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Zdetronizowaliśmy ubiegłorocznego
lidera – Katowice, do którego w 2003 r.
zabrakło nam 44 punktów. Pobiliśmy
również Wrocław, Sopot, Poznań, Ty−
chy i Gliwice (II miejsce). “Złota dwu−
nastka miast” to podkategoria “Złotej
Setki Samorządów”, rankingu organi−
zowanego od siedmiu lat przez “Rzecz−
pospolitą” i Centrum Badań Regional−
nych. 

Ponieważ ranking sprzyja małym
gminom, gdzie inwestycje rozkładają
się na niewielką liczbę mieszkańców,
jury wybiera oddzielnie liderów dużych
miast – powiatów grodzkich. 

W rankingu liczą się przede wszyst−
kim nakłady inwestycyjne z ostatnich
trzech lat w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Obok wydatków budżeto−
wych premiowane jest również wykorzy−
stanie środków z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska oraz ze sprywaty−
zowanych spółek komunalnych, w któ−
rych gmina zachowała większość udzia−
łów. Oczywiście ważna jest dyscyplina
finansowa (deficyt lub nadwyżka budże−

towa poniżej 25 proc.). Dodatkowymi
kryteriami oceny są: procent dochodów
gminy przeznaczany na inwestycje, frek−
wencja wyborcza, liczba organizacji po−
zarządowych i liczba czytelników w bib−

liotekach (czyli aktywność społeczna
mieszkańców) oraz zdolność gminy do
przyciągania innych inwestorów (wskaź−
nik dla bilansu migracji i budownictwa
mieszkaniowego). 

W zestawieniu dziennika nasze mia−
sto pojawia się po raz czwarty, ale po
raz pierwszy na pozycji lidera. Przez

ostatnie dwa
lata zajmowa−
liśmy pozycję
w i c e l i d e r a ;
z inwestycjami
1,79 tys. zł
w 2002 r. i 1,89
tys. zł na jedne−
go mieszkańca
w 2003 r. 

W tym roku
byliśmy lepsi
od Katowic
o 544 zł (w
ub. r. o 21 zł,
a nasza pozycja

wicelidera wynikała z mniejszej ilości
punktów za aktywność społeczną),
a od Gliwic o 511 zł. W tym roku
Płock doceniono przede wszystkim za
finansowanie nowego mostu przez
Wisłę. 

Całe Mazowsze z największym, 10−
cioprocentowym wzrostem inwestycyj−
nym, utrzymało się na pozycji lidera.
W “złotej setce” znalazły się jeszcze
dwie gminy z powiatu płockiego – Sta−
ra Biała (68. miejsce, po raz piąty)
i Słupno (15. miejsce, od siedmiu lat
w rankingu). (r. ł.)

Z inwestycjami ponad 2,7 tys. zł na mieszkańca Płock zdobył pierwsze miejsce w rankingu
„Rzeczpospolitej” 

Lider inwestycji lokalnych

Senator Kazimierz Kutz