczestniczy w spotkaniach integra−
cyjnych „Wspólnie możemy więcej”.

Obecnie w szkole uczy się 370 ucz−
niów w klasach I – VI pod opieką 30 pe−
dagogów. E.U.

100 lat minęło

W Miejskim Przedszkolu nr 14 od−
był się festyn rodzinny, zorganizowa−
ny w ramach konkursu pt. „Ziemia
dla pokoleń”, zorganizowanego przez
Urząd Miasta i Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej. Konkurs
w przedszkolu trwał od 28 kwietnia
i polegał na realizacji projektu nau−
czycielki Jolanty Mińskiej pt. „Dom
Naszych marzeń”. Złożyło się nań
szereg imprez m.in. zadrzewianie
i ukwiecanie przedszkolnego ogród−
ka, konkurs plastyczny dla rodziców
na zaprojektowanie „zielonego osie−
dla”, zbiórka baterii i plastikowych
butelek. Zebrane baterie zostały prze−

kazane na kolejny konkurs pt. „Segre−
guj odpady”, ogłaszany corocznie
w placówkach oświatowych. I w tym
konkursie Miejskie Przedszkole nr 14
zajęło I miejsce i zostało nagrodzone
przez zastępcę prezydenta Dariusza
Zawidzkiego.

Do realizacji projektu włączyli się
także przedszkolaki z placówek nr 8,
10 i 19, biorąc udział w konkursie eko−
logicznym zatytułowanym „Mądra
głowa – sprawne ręce”.

Wszystkie te przedsięwzięcia miały
na celu propagowanie wśród dzieci
a także ich rodziców czystego i zielo−
nego środowiska naturalnego. A.M.

Przedszkolaki dla pokoleń

W Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwow−
skich, 12 czerwca, odbył się finał eta−
pu regionalnego III Gimnazjalnej
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Podczas gdy jury sprawdzało testy,
uczestnicy mogli korzystać z edukacyj−
nych programów multimedialnych,
oglądać filmy przyrodnicze, podziwiać
wystawę czasopism i książek przyrodni−
czych, a także występy szkolnego ze−
społu tanecznego ”Rytm”.

Zwyciężczynią olimpiady została
Justyna Bulska z Gimnazjum nr 3
w Płocku.

Drugie miejsce zajęła Katarzyna
Kacprzak z Gimnazjum w Pacynie, zaś
trzecią nagrodę jury przyznało Danie−
lowi Dziarkowskiemu z Gimnazjum
w Mochowie.

Organizatorem olimpiady ekolo−
gicznej był Zarząd Okręgu Ligi Och−
rony Przyrody w Płocku. E.U.

Olimpiada ekologiczna

W Miejskim Przedszkolu z oddzia−
łem specjalnym nr 17, mieszczącym
się przy ul. Kossobudzkiego 10, 19
czerwca świętowano 30 – lecie istnie−
nia placówki oraz nadanie przedszkolu
imienia Małego Księcia.

Na uroczystość przybyły władze
miasta, pierwsza dyrektor przedszkola
– Teresa Wójcik oraz byli nauczyciele.

Maluchy przygotowały z tej okazji licz−
ne występy: zatańczyły krakowiaka, fla−
menco, śpiewały i mówiły wierszyki
związane z osobą Małego Księcia, który
uczy od najmłodszych lat rozumienia te−
go, że ”dobrze widzi się tylko sercem,
najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”.

Prezydent Mirosłsaw Milewski
wspólnie z wiceprezydentem Piotrem

Kuberą wręczyli dzieciom wielkiego
pluszowego psa.

Placówka rozpoczęła swoją działal−
ność w 1976 r. Od 1992 roku do chwi−
li obecnej stanowisko dyrektora pełni
Stanisława Gałka. Od dekady działają
tam oddziały dla dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.

W pracy wykorzystywanych jest
wiele metod psychologiczno – peda−
gogicznych m.in. metoda ruchu rozwi−
jającego Weroniki Sherborne, metoda
kinezjologii edukacyjnej Paula Denni−
sona, metoda symboli dźwiękowych.

Przedszkole jest organizatorem co−
rocznego konkursu ekologicznego ”Na
jesienną nutkę” i spotkań w ramach
działalności Klubu Europejskiego. E.U.

Mały Książę patronem 
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Szkoła Wyższa im. Pawła Włodko−
wica była organizatorem konkursu
plastycznego dla uczniów gimnazjów
i szkół średnich. Celem konkursu było
propagowanie kultury narodowej
i piękna polskiego folkloru, krzewie−
nie tolerancji i przyjaźni. W dowolnej
technice uczestnicy ilustrowali swoje
wyobrażenia o wakacjach Pyzy.

Spośród prac przygotowanych przez
gimnazjalistów jury I miejsce przyzna−
ło Rafałowi Wachowiczowi z Sannik.

Na drugim miejscu uplasowała się pra−
ca Adrianny Fesz a na trzecim Pauliny
Kowalskiej (obie laureatki z Gimna−
zjum nr 8). Z prac przygotowanych
przez licealistów najwyżej oceniono
„Wakacje Pyzy” autorstwa Anny Ciar−
kowskiej z „Małachowianki” (na zdję−
ciu).

Dla laureatów i gości finałowego
spotkania uczestników konkursu śpie−
wał i tańczył Zespół Tańca Ludowego
„Masovia”. (j)

Wakacje Pyzy



Konrad Wudarski (w
Straży od 3 lat, interesuje
się piłką nożną i biegami,
wolny czas spędza najczę−
ściej na siłowni lub na wy−
cieczkach rowerowych
w okolicach Płocka) zajmu−
je się rejonem VIII, czyli
osiedlem Trzepowo i Ko−
strogajem. Linie graniczne
sektora wyznaczają ulice:
Bielska, Wiadukt, jar od ul.
Wiadukt w kierunku pół−
nocnym do granic admini−
stracyjnych miasta, ul. Oto−
lińska i ul. Chopina. Naj−
więcej pracy ma w rejonie
dworca PKS/PKP, gdzie
często dochodzi do rozbo−
jów i spożywania alkoholu.
Konrad Wudarski sprawdza
także blok przy ul. Otoliń−
skiej 23, gdyż mieszkańcy
często zakłócają spokój
i ład, niszczą wspólne mie−
nie oraz zaśmiecają teren.
Dużym problemem są dzi−
kie wysypiska śmieci przy
ul. Jędrzejewo. 

Rejon IX, czyli osiedla:
Międzytorze i Wyszogrodz−
ka, należy do Roberta No−
waka, który w Straży pracu−
je od siedmiu lat. 

Linie graniczne jego sek−
tora wyznaczają ulice: Oto−
lińska, Graniczna, Wyszo−
grodzka, al. Jachowicza, al.
Piłsudskiego (od al. Kiliń−
skiego do ul. Otolińskiej).
Najczęściej pojawia się
w okolicach ul. Piaska, Do−
browolskiego, Piłsudskiego
i w rejonie torów kolejo−
wych. W tych miejscach
często zbierają się osoby pi−
jące alkohol i zaśmiecające
teren. Dochodzi tu także do
wyłudzeń pieniędzy, najczę−
ściej przez młodzież, a na
klatkach schodowych do za−
kłócania ładu i porządku
publicznego. Nowak spraw−
dza również teren po by−
łej jednostce wojsko−
wej, gdzie ludzie
tworzą dzikie wysy−
piska śmieci. 

Czas po pracy spę−
dza na rowerze. Interesuje
się także piłką nożną. 

Tomasz Olszewski zaj−
muje się osiedlem Wyszo−
grodzka, czyli rejonem X.
Linie graniczne sektora
wyznaczają ulice: Mostowa,
al. Kilińskiego, ul. Wyszo−
grodzka, Graniczna (prosto−

padle do Wisły) oraz linia
brzegowa Wisły. 

Najbardziej zagrożone
miejsca w rejonie to: sklepy
spożywcze przy ul. Słonecz−
nej, Wyszogrodzkiej i Wia−
traki (spożywanie alkoholu,
zakłócanie ładu i porządku
publicznego, wyłudzenia
pieniędzy, zaśmiecanie tere−
nu). Największym proble−
mem przy ul. Południowej
(rejon torów kolejowych)
oraz Granicznej i Grabówka
są dzikie wysypiska śmieci.
Częstym kontrolom podlega

również rejon szkoły przy
al. Kilińskiego, gdzie do−
chodzi do zakłócania spoko−
ju i zaśmiecania terenu
przez młodzież. 

Tomasz Olszewski
w Straży Miejskiej pracuje
od dwóch lat. Lubi łowić ry−
by, ale większość wolnego
czasu spędza z synem.

Rejon XI, czyli osiedle Po−
dolszyce Północ jest pod
czujnym okiem Mirosława
Gajewskiego. Linie granicz−
ne jego sektora wyznaczają

ulice: Graniczna, Otolińska,
Boryszewska, Żyzna, Grota
Roweckiego (prostopadle do
Sikorskiego i ul. Wyszo−
grodzkiej), Wyszogrodzka.

Największymi problemami
w tym rejonie są: dewastacje
klatek schodowych, spoży−
wanie alkoholu, gromadzenie
się młodzieży, zaśmiecanie
terenu oraz wypuszczanie
psów bez kagańca i smyczy.
Do takich zdarzeń dochodzi
najczęściej w rejonie ul. Sza−
rych Szeregów, Hubalczy−
ków, Walecznych i Parku

Północnego. W okolicach
szkoły przy ul. Kutrzeby zda−
rzają się rozboje i wyłudzenia
pieniędzy. 

Mirosław Gajewski
w Straży Miejskiej pracuje
od dwóch lat. Najważniej−
sza dla niego jest rodzina,
dlatego spędza z nią każdą
wolną chwilę. Najbliższych
zaraził pasją wycieczek ro−
werowych. Ponadto,
z młodszym synem gra
w piłkę oraz próbuje znaleźć
czas na lekturę książek lub
seans filmowy. M.D., J.G.

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

Poznaj swojego strażnika

8 Sygnały Płockie
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Pogoda sprzyja, więc w teren wyru−
szyły patrole rowerowe Straży Miej−
skiej. Funkcjonariusze mają do swojej
dyspozycji sześć jednośladów. Każdy
rower jest specjalnie oznakowany
i przydzielony do jednego strażnika,
który sam musi o niego dbać. 

Strażnicy patrolują przede wszyst−
kim tereny rekreacyjne, czyli Sobótkę
i Wzgórze Tumskie, a także okolice
Borowiczek, Imielnicy, Gór, Radziwia
i Ciechomic.

Według Jolanty Głowackiej ze Stra−
ży Miejskiej rower sprawdza się ideal−
nie w terenie, gdyż można nim doje−
chać w miejsca niedostępne dla samo−
chodów. Funkcjonariusze jeżdżący na
rowerach mogą szybciej dotrzeć na
miejsce zdarzenia, gdyż nie stoją

w korkach. Ponadto, są oni mniej wi−
doczni dla chuliganów. (m.d.)

Mundurowi 
na rowerach

* Z Nissana Almery, zaparkowanego
przy ul. Kochanowskiego zginęła
poduszka powietrzna kierowcy.

* Z otwartego samochodu ciężarowe−
go marki Scania złodzieje zabrali
dwa telefony komórkowe. Do zda−
rzenia doszło przy ul. Kostrogaj. 

* Na Sobótce, złodziej wykorzystując
fakt, że pokrzywdzony zostawił
rzeczy osobiste na brzegu i wypły−
nął kajakiem, zabrał mu telefon ko−
mórkowy. 

* Na ul. Banacha policjanci zatrzyma−
li na gorącym uczynku 17−letniego
Marcina S. i 18−letniego Patryka
W., którzy ukradli telefon komór−
kowy śpiącemu w tirze kierowcy.
Sprawcy trafili do aresztu. 

* Dwóch 15−latków zaatakowało swo−
ich rówieśników, którzy przyjecha−
li na turniej sportowy do Płocka.
Najpierw doszło do bójki przy ul.
Walecznych, a następnie w pobli−
skim parku. Sprawcy działali wy−
jątkowo brutalnie; poszkodowani
trafili do szpitala. Jeden z pokrzyw−
dzonych ma złamany nadgarstek,
a drugi nogę. Młodzi bandyci ni−
czego nie ukradli. Po zatrzymaniu
przez policję przyznali się do pobić.
Ponadto, funkcjonariusze jednemu
ze sprawców udowodnili jeszcze
osiem pobić w rejonie gimnazjów. 

* Z Opla Corsy zginęły dwa przednie
koła, kołpaki oraz listwa boczna.

Do zdarzenia doszło przy ul. Sale−
zjańskiej. 

* Nieznana osoba poinformowała tele−
fonicznie o podłożeniu ładunku
wybuchowego w jednym ze skle−
pów przy al. Kobylińskiego. Do ak−
cji przystąpili policyjni pirotechni−
cy, którzy przeszukali wszystkie
pomieszczenia, ale niczego nie zna−
leźli. 

* Z otwartego biura przy ul. 3 Maja
zginęła torebka damska. 

* Na ul. Obr. Westerplatte 29−letnia
płocczanka nie zachowała należytej
ostrożności podczas cofania i potrą−
ciła pieszą, przechodzącą przez
jezdnię. Kobieta z obrażeniami cia−
ła trafiła do szpitala. 

* W trakcie kontroli drogowej Opla
Vectry policjanci znaleźli torebkę
z zielonym suszem, która należała
do 20−letniego płocczanina. Chło−
pak trafił do aresztu. Do zdarzenia
doszło przy ul. Wrzosowej. 

* Z al. Jachowicza złodzieje skradli ro−
wer górski, który pozostawiono
przy jednym z biur. 

* Z otwartej kabiny Volvo zginęły do−
kumenty, pieniądze i telefon ko−
mórkowy. Zdarzenie miało miejsce
przy ul. Otolińskiej. 

* Do policyjnej Izby Dziecka trafił 16−
letni płocczanin, przy którym zna−
leziono torebkę z marihuaną. 

(m.d.)

Kronika policyjna

Sierżant sztabowy Ireneusz Durka
oraz sierżant Rafał Rasiewicz z samo−
dzielnego oddziału prewencji z Płocka
są najlepszą parą patrolową w woje−
wództwie. Takie są wyniki Turnieju
Par Patrolowych, który zorganizował
Wydział Prewencji Komendy Woje−
wódzkiej Policji. 

Płoccy policjanci pokonali 32 inne
pary. Najtrudniejszą konkurencją pod−
czas zawodów było pokonanie toru
przeszkód, połączone ze strzelaniem
na strzelnicy. Dodatkowym utrudnie−
niem był fakt, że zawodnicy tor
przeszkód pokonywali ubrani w pię−
ciokilogramowe kamizelki kuloodpor−
ne. Podczas czterech dni turnieju poli−
cjanci musieli wykazać się znajomo−
ścią zasad udzielania pierwszej pomo−
cy i stosowania technik obezwładnia−
nia osób. Musieli również przeprowa−
dzić interwencję. Drugie miejsce zaję−
li funkcjonariusze z Garwolina – Ma−
rek Kacprowicz i Paweł Soszka. Wraz
z płocczanami będą oni reprezentować
garnizon mazowiecki podczas finału
ogólnopolskiego, który odbędzie się
we wrześniu w Słupsku. 

W pierwszej dziesiątce uplasowali
się kolejni płocczanie – st. post. Mi−
chał Kowalczyk i post. Piotr Rogalski. 

W innym konkursie, pośród prze−
wodników psów najlepszy na Mazo−
wszu okazał się st. sierż. Mariusz So−
biecki z referatu patrolowo−interwen−
cyjnego płockiej komendy wraz
z psem Poranek, który jest specjalnie
przeszkolony do odnajdywania mate−

riałów wybuchowych. Zwycięzca,
wraz z kolegami z sekcji kryminalnej
– Tomaszem Grzelakiem i Rafałem
Tarką, będą reprezentować Płock na
szczeblu ogólnopolskim.

Inna para wygrała wojewódzkie eli−
minacje Kynologicznych Mistrzostw
Policji 2006. Pierwsze miejsce przy−
padło sierżantowi sztabowemu Arka−
diuszowi Kazimierczakowi z Gosty−
nina i jego owczarkowi belgijskiemu
– Tinie. Wspólnie pokonali 13 par.
Tina świetnie radziła sobie z tropie−
niem śladów ludzkich, ćwiczeniami
z agresji, nie bała się, kiedy jej pan
celnie strzelał na torze przeszkód.
Ogólnopolskie Kynologiczne Mi−
strzostwa Policji odbędą się w Sułko−
wicach. Oprócz zwycięskiej pary
wezmą w nich udział zdobywcy dru−
giego i trzeciego miejsca, czyli Ber−
nard Sidor z Ciechanowa i Leszek So−
kołowski z Przasnysza wraz ze swoi−
mi podopiecznymi. (m.d.)

Najlepsi w województwie

Ireneusz Durka i Rafał Rasiewicz odbie−
rają puchar za I miejsce

Nic nie wskazywało, że rutynowa
kontrola drogowa przeprowadzona
przez policjantów z Sannik (gm. Go−
stynin) zakończy się ujawnieniem
kontrabandy. 

Podróżujący samochodem Citroen
Jumper dwaj mężczyźni, (mieszkańcy
Gostynina) w wieku 41 lat zachowywali
się spokojnie, dokumenty pojazdu mieli
w porządku, policjanci nie mieli do nich
uwag. Wpadli, gdy policjanci zajrzeli do
części bagażowej pojazdu. Tam ujrzeli
duże worki foliowe wypchane po brzegi
papierosami bez znaków skarbowych
akcyzy. To oznaczało koniec podróży
dla panów: Witka i Bogumiła.

– W czasie przeszukania pojazdu
ujawniliśmy blisko 6000 opakowań
z papierosami – powiedział komen−
dant policji w Sannikach Ireneusz
Mrowicki. Sprawę przejęli policjanci
z pionu przestępczości gospodarczej.

Mężczyznom postawiono zarzuty
z kodeksu karnego skarbowego; grozi
im kara do dwóch lat pozbawienia
wolności oraz bardzo wysoka grzyw−
na. Na jej poczet zabezpieczone zosta−
ło auto należące do podejrzanego.

Policjanci ustalać będą, skąd pocho−
dzą papierosy, najprawdopodobniej
miały one trafić na rynek w Gostyninie
i okolicznych powiatach J.B.

Nieudana kontrabanda

Manewry ratownicze BOP 2006
rozpoczęły się rano 22 czerwca na te−
renie zakładów Basell Orlen Polyole−
fins. Z powodu nieszczelności nastąpił
wyciek propylenu i zapalił się reaktor.
Zagrożone było życie dwóch aparato−
wych pracujących na instalacji. Trzeba
było ugasić pożar, ewakuować posz−
kodowanych i pozostałych pracowni−
ków, zlikwidować nieszczelności, któ−
re spowodowały pożar.

Zakładowa Straż Pożarna, ochrona
i służby dyspozytorskie PKN Orlen
prawie godzinę walczyły z ogniem,
sekcja ratownictwa wysokościowego
przy użyciu technik alpinistycznych
sprowadziła na ziemię dwóch aparato−
wych, którym ogień odciął drogę ewa−
kuacji. Potem służby medyczne zajęły
się 2 poparzonymi pracownikami, któ−
rych – po udzieleniu pierwszej pomo−
cy – należało odtransportować do szpi−
tala. W akcji ratowniczej posłużono
się podnośnikiem hydraulicznym i ka−
merami termowizyjnymi. Strażacy
wyposażeni byli w ubrania żaroodpor−
ne. Równolegle z akcją straży pożar−
nej, prowadzone były działania tech−

nologiczne, polegające na awaryjnym
zatrzymaniu instalacji. Ewakuowano
wszystkich pracowników z instalacji,
laboratorium i budynku administracyj−
nego. Po ugaszeniu pożaru, zastęp ra−
townictwa chemicznego (w ubraniach
gazoszczelnych) zlikwidował niesz−
czelności. Całością akcji dowodził ko−
mendant Zakładowej Straży Pożarnej
Orlenu Jan Szrajber.

– Manewry dały nam pewność, że po−
tencjalna sytuacja kryzysowa może być
w pełni monitorowana i kontrolowana.
Dzięki niej możemy lepiej przewidywać
i ograniczać skutki ewentualnego za−
grożenia – podsumował akcję dyr. ds.
produkcji BOP – Marek Sęp. ar,j

Manewry w Basellu
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Znów pod gmachem przy ul. Ko−
ściuszki 6 rozegrały się dramatyczne
sceny. Na tłum robotników i mieszkań−
ców Płocka, którzy przyszli pod budy−
nek KW PZPR (obecnie siedziba Książ−
nicy Płockiej) domagać się wyjaśnień
w sprawie wprowadzonych przez rząd
drastycznych podwyżek cen żywności,
ruszył oddział ZOMO. Inscenizację (23
czerwca) robotniczej rewolty przygoto−
wał Marek Mokrowiecki z zespołem
płockiego teatru, przy wsparciu pracow−
ników „Orlen Ochrony” (którzy zagrali
zomowców) i w konsultacji z Jackiem
Pawłowiczem z IPN – współautrem
książki „Czerwiec 1976 w Płocku i wo−
jewództwie płockim”. Zanim jednak
„doszło do starć” związkowcy NSZZ
„Solidarność”, władze miasta i miesz−
kańcy Płocka przeszli tą samą trasą co
przed 30 laty, upamiętniając w ten spo−
sób ludzi, którzy mieli wtedy odwagę
sprzeciwić się władzy.

OOKKRRUUCCHHYY  DDNNIIAA

Bardzo ważną częścią czerwco−
wych uroczystości była sesja panelo−
wa (20 czerwca) w auli ratusza, na
której spotkali się pracownicy Instytu−

tu Pamięci Narodowej, a wśród nich
Jacek Pawłowicz, Jerzy Eisler i Paweł
Sasanka (autor wydanej właśnie
książki „Czerwiec 1976. Geneza prze−
bieg konsekwencje”) i uczestnicy pro−
testu. Dyskutowali nad tym co warto
pamiętać, co trzeba pamiętać i co kto
chce pamiętać. Historycy IPN zgodnie
twierdzą, że cała epoka gierkowska,
a w niej Czerwiec 1976 r., były do
niedawna najsłabiej rozpoznanym
okresem w całej historii PRL. – Bar−
dzo długo było tak, że (w przypadku
Czerwca 1976) były to jedynie zbiory
relacji uczestników spisane jeszcze
w latach 70 i latach pierwszej Solidar−
ności oraz kilka książek – zbiorów do−
kumentów. Od kilku lat, głównie dzię−
ki intensywnym wysiłkom pracowni−
ków warszawskiego oddziału IPN, to−
czy się walka o pamięć. 

– Jak mówić o tamtych wydarze−
niach do tych którzy są młodzi, a na−
wet tych nieco starszych, którzy wtedy
byli dziećmi, a dziś mają po 30, 40 lat
– zastanawiał się Jerzy Eisler – szef
warszawskiego oddziału IPN przypo−
minając, że obok rzeczy ważnych
działy się też rzeczy niegodne uzna−
wane również dziś za przestępstwo,
chociażby podpalenie KW PZPR
w Radomiu. – W każdym z nas tkwi
naturalna potrzeba heroizacji swoich
dokonań – zwracał się do uczestni−
ków tamtych wydarzeń – Ale zasta−
nówmy się, czy ludzie myśleli wtedy
o solidarności i wolności? Nie. Wy−
chodzili, bo byli po prostu wkurzeni
podwyżką cen i niesprawiedliwym sy−
stemem rekompensat. 

Mimo to, zdaniem historyków jak
i uczestników, nie chodziło tylko o ce−
ny. – To naprawdę był gwałtowny roz−
łam epoki Gierka – tłumaczył Andrzej
Romer – historyk, który uczestniczył
w akcji pomocy w Radomiu, a od paź−
dziernika 1976 w Płocku. – Chyba po
raz pierwszy na taką skalę doszło do

przełamania strachu. Ludzie mieli po
prostu dosyć. Nie tylko przerwali pra−
cę, ale wyszli na ulicę. To był akt des−
peracji, ale i odwagi, bo ludzie dobrze
wiedzieli co im może grozić. Jak duża
była siła tej desperacji mówi Paweł
Sasanka: Jedna z pań zapamiętała, ta−
ki moment: blokada przejścia na mo−
ście, stojące samochody milicyjne. Sły−
chać głos z tłumu: „O rany, a jak będą
strzelać?”. W tym momencie pochód
na moment stanął. „Jak będą strzelać
to będą” i ruszyli dalej. Sami uczestni−
cy wydarzeń przyznają, że dla nich był
to pierwszy powiew wolności, zapo−
wiedź 1980 roku. 

WWYYSSTTAAWWAA  II KKSSIIĄĄŻŻKKAA

Również we wtorek, 20 czerwca
w Muzeum Mazowieckim została
otwarta wystawa poświęcona wyda−
rzeniom czerwcowym w Płocku. Bę−

dzie ją można oglądać przez najbliższe
dwa miesiące. Instytut Pamięci Naro−
dowej, który wystawę przygotował,
przekazał ją miastu. 

Otwarcie ekspozycji połączone było
z promocją książki historyka Pawła Sa−
sanki. „Czerwiec 1976, geneza, prze−
bieg, konsekwencje” i albumu „Czer−
wiec 1976”. – W pewnym sensie jest to
katalog do wystawy – mówił Jerzy Eis−
ler na temat albumu. O książce P. Sa−
sanki powiedział: – Trudno o tamtych
wydarzeniach napisać coś więcej, bez
dostępu do akt poradzieckich. 

To dorobek kilkuletniej pracy histo−
ryka IPN, który Czerwiec 1976 wpisuje
w szerszy kontekst epoki Edwarda Gier−
ka, czyli od przejęcia przez niego wła−
dzy, pierwszych lat fasadowego „dobro−
bytu”, który zakończył się „reformą ce−
nową” i pierwszym na taką skalę, maso−
wym buntem Polaków. (rł)

Marsz spod bramy nr 2 PKN Orlen na ulicę Kościuszki, koncert Perfectu i Grzegorza Turnaua na Starówce oraz dyskusje, pub−
likacje, wystawa. Płocczanie uczcili wydarzenia sprzed 30 lat.

Czerwiec, pamiętamy

*CZERWIEC 2006*CZERWIEC 2006*CZERWIEC 2006*CZERWIEC 2006*CZERWIEC 2006*CZERWIEC 2006*CZERWIEC 2006*

Uczestnicy przemarszu wyruszyli spod Bramy nr 2 PKN Orlen

Ludzie na widok milicyjnych wozów na
moście zatrzymują się

Rekonstrukcja brutalnej interwencji ZOMO



11Sygnały Płockie

FORUM ROMSKIE W AULI URZĘDU MIASTA , GODZ. 11

Duża scena 12.00 – 02.30: Lion Vibrations, Paprika Korps, Jamal, Duberman,
Vavamuffin, Bakshish, Daara J (Senegal/Francja, Apache Indian & The
Reggae Revolution (Wlk. Brytania), Wszystkie Wschody Słońca – ECHO_TM
Namiot Sound Systemowy – Eastwest Rockers, Tisztelet Sound System,
Kadubra Sound System – WGW Kompany Sound System + goście

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

– Może dodasz coś tytułem zakoń−
czenia – pyta Sylwia Sobolewska,
uczennica III LO swego dziadka Anto−
niego Szyluka, który 24 czerwca 1976
roku był kierownikiem Wydziału Gos−
podarki Gazami w „Petrochemii”.
– Mogę jedynie powiedzieć, że te wy−
darzenia zawsze zostaną w mojej pa−
mięci. Że dzięki nim cała Polska po−
czuła siłę, przestała się bać. Zrozumie−
liśmy, że cokolwiek by się działo może−
my na siebie liczyć. 

Jury doceniło formę i styl pracy,
przyznając Sylwii Sobolewskiej pier−
wszą nagrodę w kategorii szkół ponad−
gimnazjalnych. Podobnie było w kate−
gorii – gimnazja, w której I miejsce
zdobyli Mateusz Goździkowski i Piotr
Łuniewski, uczniowie pierwszej klasy
Gimnazjum nr 8. – Ich praca w formie,
estetycznie oprawionej kroniki przed−
stawia w skrócie wydarzenia z 1976
roku. Jest galeria zdjęć, wycinki pra−
sowe. Atutem pracy jest zwłaszcza cie−
kawy materiał filmowy, zrealizowany
przy pomnikach upamiętniających wy−
darzenia Czerwca’76 oraz sprawnie
przeprowadzone wywiady z uczestni−
kami wydarzeń: Jakubem Chmielew−
skim – b. pracownikiem Petrochemii
i Henrykiem Kamińskim – pracowni−
kiem „Naftoremontu” – motywuje
swój wybór jury.

Konkurs zorganizowało Archiwum
Państwowe we współpracy z Urzędem
Miasta i NSZZ „Solidarność”. Nade−
słano 11 prac, w tym 4 z gimnazjów, 7
ze szkół ponadgimnazjalnych. 

W pierwszej kategorii II i III miej−
sca nie przyznano, ale wyróżniono
równolegle pozostałe trzy prace: Ane−
ty Chęcińskiej (Gimnazjum nr 8), An−
ny Dubielak (Gimnazjum nr 1) i Mar−
ty Krzemińskiej (Gimnazjum nr 8).
W kategorii szkół ponadgimnazjal−
nych II miejsce zdobył Piotr Korczak
(III LO), który przedstawił relacje 3
świadków−uczestników, w tym jedną
dodatkowo, także w postaci dźwięko−
wej (nagrana na CD). III miejsce zdo−
byli Rafał Brząkalski, Piotr Bukowic−
ki, Sławomir Kapuściński, Maciej
Łebkowski, Łukasz Radzki, Kasjan
Zieliński – uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Płocku – którzy
przygotowali prezentację multimedial−
ną (m.in. slajdy zawierające szczegó−
łowe kalendarium przebiegu protestu
w Płocku, dźwięki tj. melodie Hejnału
Płockiego, Roty i Międzynarodówki
i wywiad z uczestnikiem wydarzeń –
Henrykiem Kamińskim – b. pracowni−
kiem „Naftoremontu”).

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali
atrakcyjne nagrody, m.in. cyfrowe apa−
raty, odtwarzacze DVD i MP3. (rł)

Największą wartość archiwalną ma żywa relacja uczestników
wydarzeń. Tak można podsumować wyniki konkursu pt.
„Płock – w 30−tą rocznicę wydarzeń czerwcowych (1976 r.)”

Młodzi o Czerwcu

Do końca lipca w Domu Darmstadt
oglądać można ciekawe prace dwojga
artystów – fotografików, mieszkają−
cych i tworzących w Darmstadt: Mo−
niki Golla i Jaró.

Monika Golla studiowała historię
sztuki na Uniwersytecie J.W. Goethego
we Frankfurcie i w Wyższej Szkole
Twórczej w Offrenbach. Jest fotografem
dokumentalnym. Fotografii używa czę−
sto do zagmatwanych zabaw niezwykłe−
go widzenia zwykłych przedmiotów.
Fotografuje też mocno powiększone
fragmenty ludzkiego ciała, które czę−
ściowo opisane są cytatami z różnych
tekstów. Fotografie są w zimnych, czar−
no−białych odcieniach. Jak mówi sama

autorka, ich tematem nie jest namięt−
ność, lecz bezruch i podsumowanie.

Natomiast Jaró urodził się w Gdań−
sku i tam na politechnice studiował ar−
chitekturę, a potem rysunek, malar−
stwo i rzeźbę. W 1989 roku osiadł na
stałe w Niemczech i we Frankfurcie
kontynuował studia (historia i pedago−
gika sztuki, antropologia kultury) na
Uniwersytecie im. J.W. Goethego. Od
2000 roku działa artystycznie i dydak−
tycznie w Darmstadt i okolicy, jest
członkiem rady artystycznej galerii
komunalnej miasta.

Lubi pracować w plenerze, fotogra−
fuje napotkany surowiec, pejzaż który
przypadkowo go zainspiruje. (j)

Jedna z prac Jaró zatytułowana „Rhein 6”

Fotograficy z Darmstadt

W niedzielę 25 czerwca br. Płocka
Orkiestra Symfoniczna gościła w War−
szawie. Nasza orkiestra zainauguro−
wała cykle koncertów kameralnych
w Łazienkach Królewskich pt.: ,,Kon−
certy pod Lipą” (na zdjęciu) i Koncer−
ty Królewskie w Wilanowie. Na pro−
gram koncertu zatytułowanego:,,Eine
Kleine Nachtmusik” złożyły się kom−
pozycje T.Bairda, G.S.Mercadante
i W.A.Mozarta. Solistą był Łukasz
Długosz – flet, orkiestrę poprowadził
dyrygent Maciej Żółtowski.

W tym samym dniu wieczorem, na
Scenie Letniej w Warszawie – Falenicy,
Płocka Orkiestra Symfoniczna wzięła
udział w koncercie pt.:,,Gala Gwiazd”.
W programie znalazły się najpiękniej−
sze przeboje muzyki operetkowej i mu−
sicalowej, a solistami byli: Grażyna
Brodzińska – sopran, Dariusz Stachura,
Paweł Skałuba i Tomasz Madej – teno−

rzy. Płocką Orkiestrą Symfoniczną dy−
rygował Łukasz Borowicz, koncert pro−
wadzili: Magdalena Kłaczyńska i Adam
Pawłowicz. Koncert spotkał się z gorą−
cym przyjęciem przez ponad 2,5 ty−
sięczną zgromadzoną publiczność. Or−
ganizatorem koncertu było Falenickie
Towarzystwo Kulturalne.

A płocczanom przypominamy o ko−
lejnych koncertach w ramach Letniego
Festiwalu Muzycznego na Starym
Rynku. 9 lipca zaprezentujemy muzy−
kę krain Brytanii pt. „Waleczna Szko−
cja, Dumna Walia” – orkiestrę popro−
wadzi Etephen Ellery z Wielkiej Bry−
tanii. 16 lipca (wyjątkowo w katedrze)
przedstawimy „Klasyczne niespo−
dzianki”, a 23 lipca (znów na Starym
Rynku) zakończymy festiwal „Galą
operetkową”, którą poprowadzi Miro−
sław Jacek Błaszczyk. Wszystkie kon−
certy rozpoczną się o godz. 19. pos

Warszawskie koncerty POS
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W Delegaturze Urzędu Marszałkow−
skiego w Płocku odbyło się seminarium,
podsumowujące prace nt. „Założeń pro−
gramu działań w płockim obszarze
problemowym”. W spotkaniu tym
udział wzięli uczestnicy wszystkich
czterech grup tematycznych, wcześniej
pracujących w podgrupach roboczych.

Spotkanie składało się z dwóch blo−
ków problemowych: pierwszy doty−
czył efektu prac w ramach płockiego
obszaru problemowego, drugi nato−
miast prezentacji dwóch opracowań
wykonanych w MBPPiRR w Warsza−
wie Oddziale Terenowym w Płocku,
wpisujących się pośrednio w cele zapi−
sane w/w opracowaniu.

Założenia programu działań w płoc−
kim obszarze problemowym (przebieg
prac, wypracowane w poszczególnych
zespołach tematycznych cele główne
i pośrednie) zaprezentował Piotr Brze−
ski – dyrektor płockiego Oddziału Te−
renowego MBPPiRR w Warszawie.
Dokument ten jest jeszcze w fazie
opracowania i uczestnicy mogli zgła−
szać sugestie związane z uszczegóło−

wieniem i doprecyzowaniem zapisów
w/w dokumentu. 

Drugiej prezentacji, dotyczącej
„Koncepcji funkcjonowania klastra ja−
ko instrumentu realizacji polityki inno−
wacyjnej COW” dokonała Alina Ziół−
kowska, a trzecią na temat „Koncepcji
szlaków turystyczno−kulturowych – Pa−
smo Wisły” przedstawiła Grażyna
Szubska (obie z płockiego Oddziału
Terenowego MBPPiRR). mb

Obszar problemowy

To kolejna inicjatywa płockiego
DPS i pierwsza – powstałej przy nim
Fundacji „Panaceum”.

– Naszym celem jest aktywizacja
środowiska osób niepełnosprawnych
poprzez działania twórcze oraz rozbu−
dzenie ich ciekawości światem kultury
i sztuki, inspirowanie do rozwoju
własnych zdolności i indywidualnych
zainteresowań– mówi Piotr Ostrowic−
ki, dyrektor Domu, a zarazem prezes
„Panaceum”. 

Fundacja powstała w 2005 r. jako
organizacja non profit, po to, aby
wspierać zarówno finansowo jak i ma−
terialnie instytucje działające na rzecz
osób niepełnosprawnych, w szczegól−
ności DPS przy ul. Krótkiej i Środowi−
skowy Dom Pomocy Społecznej nr 1
przy ul. Reja.

Projekt „Integracja na ludowo”, rea−
lizowany wspólnie przez „Przyjazne
Serca”, ŚDS nr 1 i „Panaceum”, zakła−
da cykl spotkań ze sztuką ludową.
Pierwszym, inaugurującym, był festyn
integracyjny (14 czerwca) pt. „Na lu−
dową nutę”. Imprezę przygotowali
i poprowadzili członkowie zespołu
„Mazovia”. Pięć dni później zorgani−
zowano dwudniowe warsztaty z ręko−
dzieła i rzemiosła ludowego. W „Do−
mu Przyjaznych Serc” twórcy ludowi
pokazywali jak się robi wycinanki,
wypieka chleb obrzędowy i rzeźbi.

Jeszcze w czerwcu mieszkańcy DPS−u
spotkali się z wikliniarzem, kowalem,
garncarzem i szewcem. Tym razem
warsztaty zorganizowano w Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

W lipcu planowany jest kolejny wy−
jazd. Tym razem do Wiejskiego Cen−
trum Ekoturystyki w Sendeniu. Obok
zwiedzania gospodarstwa, biesiad
przy ognisku, mieszkańcy z ul. Krót−
kiej będą mogli sami spróbować
swych sił w tradycyjnych zajęciach
wiejskich, tj. wyrób masła i sera, zbie−
ranie miodu i lepienie naczyń na kole
garncarskim. – Te spotkania mają nam
pomóc w uruchomieniu w naszym Do−
mu i Środowiskowym Domu Pomocy
Społecznej nr 1 Regionalnej Pracowni
Rękodzieła Ludowego – dodaje dyr.
Ostrowicki. W Pracowni ma powstać
sekcja haftu i tkactwa oraz sekcja cera−
miki i rzeźby. Tu uczestnicy ŚDŚ
i mieszkańcy DPS−u – od czerwca do
września – będą rozwijać umiejętności
zdobyte przy realizacji projektu. 

Dorobek Pracowni pokazany zosta−
nie w październiku podczas festynu in−
tegracyjnego „Kolorowe jarmarki”. 

W projekcie biorą również udział
dzieci ze świetlicy środowiskowej
„Słoneczny Krąg”, zespół emerytów
„Układ Koleżeński”. Piotr Ostrowicki
podkreśla, że warsztaty mają charakter
otwartych spotkań. (rł)

Od wycinanek po rzeźbienie i pieczenie obrzędowego chleba –
w „Domu Przyjaznych Serc” ruszył duży projekt kulturalny
dla mieszkańców placówki.

Spotkania ze sztuką ludową

Od soboty tj. 1 lipca nie możemy
przejechać przez skrzyżowanie Tum−
skiej z Sienkiewicza, gdyż firma Wa−
łęsa i S− ka wymienia kanalizację pod
jezdnią i deptakiem.

Prace przeprowadzane są w ramach
drugiego i trzeciego etapu moderniza−
cji ul. Tumskiej.

Drogowcy przygotowali objazdy. Na
całej Kolegialnej oraz łączącym się z nią
odcinku Kwiatka (od Tumskiej do Biel−
skiej) jeździmy w obu kierunkach.

Ulicą Sienkiewicza, od Wyszo−
grodzkiej do skrzyżowania z ul. 1 Ma−
ja nadal obowiązywać będzie jeden
kierunek jazdy, tylko w stronę cen−

trum. Jeden z pasów Sienkiewicza
– przed skrzyżowaniem z ul. 1 Maja
– wyznaczony zostanie do lewoskrętu.

Utrudnienia spotkają też pasażerów
Komunikacji Miejskiej. Autobusy nie
będą przejeżdżać przez Sienkiewicza
lecz pojadą objazdem przez Kolegial−
ną. Komunikacja ustawi tam trzy tym−
czasowe przystanki w rejonie: Misjo−
narskiej, 1 Maja oraz Kwiatka. Roz−
kład jazdy pozostanie bez zmian.

25 lipca zamknięte zostanie również
skrzyżowanie Tumskiej z Nowym
Rynkiem i Królewiecką.

Zakończenie prac remontowych
przewidziane jest 7 sierpnia. E.U.

Kolegialna 
dwukierunkowa

Piknik, promujący projekt „Od bier−
ności do aktywności” zorganizował
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płocku. 9 czerwca, mimo ulewnego
deszczu, na placu piknikowym przy ul.
Kawieckiego 1 spotkali się realizato−
rzy i uczestnicy projektu. Przypomnij−
my, że celem projektu jest przeciw−
działanie zjawisku bezrobocia i wy−
kluczenia społecznego bezrobotnych
osób niepełnosprawnych. W ramach
projektu 100 osób (niepełnosprawnych
w stopniu znacznym i umiarkowanym)
skorzysta z pomocy doradcy zawodo−
wego oraz psychologa. Porady udzie−
lane są bezpośrednio, również drogą
telefoniczną, on−line, a w razie ko−
nieczności w miejscu zamieszkania
beneficjenta. W trakcie projektu osoby
niepełnosprawne będą nabywały
umiejętności korzystania z nowych
technologii (komputer, internet). 

Podczas spotkania Marzena Kalasz−
czyńska – Rzecznik Osób Niepełno−

sprawnych przekazała prezesowi firmy
Remondis Krzysztofowi Michalskiemu
CD z logo „Przyjazny Przedsiębiorca”.
Tytułem tym firma została wyróżniona
za włączenie się do nowatorskiego pro−
gramu zatrudniania osób niepełno−
sprawnych realizowanego przez Urząd
Miasta, Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej i Powiatowy Urząd Pracy.
Taki sam tytuł i logo otrzymały dwie in−
ne firmy: PGK Sita i ZUOK Kobierniki.
Wyróżnione firmy realizują od kilku
miesięcy autorski projekt opracowany
przez RCEE, dzięki któremu w tych za−
kładach zatrudnienie znalazło już blisko
50 osób niepełnosprawnych. 

Tytuł „Przyjazny Przedsiębiorca” to
honorowe wyróżnienie przyznawane
przez Urząd Miasta i Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych płockim przedsię−
biorcom, którzy dają szansę potrzebu−
jącym. Logiem „PP” firma może po−
sługiwać się w celach promocyjnych
i prestiżowych. (rł)

Ku aktywności

ZUS informuje

„ZUS dla Ciebie” 
Program telewizyjny „ZUS dla Ciebie” przez całe wakacje będzie ukazywał

się na antenie TVP 1 dwa razy w tygodniu – w czwartki i piątki o godz. 11.10.
To wynik ogromnego zainteresowania widzów problematyką ubezpieczeń spo−
łecznych. 

Informator realizowany jest przez I Program Telewizji Polskiej we współpra−
cy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ma charakter poradnikowo−eduka−
cyjny. Omawiane są w nim aktualne problemy dotyczące płatników składek,
emerytów, rencistów i innych ubezpieczonych. Po każdej emisji ekspert ZUS,
odpowiada na pytania telewidzów.

– Co roku wprowadza się wiele zmian w przepisach ubezpieczeniowych. Dzię−
ki temu programowi chcemy na bieżąco informować naszych klientów o obowią−
zujących przepisach i pomagać im je zrozumieć – mówi Przemysław Przybylski,
rzecznik prasowy ZUS

Każdy odcinek „ZUS dla Ciebie” ogląda ok. 400 tys. widzów. Uzupełnieniem
programów emitowanych w telewizji jest strona internetowa http://zusdlacie−
bie.tvp.pl, na której znaleźć można m.in. poszerzone wyjaśnienia, porady ek−
spertów ZUS, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i podstawy prawne
poruszanych tematów. Barbara Smardzewska−Czmiel 

(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku) 
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*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*NAUKA*

W Domu Technika 23
czerwca spotkali się czo−
łowi wynalazcy i racjo−
nalizatorzy. Płocki od−
dział rejonowy Stowa−
rzyszenia Polskich Wy−
nalazców i Racjonaliza−
torów zorganizował do−
roczne spotkanie Kawa−
lerów Honorowego Medalu SPWiR
im. Tadeusza Sendzimira. To najwyż−
sze wyróżnienie dla wybitnych twór−
ców i animatorów ruchu wynalazcze−
go w Polsce. Na spotkanie przyjechał
z USA syn wybitnego polskiego wy−
nalazcy Michał Sendzimir i jego wnuk
Tadeusz – kontynuatorzy dzieła sław−
nego dziadka (córka Michała pracuje
nad konstrukcją samolotu bez pilota,
napędzanego energią elektryczną).
Z ich rąk kolejne medale (dotychczas
uhonorowano nimi 174 polskich twór−
ców) otrzymali: prof. dr hab. Osman
Achmatowicz, inż. Jan Bańczyk,
prof. dr hab. inż. Marek Hetmań−
czyk, mgr inż. Ferdynand Niśkie−
wicz, mgr inż. Kazimierz Okraszew−
ski, dr inż. Tomasz Rapacki, dr inż.
Romuald Talarek i mgr inż. Andrzej
Wrona. Zbiorowymi medalami wy−
różniono dwie instytucje: Instytut
Farmaceutyczny w Warszawie
i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ru−
rociągów Naftowych „Przyjaźń”
w Płocku.

Spotkanie zakończył wykład pt.
„Czy Polska może wybić się na lek in−
nowacyjny?”

Warto przypomnieć, że Stowarzy−
szenie Polskich Wynalazców i Racjo−
nalizatorów zarejestrowane zostało
w 1990 roku. Skupia w swych szere−
gach 1250 członków indywidualnych
i 85 członków wspierających w 10
oddziałach terenowych. Celem sto−
warzyszenia jest m.in. inspirowanie
wynalazczości, promocja polskich
wynalazków, ochrona praw autor−
skich. Od 1996 roku SPWiR jest
członkiem Europejskiego Stowarzy−
szenia Wynalazców AEI a od 1999
roku współpracuje ze Światową Or−
ganizacją Własności Intelektualnej
WIPO w Genewie. W czasie 15 lat
działalności Stowarzyszenie uczest−
niczyło w 85 międzynarodowych wy−
stawach innowacji, promowało 1353
wynalazki, których twórcy otrzymali
404 złote medale.

* Tadeusz Sendzimir – światowej
sławy wynalazca ok. 50 technik pro−
dukcyjnych w hutnictwie i przemyśle
metalurgicznym. 

Urodził się w rodzinie urzędniczej
we Lwowie 15 lipca 1894 roku. Stu−
diował na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Lwowskiej. Podczas
I wojny światowej i bolszewickiej
w 1917 roku ucieka przez Japonię do
Szanghaju. Tam zakłada pierwszą
swoją firmę Sendzimir Mechanical
Works (produkuje drut i gwoździe)
i uzyskuje pierwsze patenty. W 1930
roku wraca do Polski i rok później
w firmie „Śląski Przemysł Cynkowy”

w Kostuchnie k. Katowic
uruchamia pierwszą linię
do cynkowania ogniowego
blach. W następnym roku
uruchamia pierwszą wal−
carkę zimną blach w hucie
Pokój w Nowym Bytomiu.
W 1938 roku prezydent
Ignacy Mościcki odznacza

go Złotym Krzyżem Zasługi. W 1939
roku emigruje do Ameryki, w 1946 ro−
ku uzyskuje obywatelstwo USA. Pra−
cuje nad pierwszymi walcarkami pla−
netarnymi, które następnie uruchamia
w Wielkiej Brytanii, Japonii i Kana−
dzie. W 1965 roku otrzymuje od lon−
dyńskiego Iron Steel Institute Złoty
Medal Bessemera, a w 1973 roku
otrzymuje tytuł doctora honoris causa
Akademii Górniczo−Hutniczej w Kra−
kowie. W 1983 roku odznaczony Ko−
mandorskim Krzyżem Zasługi.

Umiera w 1989 roku na Florydzie,
rok później jego imieniem nazwana
zostaje huta w Krakowie. W maju br.
w Krakowie otwarte zostało muzeum
Tadeusza Sendzimira. (j)

Ogólnopolskie spotkanie wynalazców

Następcy Sendzimira Dostęp do stypendiów unijnych bę−
dzie łatwiejszy. Rada Miasta uchwałą
z 30 maja br. wprowadziła zmiany
w regulaminie programu stypendialne−
go „Ze stypendium ku dojrzałości –
program stypendialny na rok szkolny
2005/2006”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa (w ra−
mach działania 2.2 ZPORR). Zmiany
polegają na uproszczeniu systemu
przyznawania pomocy stypendialnej
uczniom. Chodzi o rezygnację z obo−
wiązku poświadczania przez uczniów
wydatków poniesionych na cele edu−
kacyjne fakturami lub innymi doku−
mentami (rachunkami, paragonami,
biletami). Przekazywanie kolejnych
transz stypendium bezpośrednio do
ucznia, dokonywane będzie na podsta−
wie zaświadczenia o jego uczestnic−
twie w zajęciach szkolnych. Będzie
ono podpisywane przez dyrektora
szkoły lub osobę przez niego upoważ−
nioną. 

Przy dotychczas stosowanej formie
refundacji część stypendystów ma
problemy z wykorzystaniem całej
kwoty stypendium. Było to związane

z faktem, iż najpierw musieli ponieść
koszty na cele edukacyjne, a dopiero
po udokumentowaniu tych wydatków
otrzymali zwrot środków finanso−
wych. 

Zarząd Jednostek Oświatowych, zaj−
mujący się w Płocku wypłatą „unijnych
stypendiów”, informuje jednocześnie,
że 8 maja zakończono wypłaty stypen−
dium w ramach pierwszej transzy środ−
ków finansowych otrzymanych od
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz−
twa Mazowieckiego w wysokości 20
proc. wartości projektu, którego całość
wynosi 1 045 500 zł. Pozostała część
stypendium zostanie wypłacona sty−
pendystom już na nowych warunkach,
natychmiast po otrzymaniu kolejnych
środków finansowych. 

7 czerwca studenci, którym przyz−
nano stypendium w ramach programu
„Ze stypendium po tytuł – program
stypendialny na rok akademicki
2005/2006” otrzymali kolejną ratę sty−
pendium. Łącznie, za okres 9 miesię−
cy, każdy z 39 studentów otrzymał 
1 800 zł stypendium. Do wypłaty po−
zostało już tylko po 200 zł dla każdego
stypendysty. (opr. rł)

Łatwiej o unijne stypendia 

Politechnika Warszawska i Komisja
Europejska w Brukseli są stronami kon−
traktu na realizację dwuletniego projektu
pod nazwą „Dążenie do zrównoważone−
go przemysłu cukrowniczego w Euro−
pie” (TOSSIE). Jest to przedsięwzięcie
objęte 6 Programem Ramowym Badań
i Rozwoju Unii Europejskiej, zaplanowa−
ne według zasad obowiązujących dla pro−
jektów typu Specific Suport Action
(SSA). W imieniu Politechniki Warszaw−
skiej jednostką koordynującą projekt jest
Centrum Doskonałości CERED – Re−
dukcja Wpływu Przemysłu Przetwór−
czego na Środowisko Naturalne. Zgod−
nie z kontraktem, prace rozpoczęły się od
1 maja 2005, a ich cele są następujące:

– rozpowszechnianie wyników prac
badawczych przydatnych dla restruktu−
ryzacji przemysłu cukrowniczego, tema−
tycznie związanych m. in. z doskonale−
niem procesu technologicznego, sku−
teczniejszą ochroną środowiska natural−
nego oraz bardziej wszechstronnym wy−
korzystaniem surowca

– określenie kierunków prac badaw−
czych potrzebnych przemysłowi cu−
krowniczemu, które powinny być podję−
te w 7 Programie Ramowym UE, plano−
wanym na okres 2007−2013).

Koordynatorem projektu jest prof. dr
hab. inż. Krzysztof Urbaniec z Instytutu
Inżynierii Mechanicznej Wydziału Bu−
downictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Oprócz Politechniki Warszawskiej,
w konsorcjum realizującym projekt

TOSSIE jest siedem innych jednostek
organizacyjnych. Są to: trzy uczelnie
wyższe (Politechnika w Grazu, Uniwer−
sytet w Ferrarze, Uniwersytet w Maribo−
rze), trzech producentów cukru (Krajo−
wa Spółka Cukrowa, Cooperativa Pro−
duttori Bieticoli (Włochy) oraz Pfeifer &
Langen KG (Niemcy), firma inżynierska
EnerDry Aps (Dania).

Najważniejsza część projektu obej−
muje wykonanie opracowań przeglądo−
wych oraz zorganizowanie międzynaro−
dowych spotkań (tzw. warsztatów), po−
święconych aktualnej problematyce
przemysłu cukrowniczego, w podziale
na trzy obszary tematyczne:

– doskonalenie procesu produkcyj−
nego, ze zwróceniem uwagi m.in. na
wykorzystanie nowych technologii
i wytwarzanie nowych produktów
ubocznych,

– redukcję szkodliwego wpływu cu−
krowni na środowisko naturalne, m.in.
przez zmniejszanie energochłonności,
ograniczanie zrzutu ścieków, lepszą
kontrolę emisji zanieczyszczeń powie−
trza oraz skuteczne zagospodarowanie
odpadów,

– optymalizację łańcucha wartości, tj.
wskazanie możliwości poprawy wyni−
ków ekonomicznych zwłaszcza przez
wykorzystanie wszystkich rezerw efek−
tywności wykorzystania surowca.

Przewiduje się zorganizowanie war−
sztatów w 2007 r., kolejno: we Wło−
szech (Ferrara), Słowenii (Maribor)

i Austrii (Graz). Oprócz uczestników
projektu, do udziału w obradach będą
zaproszeni wybitni specjaliści o uzna−
nym dorobku zawodowym. Najbardziej
wartościowe materiały z tych imprez bę−
dą publikowane, a wnioski z przebiegu
warsztatów będą wykorzystane w dal−
szych działaniach objętych projektem
TOSSIE.

Następnie przygotowane zostaną
propozycje kierunków prac badaw−
czych, które powinny być uwzględnio−
ne w europejskich planach finansowa−
nia badań w okresie po zakończeniu
obecnego, 6 Programu Ramowego Ba−
dań i Rozwoju UE.

Z projektu wydzielono działania koor−
dynacyjne, w tym organizowanie spot−
kań partnerów, monitorowanie przebiegu
prac oraz opracowanie sprawozdań i in−
nych materiałów wymaganych przez
Komisję Europejską. Miejsca koordyna−
cyjnych spotkań partnerów to: Płock,
Kőnnern (Niemcy), Maribor (Słowenia)
i Graz (Austria). Spotkanie końcowe, po−
łączone z imprezą podsumowującą część
3 projektu, odbędzie się w Brukseli. 

Spotkanie w Płocku odbyło się właś−
nie w dniach 19 i 20 czerwca br. Jego or−
ganizacja w płockiej Szkole Nauk Tech−
nicznych i Społecznych Politechniki
Warszawskiej świadczy o bardzo wyso−
kich kompetencjach naszych pracowni−
ków nauki i ich szerokich, uznanych
kontaktach w środowisku ludzi i instytu−
cji nauki światowej. M. Portalski

W dniach 19−20 czerwca br. w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płoc−
ku odbyło się spotkanie inaugurujące cykl międzynarodowych spotkań w ramach projektu TOSSIE, realizo−
wanego przez Unię Europejską. W spotkaniu oprócz naukowców z Politechniki Warszawskiej w Płocku
udział wzięli przedstawiciele: Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, Uniwersy−
tetu w Ferrarze (Włochy), Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia), Politechniki w Grazu (Austria), Firmy Pfe−
ifer & Langen (Niemcy), EnerDry (Dania), COPROB (Włochy) oraz Krajowej Spółki Cukrowej (Polska).

Politechnika koordynatorem projektów UE
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Jedną z form wypoczynku jest moż−
liwość spędzania wolnego czasu nad
zalewem Sobótka. Dorośli i dzieci mo−
gą wypożyczać sprzęt pływający (ro−
wery wodne, kajaki), sportowy (sprzęt
do badmintona, siatkówki plażowej)
oraz plażowy (parasole i leżaki).

W granicach kąpieliska znajdują się
trzy boiska do siatkówki, dwa pomosty
drewniane oraz parking. Na plaży cze−
ka na dzieci miniplac zabaw i zjeżdżal−
nia, nie za duża, ale i tak może sprawić
maluchom frajdę. Szkoda tylko, że nie
ma żadnej małej gastronomii, czy
choćby stoiska z napojami. Szafa z co−
cacolą to trochę za mało.

Nad bezpieczeństwem czuwają ra−
townicy, którzy pełnią dyżur codzien−
nie od godziny 10.00 do 18.00.

Tradycyjnie na plaży rozgrywany jest
turniej siatkówki plażowej. Rozgrywki
odbywają się co dwa tygodnie i kończą
wielkim finałem pod koniec sierpnia.

Położone u podnóża płockiej skarpy
kąpielisko jest zalewem wiślanym,
a ma całkiem czystą wodę, gdyż So−
bótka sama się oczyszcza. Są tam na−

wet raki! Woda z rzeki przepływa tam,
pokonując warstwę gruntu, stanowiącą
naturalny filtr zatrzymujący zanie−
czyszczenia. Dlatego Sanepid zezwala
na kąpiele, na dodatek woda jest
znacznie cieplejsza niż w Wiśle. 

Kąpielisko należy do miasta, jego
gospodarzem jest Miejski Zespół
Obiektów Sportowych. E.U.

Półkolonie, turnieje sportowe, zajęcia plastyczne, literackie,
wycieczki – propozycji jest sporo w te wakacje, więc nie war−
to siedzieć w domu. 

Sobótka zaprasza

Cennik wypożyczalni sprzętu:
– wypożyczenie kajaku: 
dorośli 5 zł za 1 godz.
dzieci 3 zł za 1 godz.
– rower wodny 2 – 3 osobowy: 
dorośli 7 zł za 1 godz.
dzieci 5 zł za 1 godz.
– rower wodny 4 – 6 osobowy:
dorośli: 12 zł za 1 godz.
dzieci: 10 zł za 1 godz.
– wypożyczenie piłki siatkowej,

plażowej: 2 zł za 1 godz.
– wypożyczenie zestawu do gry

w badmintona: 2 zł za 1 godz. 
– wypożyczenie parasola: 50 gr.

za godz., leżaka: 1 zł za 1 godz. 

W akacyjny Klub Wodniaków „
ARKA” przy parafii św. Jana

Chrzciciela wspólnie z Sekcją Tury−
styki i Ratownictwa Wodnego MKW
„ORLIKI 2000” organizuje cykl za−
jęć sportowo−rekreacyjnych na wo−
dzie dla uczniów płockich szkół
i gimnazjów (dzieci i młodzieży
w wieku 11 – 15 lat).

W programie zajęć lipcowych: 
– doskonalenie umiejętności pływania, 
– ABC sportów wodnych 
– nauka obsługi i konserwacji łodzi

żaglowej i motorowej
– biwaki wodniackie i spływy rzeka−

mi Mazowsza: Bzurą i Wisłą (z Łowi−
cza do Płocka), Wkrą, Narwią i Wisłą
(z Kołozębu do Płocka). 

Tym uczestnikom, którzy wytrwają
aż do sierpnia zaproponowane będą
spływy: 

– „Orzyc, Narew, Wisła” – z Szel−
kowa do Płocka 

– „Nurzec,, Bug, Narew, Wisła”
– z Kuczyna do Płocka połączone

z dwudniowymi wycieczkami
i zwiedzaniem Warszawy.

Spotkania informacyjne dla chęt−
nych w każdy wakacyjny poniedzia−
łek w godz. 16.30 – 18.00 w sali ka−
techetycznej przy kancelarii parafii
św. Jana Chrzciciela w Płocku (Ale−
ja Spacerowa róg Ostatniej).

Warunki uczestnictwa:
– pisemna informacja rodziców lub

opiekunów o stanie zdrowia dziecka
oraz ich zgoda na udział dziecka w za−
jęciach, biwakach i wskazanej wypra−
wie wodniackiej 

– opłacenie kosztu udziału dziecka
w spływie lub wybranych zajęciach
jednodniowych 

Każdy uczestnik musi umieć pływać
(posiadać kartę pływacką WOPR lub
zdać wewnętrzny sprawdzian na ką−

pielisku Sobótka), podpisać oświad−
czenie dot. przestrzegania dyscypliny
podczas zajęć na wodzie i opłacić wpi−
sowe i składkę klubową.

Na zajęciach jednodniowych obo−
wiązuje letni strój sportowy. Przez ca−
ły czas trwania zajęć wszyscy uczest−
nicy noszą na sobie asekuracyjne ka−
mizelki wypornościowe, które zapew−
niają organizatorzy. Posiłki i napoje
uczestnicy przynoszą ze sobą.

Na biwakach i spływach wymagane
jest miękkie obuwie sportowe na prze−
ciwślizgowych podeszwach i lekkie bu−
ty gumowe, czapka z daszkiem (prze−
ciwsłoneczna) i wełniana tzw. „narciar−
ka”, spodnie i kurtka uniwersalne lub co
najmniej przeciwdeszczowe, zestaw tu−
rystyczny do spożywania posiłków,
przybory toaletowe, śpiwór, lekki koc

i karimata, latarka, indywidualny pakiet
środków opatrunkowych, żywność
(konserwy) i napoje na 1 dobę oraz wo−
rek żeglarski lub miękki plecak bez ste−
laża z naszytą plakietką z imieniem
i nazwiskiem uczestnika. Wskazane jest
również oznaczenie przynajmniej ini−
cjałami części garderoby. 

Uczestnik powinien posiadać przy so−
bie legitymację szkolną oraz informację
o ubezpieczeniu od następstw nieszczę−
śliwych wypadków, telefon i adres
przychodni lekarskiej, gdzie dziecko
jest aktualnie zgłoszone do leczenia,
adresy i telefony kontaktowe rodziców.

Podczas spływów wyżywienie i noc−
legi uczestników, sprzęt i jego transport
zapewniają organizatorzy. 

UWAGA: Liczba miejsc na spływie
jest ograniczona do 12 osób.

WKW „Arka”
PS „Orliki” dziękują Zarządowi i

kolegom z PTW za udostępnienie
pomostudo wodowania sprzętu i
sanitariatów podczas zajęć.

Od wtorku do wtorku (04.07. – 29.08.)

Klub Wodniaków zaprasza

Maj to kolejny miesiąc spadku bez−
robocia na Mazowszu. W porównaniu
do kwietnia liczba bezrobotnych
zmniejszyła się o ponad 10.000. Na
Mazowszu w maju zgłoszono ponad
10 tysięcy ofert pracy.

Marcowy (o ponad 4000 osób)
i kwietniowy (o ok. 11000 osób) spa−
dek bezrobocia pokazuje, że regresję
na rynku pracy mamy już za sobą.
W porównaniu do maja ubiegłego ro−
ku bezrobocie na Mazowszu spadło
o niemal 28.000 osób. Powodem tak
dużego spadku bezrobocia jest rozpo−
częcie robót sezonowych, prac subsy−
diowanych, ruszyło budownictwo oraz
wzmożone wyjazdy do pracy w kra−
jach UE.

Na koniec maja 2006 r. w powiato−
wych urzędach pracy na Mazowszu
zarejestrowanych było 315.412 bezro−

botnych w tym kobiet 159.448
(13,1%, w kraju 16,5%).

W odniesieniu do kwietnia spadek
bezrobocia nastąpił w 41 powiatach
województwa; największy w powiecie
przasnyskim – 7,2% i lipskim – 7,1%.
Wzrost bezrobocia odnotowano jedy−
nie w powiecie sochaczewskim
o 0,3%.

Bezrobocie nadal najbardziej dotyka
subregiony: radomski i płocki,
a zwłaszcza powiaty: szydłowiecki
(37,7,% na koniec maja), radomski
32,4%, płocki 28,6%. Najniższe stopy
bezrobocia od miesięcy utrzymują się
w mieście stołecznym Warszawa
– 5,2% na koniec maja 

W maju powiatowe urzędy pracy
na Mazowszu przygotowały 10.487
ofert pracy, o 527 więcej niż
w kwietniu. (kor)

WUP informuje

Mniej bezrobotnych

Ruszyła szósta już Wakacyjna Gieł−
da Pracy dla Młodzieży ”Lato 2006”.
Organizatorem akcji jest Wojewódzki
Urząd Pracy w Warszawie, Młodzie−
żowa Agencja Pracy, Młodzieżowe
Biuro Pracy OHP i Stowarzyszenie
”Otwarte Drzwi”.

27 czerwca w Wojewódzkim Urzę−
dzie Pracy w Warszawie organizatorzy
giełdy podpisali deklarację o współ−
pracy. Jej sygnatariuszami są: Maciej
Eckardt – wicedyrektor WUP; Graży−
na Zalewska – komendant Wojewódz−
kiej Mazowieckiej OHP, Jadwiga
Werbanowska – prezes Fundacji Mło−
dzieżowa Agencja Pracy oraz Anna
Machalica−Pułtorak – prezes Stowa−
rzyszenia „Otwarte Drzwi”.

WUP, jak co roku, będzie współpraco−
wał także m.in. z firmą Work Serwice,
która świadczy usługi pośrednictwa pra−

cy oraz z innymi pracodawcami m.in.
Centrum Pracy McDonalds, Polskie Cen−
trum Telemarketingowe, Carrefour Arka−
dia, Instytut Badania Opinii Publicznej
„PENTOR”. Oferty będą przeznaczone
dla osób, które ukończyły 17 lat. Każdy
młody człowiek zainteresowany pracą
w wakacje może zgłosić się do: ”Sklepu
z pracą” WUP Warszawa ul. Ciołka 10a,
10−402 W−wa, tel. 532−22−37, 532−22−25
e−mail: praca@wup.mazowsze.pl lub do
Młodzieżowej Agencji Pracy ul. Piękna
3a, 00−491 W−wa, tel./ fax 621−72−73 e−
mail: map@free.ngo.pl i do Młodzieżo−
wego Biura Pracy OHP ul. Królewska
27, 00−060 W−wa, tel. 827−62−50 e – ma−
il: mazowiecka@ohp.pl oraz do Stowa−
rzyszenia ”Otwarte Drzwi” ul. Targowa
82a, 03−729 W−wa, tel./ fax: 619−85 −01,
618−86−96, e−maile otwartedrzwi@o−
twartedrzwi.pl P.S.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w czasie wakacji
zapraszamy do odwiedzenia Wakacyjnej Giełdy Pracy dla
Młodzieży ”Lato 2006”

Praca w wakacje
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38 drużyn wzięło udział w elimina−
cjach wojewódzkich Młodzieżowych
Zawodów Sportowo−Pożarniczych, któ−
re odbyły się 1 lipca na stadionie miej−
skim w Płocku. Każda drużyna liczyła
po dziesięć osób w wieku 11−16 lat. Że−
by było sprawiedliwie, wiek uczestni−
ków przeliczało się na punkty. I tak np.
dwunastolatkowie, którzy mieli gorszy
czas w konkurencji mogli zdobyć wię−
cej punktów niż szesnastolatkowie. 

Zawody składały się z dwóch czę−
ści: biegu sztafetowego z przeszkoda−
mi na dystansie 400 metrów oraz
z tzw. rozwinięcia bojowego. Tu za−
wodnicy musieli: pokonać niską ścian−
kę, dopasować części sprzętu pożarni−
czego do odpowiednich obrazków,
czołgać się oraz napompować wodę
z hydronetki do wiaderka przez nie−
wielki otwór w ściance. 

Wśród dziewcząt triumfowała dru−
żyna z Sońska, która zdobyła 1038,47

punktów. Drugie miejsce przypadło
zawodniczkom z OSP Skuły (1032,39
pkt.), a trzecie dziewczętom z OSP
Kosów Lacki (1017,25 pkt.). Najlepsi
wśród chłopców okazali się zawodni−
cy z OSP Stupsk, którzy zdobyli
1050,97 punktów. Drugie miejsce wy−
walczyła drużyna z OSP w Olszance
(1027,92 pkt.), a trzecie – OSP Kosów
Lacki (1021,40 pkt.).

Na uczestników zawodów czekały
nagrody: puchary, dyplomy oraz na−
grody rzeczowe.

Zawodnicy, którzy zajęli najlepsze
miejsca będą walczyć we wrześniu na
zawodach krajowych.

Zawody zorganizowali: Mazowiecka
Komenda Wojewódzka PSP, Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku oraz Zarząd Oddziału Woje−
wódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Województwa
Mazowieckiego. (m.d.)

Bieganie i pompowanie

Płockie Towarzystwo Wioślarskie
ma powody do dumy. Bez swoich se−
niorów – olimpijczyków, Piotra Bu−
chalskiego i Bogdana Zalewskiego,
mało kto spodziewał się medali.

Czwórka ze sternikiem w składzie
dwóch 19 – latków (na zdjęciu): Kamila
Karolkowskigo i Radosława Milczarka,
oraz o rok starszych Tomasza Cichockie−
go, Michała Grzelaka i sternika Patryka
Krause spisała się znakomicie. Zdobyła
tytuł mistrza Polski seniorów. Złoto stało
się faktem. Chłopcy udowodnili, że ich
medal na mistrzostwach świata juniorów
nie był dziełem przypadku. Złota, płocka
czwórka ze sternikiem będzie reprezen−
towała Polskę na Młodzieżowych Mi−
strzostwach Świata w Hazewinkel
w Belgii. Problemem jest tylko konku−
rencja i łódka. Czwórka ze sternikiem
nie jest już bowiem konkurencją olimpij−
ską, dlatego nasi wioślarze musieliby się
„przesiąść” na czwórkę bez sternika.

Ponadto w Poznaniu czwórka wio−
ślarzy: Michał Rydz, Mariusz Ster−
kowski, Arkadiusz Urbaniak, Przemy−
sław Grzelak również spisała się zna−

komicie. Weszli do finału, w którym
zajęli 4 miejsce.

Z obu czwórek Grzegorz Stellak – pre−
zes i trener PTW, zestawił ósemkę ze
sternikiem. Mimo nie najlepszego sprzę−
tu Płock udowodnił, że jest czołówką
w wioślarstwie. W tej koronnej konku−
rencji zdobyli brązowy medal.

Olbrzymią niespodziankę sprawił
Michał Sobociński, który wystartował
w wyścigu jedynek wagi lekkiej. Płoc−
czanin, płynąc na skrajnym torze i w
fatalnych warunkach, był szósty. To
bardzo dobry wynik, gdyż np. złoty
medalista Tomasz Kucharski zajął tyl−
ko 3 miejsce.

Dodatkowo, z rozgrywanych mi−
strzostw Polski weteranów, płocczanie
przywieźli dwa srebrne medale. Byli
to: dwójka bez sternika (Bogdan
Skierski, Henryk Szlachta) i czwórka
ze sternikiem (Marek Chądzyński, Bo−
gdan Kuzior, Wojciech Nejman, Zbi−
gniew Półtorak i Paweł Nowicki).

Wyjazd na mistrzostwa Polski dofi−
nansował Urząd Miasta Płocka i Or−
len. E.U.

W weekend 24 – 25 czerwca w Poznaniu uczniowie SMS przy
Zespole Szkół Technicznych mierzyli się z najlepszymi wiośla−
rzami w kraju.

Złote chłopaki

Ruszyła kolejna edycja letnich „Bie−
siad Kasztalańskich” – akcji promo−
cyjnej browarów Carlsberg Polska,
produkujących piwo w Sierpcu,
Szczecinie i Brzesku. Zabawę rozpo−
częto 24 czerwca w Ciechanowie, a 1
lipca biesiadowaliśmy na lotnisku
w Płocku. W przerwach licznych kon−
kursów i gier z atrakcyjnymi nagroda−
mi (telewizory, zestawy kina domowe−
go, szklanki, plecaki T−shirty itp.) słu−
chaliśmy koncertu zespołu Lady Punk.

Następne biesiady odbędą się:
w Nowym Mieście Lubawskim (8 lip−
ca), Rypinie (15 lipca), Łowiczu (29
lipca), Płońsku (5 sierpnia), Kutnie (12
sierpnia), Włocławku (13 sierpnia),

Mławie (19 sierpnia), a wielki finał
w stolicy Kasztelana czyli w Sierpcu
26 sierpnia. (j)

Biesiady Kasztelańskie

Na początku czerwca br. został roz−
strzygnięty konkurs organizowany
przez Komunikację Miejską – Płock Sp.
z o.o. przebiegający pod hasłem ”Letnia
przygoda ”. Po raz drugi Zarząd Spółki
zaprosił do rywalizacji placówki oświa−
towe, korzystające z usług KM Płock.
Przez cały rok szkoły i przedszkola za−
mawiające transport u płockiego prze−

woźnika zbierały punkty. Kto uzbierał
najwięcej został nagrodzony.

Nagrody główne w postaci telewi−
zorów marki DAEWOO otrzymały:
Szkoła Podstawowa w Maszewie Du−
żym oraz Miejskie Przedszkole nr 11
w Płocku. Dodatkowo dzieci z w/w
placówek otrzymały słodkie batony
”Toffino”. (j)

Komunikacja dzieciom

Jak co roku, na wakacje zostały uru−
chomione dwie linie sezonowe tzw.
zielone.

„13” odjeżdża codziennie z byłego
dworca PKS przy al. Jachowicza i za−
trzymuje się na następujących przy−
stankach: Jachowicza−Kilińskiego,
Kilińskiego zoo, Kolejowa−Kościel−
na, Kutnowska−Góry oraz Grabina I i
II. W dni robocze kursuje o godz.:
8.30, 10.42, 12.01, 16.05, 17.30
i 19.00. Natomiast w soboty i nie−
dziele autobusy odjeżdżają z al. Ja−
chowicza o godz. 8.16, 10.42, 12.01,
13.15, 15.45, 17.30 i 19.00. Podróż
trwa około 23 minut. 

Kursy powrotne z pętli w Grabinie
odchodzą w dni robocze o godz. 9.08,
11.20, 12.40, 16.55, 18.15 i 19.45, a w
weekendy o godz.: 8.50, 11.20, 12.40,
13.55, 16.30, 18.15 i 19.45.

„14” również odjeżdża z byłego
dworca PKS przy al. Jachowicza, ale
tylko od czwartku do niedzieli. Za−
trzymuje się na następujących przy−
stankach: Jachowicza−Kilińskiego, Ki−
lińskiego zoo, Kolejowa−Kościelna,
Popłacin (3 przystanki), Brwilno Dol−
ne (2 przystanki), Soczewka.
W czwartek i piątek autobusy z pier−
wszego przystanku odjeżdżają
o godz.: 8.20, 14.45 i 20.20. Natomiast
w soboty i niedziele o godz.: 9.30,
14.30 i 20.20. Podróż trwa około 21
minut.

Autobusy powrotne z przystanku
w Soczewce w czwartki i piątki od−
chodzą o godz.: 8.56, 15.23 i 21.00,
a w soboty i niedziele o godz.: 10.06,
15.08 i 21.00.

Bilet na tzw. linie zielone kosztuje 4
zł (normalny) i 2 zł (ulgowy). (m.d.)

Do Grabiny i Soczewki
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Rozstrzygnięty został konkurs foto−
graficzny dla młodzieży pt. ”Kropla
wody w obiektywie, zorganizowany
przez spółkę ”Wodociągi Płockie”. Na
konkurs wpłynęły 154 prace. Komisja
w składzie: Marek Naworski – prezes
zarządu, Tomasz Niesłuchowski – fo−
tograf Gazety Wyborczej, Norbert Li−
sowski – informatyk z ”Wodociągów
Płockich” dokonała oceny fotografii
i przyznała 5 równorzędnych pier−
wszych nagród oraz 8 wyróżnień. Oce−
niano trafność ujęcia tematu, samo−
dzielność wykonania zdjęcia. Komisja
wyeliminowała prace skopiowane
z Internetu.

Nagrodzone zdjęcia zostały wyko−
nane przez: Mariusza Mokszkiego
z Gimnazjum w Sikorzu, Klaudię Ra−
doszkiewicz ze Szkoły Podstawowej
nr 18, Agatę Strzegowską ze Szkoły
Podstawowa nr 16, Joannę Kowalską
z Gimnazjum nr 6 i Filipa Woźniaka
z Gimnazjum nr 2. Wszyscy oni otrzy−
mali nagrody w postaci aparatów foto−
graficznych ufundowanych przez fir−
mę Per Aarsleff Polska.

Ze względu na bardzo wysoki po−
ziom konkursu komisja przyznała tak−
że pięć równorzędnych wyróżnień.
Autorami wyróżnionych prac są:
Aleksandra Wierzbicka ze Szkoły

Podstawowej nr 18, Witold Żurański
z Gimnazjum nr5, Magdalena Micha−
lik z Gimnazjum nr 6, oraz z Gimna−
zjum nr 8 – Jakub Stawiarski,
Agnieszka Grabowska, Agnieszka To−
karska, Gimnazjum nr 8 i Katarzyna
Szkopek. Nagrody dla wyróżnionych
uczniów ufundowała spółka ”Wodo−
ciągi Płockie” Sp. z o.o. 

Nagrodzone prace wystawiane były
w siedzibie organizatora konkursu
oraz w ratuszu. Każdy uczestnik kon−
kursu otrzymał dyplom oraz drobny
upominek. J.P. 

Sfotografować wodę

Nagrodzona praca Mariusza Mokszkiego

B ure kocisko przyplątało się jesie−
nią. Dziki, niepokorny i wygło−

dzony. Taki strzępek futra z mocno
wystającymi kośćmi, nieufny.Wsko−
czył przez dziurę w okienku piwnicy
i tak zaanektował sobie całe podziem−
ne apartamenty tylko dla siebie. Stał
się Panem Kustoszem.

Zima przyszła bardzo szybko i ze
znajdowaniem pożywieniem stało się
ciężej, nie mówiąc już o wodzie, która
zamarzła. Ktoś co i rusz wyrzucił jakiś
smakowity kąsek jedzenia dla burasa
przez okno. Tak, z dnia na dzień, nowy
lokator naszego bloku oswajał się i co−
raz bliżej krążył wokół człowieka. Je−
go futro zgęstniało i wypiękniało. Wy−
skakiwał okienkiem na wołanie kici,
kici i z wysoko zadartym do góry
ogonkiem biegł w stronę wołającego.
Kiedy wracałam z córeczką do domu,
około godziny 15, już czekał. Jedno ki−
ci i stał jak wryty z oczami wlepiony−
mi w torbę czekając, aż coś dostanie.
Pięknie wspinał się na tylnich łapkach
i jak pies prosił o jedzenie. 

Szczerze mówiąc, to był dziwny
i niesamowity kocur. Zaufał ludziom,
nauczył się jeść z ręki i pozwalał gła−
skać się. Bezwstydnik potrafił też
ocierać się o nogi, prężąc grzbiet
i mrucząc, domagając się wręcz piesz−
czot. Drapany po łebku mrużył te swo−
je kocie oczy, co było widoczną ozna−
ką zadowolenia. A co jeszcze dziw−
niejsze, zawarł przyjaźń z blokowymi
psami, pozwalając im na obwąchiwa−
nie i zabawy. Zawsze bałam się, że
kiedyś zginie w pysku jakiegoś źle
wychowanego psa. W przypadku na−
szego Kustosza przysłowie, jak pies
z kotem” nie miało racji bytu. Bury

kocur kochał psy, a blokowe psy kocu−
ra. Delikatnie zawieszał im się na szyi,
prowokując zabawę w gonionego. 

Był ciekawy wszystkiego i niedługo
lokale piwniczne już mu nie wystar−
czały.Postanowił ujawnić swoją obec−
ność na klatkach schodowych całego
bloku. Wpuszczony spacerował po
piętrach. Niestety, te wizyty szybko
się skończyły, ponieważ w znany koci
sposób znaczył ściany i drzwi miesz−
kań. Po krótkim czasie był więc wy−
praszany i szybko zrozumiał, że na
klatki schodowe ma wstęp wzbronio−
ny; wrócił na swoje włości do piwnicy.

Pod oknami bloku, blisko okienka
piwnicznego, którym nasz kot wycho−
dził na codzienny obchód, rosły krze−
wy, w których ukryła się przed zim−

nem para kosów. Z drżeniem myśla−
łam o tych ptakach, przekonana, że
nasz Kustosz zrobi sobie z nich śnia−
danie. Nic z tego! Kot pozwalał pta−
kom spacerować kilka centymetrów
od swojego nosa, leniwie im się przy−
glądając.

Przyszedł marzec, a z nim wiosna,
chociaż wyjątkowo chłodna tego roku.
Ptaki przeżyły ciężki okres zimy
i przeniosły się wyżej na pobliskie
drzewa, a kot stał się bardziej ożywio−
ny. No cóż, czas znaleźć sobie miłość
swojego życia, natura wzywała.Wy−
mykał się coraz częściej i zwiedzał
pobliskie posesje domów jednorodzin−
nych w poszukiwaniu partnerki. 

Wychodząc pewnego dnia z bloku
wieczorem zauważyłam zamieszanie

przy okienku suszarni. Znajdują się
w niej uchylne okna (ktoś go wpuścił
do tego pomieszczenia i zapomniał (?)
uwolnić. Widok był przerażający; kot
próbując się wydostać z pułapki, zakli−
nował się w oknie i kratach.Musiało to
trwać długo, zanim ktoś to odkrył, bo
zwierzę było kompletnie wyczerpane.
Po wydobyciu burasa okazało się,że
ma niewładne tylnie kończyny. 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt
zająć się nim nie chciało, sugerując, by
leczeniem zajęło się Towarzystwo Opie−
ki nad Zwierzętami. W rezultacie loka−
torzy bloku zanieśli go do prywatnej
lecznicy weterynaryjnej ,,Oskar”, gdzie
po oględzinach okazało się, że zwierzę
ma przerwany rdzeń kręgowy i że dla
kota będzie lepiej, jak się go uśpi... Od−
szedł w humanitarny można powiedzieć
sposób, pozostawiając po sobie mnó−
stwo pozytywnych wspomnień i dowo−
dząc, że można żyć w harmonii ze
wszystkimi: kot, pies, ptak i człowiek.

Iwona Jóźwicka
PS Nie ma w Polsce ustawy, doty−

czącej kastracji nierasowych psów
i kotów, a tym samym zapobiegania
niekontrolowanemu rozrodowi zwie−
rząt. Są już pewne nowinki w postaci
promocji zabiegu sterylizacji, ale
świadomość społeczeństwa jest wciąż
za mała. Ciągle pokutuje stereotyp, że
kot to brudne stworzenie i jest nosicie−
lem pcheł. Tymczasem pchły są
w piwnicach nie z powodu kotów, lecz
z powodu nagromadzonych tam śmie−
ci, a koty stają się ich ofiarami – żywi−
cielami. Obecność kotów w piwnicach
zapobiega pojawieniu się gorszej plagi
– szczurów – o czym wszyscy dosko−
nale wiedzą.

Ludzie, ptaki i kot

Taaaki leszcz
Czy ktoś widział 4−kilogramowego leszcza? Do tego w Wiśle? Pierwszy zo−

baczył go w poniedziałek 26 czerwca po godz. 18 przy radziwskim brzegu Je−
rzy Suchodolski, który wędkuje tam od lat. W ubiegłym roku złowił w tym sa−
mym miejscu 20−kilogramowego karpia, a w 2002 roku leszcza o wadze 4,85
kg, za co otrzymał złoty medal od miesięczników wędkarskich.

I tym razem liczył na dobry połów, ale zdobycz przerosła jego oczekiwa−
nia. Na tzw. czerwone robaczki skusił się wielki leszcz. Jerzy Suchodolski
około 15 minut walczył z rybą i dopiero z pomocą kolegi udało się zdobycz
wciągnąć do łódki. Leszcz ważył 4,65 kg i miał 65 cm długości. (j)



To jeden z 26 czarno−biało−czer−
wonych plakatów, które zawisły
w czerwcu w różnych częściach Sta−
rego Miasta. Projekt Grupy Twoży−
wo inspirowany opowiadaniem J. P.
Sartre’a był jednym z elementów
kolejnej odsłony cyklu spotkań
o sztuce współczesnej „Sztuka Te−
raz”. Twożywo pokazało też multi−
medialną prezentację projektu „He−
rostrates”. W piątek (23 czerwca)
w galerii a.r.t (Rogatki Dobrzyń−
skie) można było spotkać się z arty−
stą Arturem Żmijewskim i zobaczyć
jego prace. Dzień później w tym sa−
mym miejscu swoje prace prezento−
wał Jacek Markiewicz. A w niedzie−
lę wieczorem, w sali widowiskowej

POKiS można było zobaczyć perfor−
mance Tadeusza Rybickiego z Tea−
tru „Cinema”. (rł)
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Przez 4 dni Zespół Tańca Ludowego
„Masovia” promował polski folklor we
francuskim Auxerre. W ostatnich dniach
maja w tym naszym mieście partnerskim
odbywały się letnie targi Auxerre, na
których wystawcy w kilku halach pre−
zentowali wszystko, co wiąże się z latem
(ogrody, domki letniskowe i ich wypo−
sażenie, a także regionalne przysmaki
kulinarne i atrakcje, które mogą przycią−
gnąć turystów do kraju wystawcy.

Płock wśród zwiedzających zapamię−
tany został zapewne głównie z powodu
występów (we wszystkich halach) zes−
połu „Masovia”, które obszernie rela−
cjonowała lokalna prasa. Zespół poje−
chał do Francji w obsadzie 21 osób
(grupa wokalna, taneczna i kapela), pod

kierownictwem Tomasza Panka. Zapre−
zentował tańce narodowe: poloneza,
mazura, kujawiaka, oberka i krakowia−
ka oraz tańce regionalne z Mazowsza
i Spisza – te ostatnie w nowym opraco−
waniu choreograficznym Marii Wnęk
i muzycznym autorstwa Grzegorza i Ja−
na Goleniewskich. Publiczność zach−
wycały bogate stroje krakowskie, łowic−
kie, lubelskie. Zespołowi towarzyszył
artysta rzeźbiarz Maciej Marciszewski,
który prezentował swoje prace. W wol−
nym czasie, poza koncertami, członko−
wie zespołu zwiedzili miasto i okolice
m.in. katedrę, Saint−Germain Abbey,
muzeum. Zostali gościnnie przyjęci
przez francuskie rodziny, u których
kwaterowali. (j)

Masovia w Auxerre

Sztuka Teraz

Jak wyglądała międzyszkolna łaźnia
oddana w LO im. Wł. Jagiełły do użyt−
ku w 1925 roku albo gabinet lekarski
dr Aleksandra Macieszy? Przed plano−
wanymi na wrzesień obchodami 100−
lecia „Jagiellonki” Książnica Płocka
zaprasza na poświęconą jej wystawę.
Składa się na nią zbiór archiwalnych
dokumentów, świadectw szkolnych,
dzienników lekcyjnych i fotografii,
m.in. kadry profesorskiej z lat 20 i 30.
Jest zdjęcie Józefa Szczepańskiego,
organizatora i pierwszego dyrektora
szkoły w latach 1906 – 1909 – mate−

matyka, pedagoga i ojca pisarki Marii
Kuncewiczówny, a także Kazmierza
Betleya – założyciela harcerstwa
w Płocku. Wystawa prezentuje wybit−
nych absolwentów tj. Kazimierza
Askanasa, Stefana Themersona czy
Władysława Broniewskiego, który co
prawda w 1915 roku rzucił szkołę, aby
wstąpić do Legionów, ale zdał maturę
eksternistyczne w 1918 roku. Bro−
niewski już jako uczeń „Jagiellonki”
zdradzał talent literacki, zakładając
w 1914 r. szkolne pismo „Młodzi idą”. 

Jedna z plansz ukazuje kolejne etapy
przebudowy szkoły w l. 40, 70 i 80. 

Wystawę można oglądać przez całe
wakacje. (rł)

O Jagiellonce

Co bym robiła, gdybym była księż−
niczką? Może byłabym sławną pisar−
ką, a może lepiej bizneswoman, albo
właścicielką ekskluzywnego salonu
piękności? Pomysłów na swoją karierę
nastolatka Agnieszka – bohaterka no−
wej książki Ewy Grętkiewicz – ma
mnóstwo. Niektóre z nich stara się na−
tychmiast realizować, co na ogół przy−
nosi opłakany skutek. Agnieszkę roz−
piera energia, jest otwarta na świat
i totalnie „zakręcona”. Taki jest zresz−
tą tytuł książki ”Zakręcona na Maksa”.

Tę pozycję (piątą już w swoim do−
robku literackim) autorka promowała
w czerwcu na spotkaniu z nastolatka−

mi w Bibliotece dla Dzieci im. Wandy
Chotomskiej. Czytane fragmenty
książki budziły śmiech, a młodzi czy−
telnicy dopytywali: jak długo pisze się
taką książkę, skąd czerpie się pomy−
sły, co trzeba umieć, żeby zostać pisa−
rzem, kiedy będzie następna książka
itp. Opowiadały również o swoich
przygodach, które mogą posłużyć za
kanwę następnej zabawnej opowieści.

130 stron przygód Agnieszki niek−
siężniczki i jej przyjaciół wydała Na−
sza Księgarnia.

Przypomnijmy, że autorka przez kil−
kanaście lat mieszkała w Płocku, była
dziennikarką „Tygodnika Płockiego”. (j)

Gdybym była księżniczką
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Od początku lipca Płocka Galeria
Sztuki organizuje bezpłatne wakacyj−
ne spotkania dla dzieci i młodzieży.
Ich celem jest przybliżenie uczestni−
kom charakteru działalności Galerii
Sztuki, poznanie różnych technik gra−
fiki i rysunku w oparciu o wystawę
zorganizowaną przez Galerię, odkry−
wanie sztuki wokół nas, próba opisu
i interpretacji dzieł sztuki. 

Spotkania odbywają się w lipcowe
środy w sali wystawowej Biblioteki
im. Zielińskich TNP (pl. Narutowi−
cza 2), zawsze o godz. 12. Najbliż−

sze, 12 lipca rozpocznie się wyjątko−
wo zbiórką przy pomniku Broniew−
skiego. Wszelkie dodatkowe infor−
macje można uzyskać pod numerem
telefonu (024) 262 89 82, tel./fax
(024) 268 75 56.

Program spotkań:
12.07– spotkanie Sztuka wokół nas

przy pomniku Broniewskiego.
19.07 – spotkanie Środki malarskie

używane przez artystów 
26.07– spotkanie związane z próbą

opisu i interpretacji dzieł sztuki 
(opr. rł)

Spotkania ze sztuką

dokończenie z str. 1
Poza tym z estrady rozbrzmiewał blu−

es, w wykonaniu toruńskiej Nocnej
Zmiany Bluesa (trochę już rutyniarski)
i blues rock, w którego konwencji coraz
lepiej czuje się młody Riedel i jego ko−
ledzy ze Śląska. Trochę mniej imponu−
jąco wypadł finał, podczas którego wy−
stąpił Krzysztof „Jary” Jaryczewski ze
swym Jary Band. Program mini−koncer−
tu zaświadczył, że najtłustsze artystycz−
nie lata miał on bezsprzecznie jako lider
Oddziału Zamkniętego – pamiętajmy
jednak, że Jaryczewski, od lat alkoholik
i narkoman niepraktykujący, jest sam
w sobie najlepszym przykładem sukce−
su w walce z własnymi słabościami,
przez co jego udział w imprezie miał
szczególną wymowę moralną.

Sama idea przedsięwzięcia była oczy−
wiście słuszna i godna propagowania –

choć nie wiadomo, czy tej ostatniej
sprawie najlepiej przysłużył się nachal−
ny dydaktyzm niektórych „stuprocento−
wo trzeźwych” tekstów. Tak czy ina−
czej, obserwując grupki abstynenckiej
młodzieży, rozdającej odpowiednie
ulotki na niezbyt zatłoczonym Starym
Rynku – a także regularną konsumpcję
wcale nie bezalkoholowego piwa we
właściwych po temu ogródkach, a na−
wet pijaczków mało dyskretne raczą−
cych się gorzałą na ławkach w pobliżu
fontanny – miałem zgoła niepożądane
skojarzenia ze znanym średniowiecz−
nym apokryfem o świętym Antonim Pa−
dewskim, który, nie znajdując słucha−
czy wśród ludzi, wygłosił kazanie do
ryb. Wysłuchały go one z uwagą, by
później robić to, co zawsze – co, miej−
my nadzieję, nie okaże się ostatecznym
pokłosiem płockiej imprezy. A.D.

ROCK I ABSTYNENCJA
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Mówiąc, „muzyka organowa”, myślimy najczęściej
„muzyka sakralna” – podobnie jak przez „organy” ro−
zumiemy raczej organy kościelne niż na przykład fil−
harmoniczne. W istocie, lwia część utworów, jakie
skomponowano na ten „instrument nad instrumentami”
(jak wyraziłby się nieodżałowany Jerzy Waldorff) ma
mniej czy bardziej oczywiste inspiracje religijne. Żyje−
my jednak w epoce postmodernistycznej, która w sen−
sie artystycznym wyraża się najpełniej przez zacieranie
granic między konwencjami, stylami i gatunkami oraz
kwestionowanie tradycyjnych hierar−
chii aksjologicznych. Autorzy progra−
mu tegorocznej edycji Płockiego Mię−
dzynarodowego Festiwalu Organowe−
go nie posunęli się aż tak daleko – zad−
bali wszakże o pokazanie „instrumentu
nad instrumentami” w kontekstach
chwilami dość nieoczekiwanych.

Podczas trzeciego wieczoru festiwa−
lowego, 30 maja, brzmienie organów
(Wacław Golonka z Bielska−Białej,
znany z występów od RPA po Amery−
kę Północną) skontrastowano z brzmie−
niem Krakowskiego Kwartetu Puzono−
wego (Paweł Cieślak – puzon, puzon
altowy, Grzegorz Pytlik – puzon, puzon
altowy, Sebastian Wieczorek – puzon,
Bogdan Piznal – puzon basowy). Zes−
pół ten, działający ledwie od trzech lat, dopracował się
bardzo szerokiego repertuaru, od muzyki klasycznej po
tematy pop, wykonywane z towarzyszeniem perkusji.
W płockiej katedrze nie posunął się aż tak daleko, po−
przestając na dwóch zestawach powściągliwie a nieska−
zitelnie zaaranżowanych i wykonanych miniatur z cza−
sów renesansu (Thomas Morley), baroku (Johann Pa−
chelbel, J.S. Bach) i klasycyzmu (Joseph Haydn).

Bardziej meandryczny – w sensie odstępstw od mu−
zyki sakralnej – okazał się program organowej części
wieczoru, obejmującej utwory od schyłku wieku dzie−
więtnastego (Preludium i fuga a−moll Johannesa
Brahmsa) do połowy dwudziestego (Capriccio op. 35
Mieczysława Surzyńskiego, jednego z najznakomit−
szych rodzimych twórców i wirtuozów organowych,
czy Piece heroique d−moll op. 118 Marco Enrico Bos−
siego). Najbardziej zaskakującą pozycją była tu wszak−
że druga z dwóch Impresji op. 142 współczesnego im
przedstawiciela niemieckiej sztuki organowej, Sigfrida
Karg−Elerta, zatytułowana Valse mignonne („Milutki
walczyk”). 

Dalej w tym niespodziewanym kierunku posunęliś−
my się przy okazji następnego festiwalowego spotkania
(6 czerwca), które wypełnił występ Georgija Agratiny,
mołdawskiego multiinstrumentalisty (cymbały, fletnia
Pana oraz pokrewne fletowi prostemu talinka i sopiłka),
oraz Roberta Grudnia, cenionego organisty z Radomia.
Osiadły w Kijowie Agratina to, wedle festiwalowego
programu, „jeden z dwóch w Europie wirtuozów gry na
fletni Pana i największy w świecie autorytet w grze na
cymbałach”. Grudzień zaś, twórca największego
w Polsce Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Orga−
nowej i Kameralnej Radom−Orońsko, to muzyk wyjąt−
kowo wszechstronny, znany ze współpracy z artystami
tak różnymi, jak Krzysztof Penderecki, Wiesław Och−
man czy... Krzysztof Zanussi. Owa wszechstronność
nie do końca znajduje odzwierciedlenie w jego współ−
pracy z Agratiną – sądząc po koncercie płockim,
w głównej mierze wypełnionym utworami z ich najno−
wszej, szóstej płyty, złożonej W hołdzie Janowi Pa−
włowi II. Zgodnie z literą tytułu, w programie uw−
zględniono dwie kompozycje Agratiny o wyraźnych
inspiracjach religijnych: Doina pamięci Jana Pawła II
i Pieśń pasterza pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Ge−
neralnie jednak, obok tanecznych rytmów węgierskich
(znany Czardasz V. Montiego) czy bałkańskich (Hora
Staccata rumuńskiego twórcy G. Dinicu), rozbrzmie−
wały przeboje filmowe (Polonez Kilara z Pana Tade−

usza, temat Ennio Morricone’go z Dawno temu
w Ameryce), a nawet utwory stricte rozrywkowe (Sa−
motny pasterz Jamesa Lasta). Główny bohater festi−
walu, czyli płockie organy katedralne, w tej nietypowej
dla siebie sytuacji czuł się chyba trochę niepewnie;
w duecie z cymbałami czy nawet bardziej intymną wy−
razowo fletnią Pana schodził najczęściej do mało ek−
sponowanej roli akompaniatora, a samodzielnie zapre−
zentował się tylko w Fantazji a−moll szwedzkiego
kompozytora T. Aberga i w ciekawie przearanżowa−

nym ravelowskim Bolerze.
13 czerwca okazał się za to niezwy−

kłą atrakcją; po trzech latach pertrakta−
cji udało się wreszcie zaprosić do Płoc−
ka Wolfganga Seifena z Berlina, jedne−
go z czołowych organistów współczes−
ności, wykładowcę wyższych uczelni
muzycznych, jurora międzynarodo−
wych konkursów (między innymi
w Warszawie) i kompozytora, którego
utwory bez reszty wypełniły program
recitalu w katedrze na Wzgórzu Tum−
skim. Usłyszeliśmy Fantazję i fugę (w
niemieckim stylu romantycznym),
Trzy opracowania chorałowe (w nie−
mieckim stylu barokowym) oraz monu−
mentalną, pięcioczęściową Symphonie
Pour Grand Orgue – czyli rzetelną

dawkę bogatej kolorystycznie, zniuansowanej wyrazo−
wo i perfekcyjnie wykonanej muzyki, przedziwnie łą−
czącej konserwatyzm barokowych i neoromantycznych
rekonstrukcji ze śmiałymi, modernistycznymi spiętrze−
niami. Koncert zwracał też uwagę od strony technicz−
nej; po raz pierwszy w tym roku – i bodaj po raz trzeci
w całej historii festiwalu – grę niewidocznego dla pub−
liczności organisty można było śledzić na dużym ekra−
nie ustawionym na wysokości katedralnej ambony.

Był to zapewne najciekawszy i chyba najbardziej
oryginalnie pomyślany wieczór. 20 czerwca nastąpił fi−
nał imprezy, imponujący przynajmniej w sensie obsa−
dy: obok ukraińskiego organisty Heorhiya Kurkova,
absolwenta kijowskiego i petersburskiego konserwato−
rium, a także założyciela Winnickiej Orkiestry Kame−
ralnej „ARCATA”, wystąpił bowiem siedemnastooso−
bowy chór Schola Gregoriana Wyższego Seminarium
Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie pod
kierunkiem ks. Dariusza Smolarka oraz, po raz drugi na
tegorocznym festiwalu, nie zapowiedziany w oficjal−
nym programie Krzysztof Kralka (saksofon, instrumen−
ty elektroniczne). Otrzymaliśmy w efekcie dwa koncer−
ty w jednym: solowe produkcje Kurkova (między inny−
mi słynna bachowska Toccata i fuga d−moll BWV
565, której początkowy temat od lat stanowi sygnaturę
płockiego festiwalu i znakomite Improwizacje na te−
mat pieśni Święty Boże M. Surzyńskiego) przedzielo−
no Nieszporami ku czci św. Wincentego Pallotiego
(założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickie−
go, znanego też jako Księża Pallotyni), czyli cyklem
kilku psalmów zakończonym antyfonalnie opracowa−
nym tematem Ave Maria i wykonanym przez specjali−
stów od średniowiecznej monodii liturgicznej z towa−
rzyszeniem nowoczesnego instrumentarium Kralki.
Miało to być zapewne nawiązanie do historycznego już
występu Tomasza Stańki z zespołem Bornus Consort
w tymże miejscu, podczas siódmej edycji Festiwalu
Muzyki Jednogłosowej – szkoda tylko, że improwizu−
jący saksofon płockiego muzyka nierzadko mącił czy−
stość chorałowych intonacji miast ją, wzorem trąbki na−
szego wybitnego jazzmana, uwydatniać.

Niezależnie od wszelkich zastrzeżeń natury szczegó−
łowej przyznać trzeba, że festiwal organowy w kate−
drze na Wzgórzu Tumskim po raz kolejny potwierdził
się jako impreza atrakcyjna i ciekawie ewoluująca
w sensie koncepcji repertuarowej – a w sensie obsady
wykonawczej, zgodnie z nazwą, prawdziwie już mię−
dzynarodowa. Andrzej Dorobek

Organowe meandry

Autor – Wiesław J. Kowalski i dyr. Muzeum Diecezjalne−
go – ks. Bronisław Gwiazda podczas promocji książki

Wiesław Kowalski od wielu lat interesuje się
kresami wschodnimi i św. siostrą Faustyną. Te dwa
tematy zbiegają się w Wilnie, gdzie w 1934 roku
Eugeniusz Kazimirowski namalował, według
wskazówek zakonnicy, pierwszy obraz Jezusa Mi−
łosiernego z podpisem Jezu, ufam Tobie.

Na temat siostry Faustyny i kultu Bożego Miło−
sierdzia autor ten napisał już 3 książki: „Z Jezusem
Miłosiernym” (1992), „O miłosierny Boże – ufamy
Tobie” (1993), „Ikona Jezusa Miłosiernego”
(2002). Podczas kolejnych podróży do Wilna od−
krywał nowe szczegóły historii obrazu i jego kolej−
nych kopii, dotarł do ludzi, którzy byli świadkami
wyniesienia obrazu z kościoła Ducha Świętego
i przeniesienia go (a może jego kopii?) do sąsied−
niego kościółka p.w. Trójcy Świętej.

Te nowe szczegóły, wraz z przypomnieniem ży−
ciorysu św. Faustyny i fragmentami jej „Dzienni−
czka” oraz pierwszego objawienia Jezusa Miłosier−
nego, które miało miejsce w naszym mieście, Wie−
sław Kowalski zawarł w kolejnej pozycji, zatytuło−
wanej „Dzieje obrazu z podpisem”. Promocja no−
wej książki miała miejsce 19 czerwca w Muzeum
Diecezjalnym. Autor opowiadał jak zbierał mate−
riały, relacjonował swe rozmowy z siostrami
w Wilnie, artystką z Włocławka – Edytą Hankow−
ską−Czerwińską, która konserwowała oryginał
obrazu i namalowała jego dwie kopie, ks. Mirosła−
wem Grabowskim – proboszczem wileńskiego ko−
ścioła Ducha Świętego.

Pozycja liczy 130 stron wraz ze zdjęciami doku−
mentów i różnych kopii obrazu. Jest do nabycia
w Księgarni Diecezjalnej. (j)

Dzieje obrazu

Wiersze wybrane
Płoccy twórcy są niezwy−

kle płodni, co i rusz udaje
im się wydrukować plon
swoich przemyśleń i trudów
tworzenia. Ze względów fi−
nansowych pozycje ukazują
się zazwyczaj w niewielkim
nakładzie, ale wystarczają−
cym by zadowolić autora
i grono jego czytelników.

Ostatnio zbiór swoich 25 wierszy wydała przez
bydgoski Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bo−
gumiła Jadwiga Żurek. Urodziła się w Łodzi, ale od
1966 roku mieszka w Płocku. Jest ekonomistką, by−
ła m.in. kierownikiem księgarni, pisała artykuły
publicystyczne do prasy, w 2003 roku nagrodzona
została przez Media Express. Jest członkiem Płoc−
kiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. (j)
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Jak co roku, ostatnie dni maja były
bardzo ważne dla rycerzy z Płockiej
Drużyny Kuszniczej, ponieważ w tym
terminie rozgrywane są Mistrzo−
stwach Polski w Strzelaniu z Kuszy
Historycznej. W tym roku ponownie
odbyły się one w Czerwionce−Lesz−
czynach, gdyż przywilej organizacji
tej imprezy należy do zdobywcy dru−
żynowego tytułu mistrzowskiego z ro−
ku poprzedniego. Na najważniejszą
dla każdego średniowiecznego kusz−
nika imprezę, stawili się wszyscy wy−
borowi strzelcy z Brodnicy, Chojnika,
Torunia, Bolkowa, Bytowa, Golubia−
Dobrzynia, Lubicza, Liwu, Warszawy
i oczywiście gospodarze, czyli Druży−
na Kusznicza z Czerwionki – mistrzo−
wie z ubiegłego roku.

Rywalizacja była wyjątkowo zacięta
na obu dystansach (20 i 40 m). Niemal
do ostatniej serii ważyły się losy dru−
żynowego tytułu mistrzowskiego, któ−
ry ostatecznie przypadł ponownie Dru−
żynie Kuszniczej z Czerwionki. Płoc−
czanie wywalczyli tytuł wicemistrzów
Polski. Płocka Drużyna Kusznicza
wystąpiła w składzie: Mirosław Wu−
darski, Ryszard Paluszkiewicz, Paweł
Waśniewski, Krystyna Wudarska,
Bartek Krajewski i Marian Kosieradz−
ki. Sukces drużynowy został potwier−
dzony świetnymi występami w rywali−
zacji indywidualnej. Bezkonkurencyj−
ny na 20 i 40 metrów okazał się Miro−
sław Wudarski z Płocka, który zwycię−

żył także w klasyfikacji łącznej, zdo−
bywając tytuł Króla Kurkowego na
rok 2006. Bardzo dobry występ zano−
tował również Paweł Waśniewski,
który wywalczył drugie miejsce
w strzelaniach na dystansie 20 me−
trów. 

Płocka Drużyna Kusznicza zaprasza
pełnoletnich miłośników historii, zain−
teresowanych nauką średniowiecznej
walki wręcz (miecze jednoręczne), na
strzelnicę LOK (ul. Norbertańska)
w każdy czwartek po godz. 18.30. 

Płoccy kusznicy
wicemistrzami

Grand Prix 17. Ogólnopolskiego Fe−
stiwalu Teatrów Dziecięcych i Mło−
dzieżowych „Heca” zdobył teatr
„Igraszka” z Klubu Osiedlowego
„Gaj” z Białegostoku za spektakl „Co
słonko widziało”. O udział w tego−
rocznej „Hecy” zabiegało 41 grup
dziecięcych i młodzieżowych. Jury
zakwalifikowało do finału 17 z nich.
Nagrody otrzymały również spektakle:
„Amo, amas, amat” (Koła Teatralnego
z V LO w Warszawie), „Inny?” (teatru
„Tacy sami” z SP nr 1 w Połczynie
Zdroju) i „Referent” (teatru „Słowo”
z Gimnazjum w Teresinie). Dodatko−
wo wyróżniono 11 przedstawień,

w tym dwa z Płocka; „Żabiego króla”
teatru „Bajka” z Miejskiego Przed−
szkola nr 27 w Płocku i „Sceny z życia
w Maciusiowie – kaczki” dla teatrzy−
ków „Tyci” oraz „Niesforne Wróbel−
ki” z Młodzieżowego Domu Kultury
w Płocku

Nagrodę dziecięcego jury otrzymała
nowosądecka „Iskiereczka” za „Ro−
dzisz się, aby kochać...”.

Poza konkursem swoje spektakle
pokazały: Biała Mandragora i Grupa
Teatralna spod znaku Króla Maciusia.

„Heca” trwała trzy dni. Tradycyjnie,
ulicami miasta przemaszerował tea−
tralny, kolorowy korowód. (rł)

Co Płock widział...

W biegach przełajowych drugie miejsce na 1500 metrów wśród chłopców urodzonych
w 1991 roku zajął Kamil Owsik (Gimnazjum nr 1), a trzecie miejsce wywalczyła Monika
Załęska (rocznik 1993) ze Szkoły Podstawowej nr 6, która biegała na 800 metrów

Aż jedenaście dni trwały VIII Mazo−
wieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
które odbyły się w naszym mieście (1−
11 czerwca). Do Płocka przyjechali
sportowcy z województwa, ci, którzy
w eliminacjach gminnych, powiato−
wych i międzypowiatowych okazali
się najlepsi.

Młodzież walczyła w następujących
konkurencjach: koszykówka, piłka
ręczna, siatkówka, piłka nożna, lekko−
atletyka, pływanie, dwubój nowoczes−
ny (bieg na 1000 metrów i pływanie na
100 metrów stylem dowolnym). Te ry−
walizacje odbywały się na płockich
obiektach sportowych. Natomiast za−
wody w unihokeja miały miejsce
w Gostyninie, piłka ręczna dziewcząt,
tenis stołowy chłopców i ringo – w
Sierpcu, a siatkówka chłopców i tenis
stołowy dziewcząt w Zawidzu. 

Płocczanie na igrzyskach spisali się
znakomicie. Już na początku zawodów
chłopcy wywalczyli dwa medale
w turnieju piłki ręcznej. Zawodnicy
z Gimnazjum nr 5 pokonali w finale
Gimnazjum nr 8 z warszawskiego Mo−
kotowa. Rywalizacja była zacięta i za−
kończyła się wynikiem 23:17. Trzecie

miejsce przypadło chłopcom z Gimna−
zjum nr 10, którzy pokonali Gimna−
zjum Regimin. 

Najwięcej medali wywalczyli płoc−
cy pływacy. Złoty krążek zasłużenie
przypadł Agacie Olejniczak (50 me−
trów stylem dowolnym wśród dziew−
cząt urodzonych w 1992 roku). Złoto
zdobył także Marcin Krzykwa (50 m.
stylem dowolnym w roczniku 1991).
Oboje są reprezentantami Gimnazjum
nr 8. Srebrne krążki przypadły również
uczniom z Gimnazjum nr 8: Michało−
wi Zyznowskiemu (50 m. stylem do−
wolnym), Kai Osieckiej (50 m. stylem
klasycznym) i Edycie Korczak (50 m.
stylem dowolnym). W walce o trzecie
miejsce i brązowy medal triumfowali:
Angelika Nowicka z Gimnazjum nr 8
(50 m. stylem grzbietowym), Mateusz
Kraśniewski z Gimnazjum nr 5 (50 m.
stylem grzbietowym), Przemysław
Kaczmarski (Gimnazjum nr 5, 50 m.
stylem dowolnym) oraz na tym samym
dystansie Jakub Cierlicki z Gimna−
zjum nr 8. 

Niewiele zabrakło płockiej sztafecie
chłopców z G8, którzy w końcowej ry−
walizacji zajęli czwarte miejsce. M.D. 

Górą ręczna i pływanie

Po przyjeździe
z grodu Kraka płocki
smok przez chwilę
spoczął w ratuszu. 

3 czerwca na Rynku
Głównym w Krako−
wie brał udział
w Wielkiej Paradzie
Smoków i Rycerzy
wraz z kilkudziesię−
cioma innymi smoka−
mi z całej Polski
(m.in. ze smokiem po−
dlaskim, śląskim i to−
ruńskim). Chociaż nie zdobył tytułu najpiękniejszego smoka w Polsce, uczestni−
cy parady zgodnie przyznali mu nieoficjalny tytuł najłagodniejszej bestii. 

Płockiego smoka stworzyli uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego. Pod
opieką Anny Lewandowskiej pracowali nad nim ponad dwa miesiące, zużywając po−
nad 80 m kw. materiału. Do tego trzeba doliczyć farby, guziki, rurki pcv do stworze−
nia stelażu. Do ożywienia smoka potrzeba było dwunastu osób. 

Organizatorem i pomysłodawcą Wielkiej Parady Smoków jest Teatr Groteska
w Krakowie. Jest to impreza plenerowa dla szerokiej publiczności, gromadząca
każdorazowo kilkadziesiąt tysięcy widzów. 

Wykonanie smoka i jego podróż do Krakowa możliwe były dzięki wsparciu fi−
nansowemu Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. (rł)

Płocki smok w Krakowie

Wyniki końcowe:
Drużynowo: I miejsce – Drużyna Kuszni−

cza z Czerwionki 1612 pkt.; II miejsce –
Płocka Drużyna Kusznicza 1556 pkt.; III
miejsce – Bractwo Rycerskie z Torunia
1433 pkt. 

Indywidualnie na 20 metrów: I miejsce –
Mirosław Wudarski (Płock) 274 pkt.; II
miejsce – Paweł Waśniewski (Płock) 265
pkt.; III miejsce – Jan Bryłka (Czerwionka)
264 pkt.

Indywidualnie na 40 metrów: I miejsce –
Bogdan Domżoł (Czerwionka) 237 pkt.; II
miejsce – Mirosław Wudarski (Płock) 228
pkt. (zwycięstwo po dogrywce); III miejsce
– Jan Bryłka (Czerwionka) 228 pkt.

Klasyfikacja łączna – Król Kurkowy:
I miejsce – Mirosław Wudarski (Płock) 502
pkt.; II miejsce – Paweł Waśniewski (Płock)
499 pkt.; III miejsce – Jan Bryłka (Czer−
wionka) 492 pkt.

R
A

D
O

SŁ
A

W
 Ł

A
B

A
R

Z
E

W
SK

I



JA
N

U
SZ

 K
U

K
L

E
W

IC
Z

Nagrodzeni 
krzyżówkowicze

Zawsze tam kultura znika, gdzie prze−
mądrzały swój nos wtyka to prawidłowe
hasło, jakie należało ułożyć po rozwiąza−
niu krzyżówki z nr 11/149 „Sygnałów
Płockich”. Tym razem w losowaniu
szczęście uśmiechnęło się do Gabrieli
Posiewki z ul. Hermana (album „Fascy−
nujące miejsca świata”), Ewy Cichalew−
skiej z ul. Jodłowej (zestaw upominków),
Darka Wiśniewskiego z ul. Wesołej (ze−
staw upominków) i Urszuli Wiśniewskiej
z ul. Jakubowskiego (zestaw upomin−
ków). Wymienione osoby zapraszamy po
odbiór nagród do redakcji w ratuszu (Sta−
ry Rynek 1 pok. 220) w godzinach pracy
Urzędu Miasta. (j)

Cytat
numeru

Opinia publiczna to lincz,
lincz zaś zawsze stanowi
rozrywkę. Nawet jeśli
zamiast pistoletu
posłużymy się artykułem
w gazecie. 

Akutagawa Ryunosuke 
(1892 – 1927) pisarz
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W ramach ogólnopolskiego cyklu
imprez pn. „Włoskie wieczory”, pro−
mujących Italię i jej kulturę, Witold
Casetti wraz z muzykami zawitał
w sobotę, 10 czerwca, do Płocka.
Oprócz muzyki na Starym Rynku od−
był się pokaz mody włoskiej, wybory
Miss Serata Italiana, konkursy (z wy−
cieczką do Włoch dla dwojga), była
wystawa samochodów Seat (z których
jeden Seat Altea był nagrodą w kon−
kursie na najgłośniejszy okrzyk) i mo−
tocykli Yamaha. Główną atrakcją wie−

czoru, który prowadzili wspólnie: Wi−
told Casetti i Piotr Bruchajzer, był
koncert zespołu Four For Tango. Przy
włoskiej muzyce popisywały się płoc−
kie zespoły cheerleaders. Biura podró−
ży zachęcały do odwiedzenia Włoch.

Do sukcesu imprezy przyczynili się
także sponsorzy, w tym firmy: ZEP
– Mot Sp. z o.o, Grupa Żywiec S.A.
i TRIADA Biuro Podróży Sp. z o.o.
którym organizatorzy w imieniu
wszystkich uczestników serdecznie
dziękują. (j)

Serata Italiana

,, Znam jedną kobietę o sercu gołębia.
Jej oczy to czysta tajemnic głębia.
Przy niej goi się każda rana.
Taka jest właśnie ma Mama kochana”

(Ewelina Chmielewska SP nr 18)

Dziewiątego czerwca br. w płockiej
„osiemnastce” nagrodzono laureatów
Międzyszkolnego Konkursu Literac−
kiego,,Moja Mama”.

Komisja w składzie: Iwona Jóźwic−
ka, Maria Kowalewska, Magdalena
Perkowska i Maria Strzegowska miała
nie lada problem z wyłonieniem naj−
lepszych. Najwyżej punktowane było
samodzielne napisanie utworu poetyc−
kiego poświęconego Mamie. Prace
poetyckie miały piękną oprawę pla−
styczną, która też była brana pod uwa−
gę przy ocenie. W sumie na konkurs
nadesłano 86 prac ze szkół podstawo−
wych nr: 3,5, 6, 17, 18, 20 i POKiS.

Komisja konkursowa postanowiła na−
grodzić 23 uczestników poetyckiej ry−
walizacji. Zwycięzcami w poszczegól−

nych grupach wiekowych zostali: Ma−
gdalena Olkuska z I klasy SP nr 3, Jakub
Dorobek z II klasy SP nr 5, Anna Kac−
perska z III klasy SP nr18, Agnieszka
Kaczmarczyk z SP nr18 i Marcin Szat−
kowski z SP nr 3 – klasy IV−V i Ola To−
maszewska z VI klasy SP nr3.

Nagrody w postaci książek, atlasów,
gier zręcznościowych itp. ufundował
Urząd Miasta i Towarzystwo Nauko−
we Płockie. I.J.

Moja Mama

Praca Anny Kacperskiej z „osiemnastki”

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom” zorganizowało (10 czerwca)
w zielonym ogródku MZOS przy Placu
Dąbrowskiego) dla swoich podopiecz−
nych i ich przyjaciół wielki festyn ro−
dzinny pn. „Nadzieja”. Podobnie jak
w latach ubiegłych (to był już piąty fe−
styn), przygotowano mnóstwo atrakcji,
a zabawę prowadziła Grażyna Zielińska,
aktorka Teatru Dramatycznego.

Było wiele konkursów z nagrodami
m.in. plastyczny pod hasłem „Nie uży−
waj alkoholu i narkotyków”, przejażdżki
kucykiem, malowanie twarzy, wspólne
tańce z zespołem Petrolinki i Petronutki
z Domu Technika, występy zespołu wo−
kalnego z SDK. Dzieciom niepełno−
sprawnym pomagali wolontariusze.

Kto zmęczył się zabawą mógł zrege−
nerować siły przy suto zastawionych
stołach z kiełbaskami, ciastkami, owoca−
mi i napojami.

W czasie festynu troje przyjaciół Sto−
warzyszenia wyróżnionych zostało odz−
nakami dra Henryka Jordana: Aldona
Niedzielak z Zakładu Energetycznego
Energa, Robert Raczkowski ze Stangpo−
lu i Andrzej Gajdka z Urzędu Miasta
Płocka.

Oprócz indywidualnych nagród dla
zwycięzców konkursów Stowarzyszenie
obdarowało dodatkowo tego dnia żyw−
nością i odzieżą 9 ośrodków zajmują−
cych się dziećmi niepełnosprawnymi:
Zespół Szkół nr 7, ZM TPD, szkołę spe−
cjalną w Goślicach, Zespół Placówek
Opiekuńczo−Wychowawczych w Go−
styninie, Warsztat Terapii Zajęciowej
w Kutnie, Ośrodek Opiekuńczo−Wycho−
wawczy nr 1 w Płocku, Hospicjum Na−
dzieja w Toruniu, Koło Terenowe Dzie−

ci z upośledzeniem umysłowym w Ko−
ninie i płocki DPS „Przyjaznych serc”.
Jednej osobie ufundowano rower rehabi−
litacyjny, a drugiej dofinansowano za−
kup aparatu słuchowego.

Tak bogaty tegoroczny Dzień Dziecka
nie byłby możliwy bez znacznej liczby
sponsorów, którzy włączają się w chary−
tatywną działalność Stowarzyszenia
„Pomoc Dzieciom”. Jego szef Stanisław
Lewandowski, w imieniu wszystkich
dzieci uczestniczących w festynie, ser−
decznie dziękuje za pomoc w jego orga−
nizacji: Mazowieckiemu Urzędowi
Marszałkowskiemu, bankowi PKO
S.A., firmom Peklimar i Wedel, płockim
Zakładom Mięsnym, Sadrobowi, sier−
peckim Zakładom Cukierniczym, dru−
karni Wiesław Kleczkowski, Starostwu

Powiatowemu, Wodociągom Płockim,
firmom – Kaufland, Gumiś, Polkpor,
Stangpol, Unia, Ekuador, Akson, Meda−
tronic, Buchalter, Rejonowemu Urzędo−
wi Poczty, Urzędowi Miasta, Orlen
Ochronie, inspektoratowi PZU, sklepo−
wi DOM i cukierni Petropol. (j)

Dziecięcy festyn
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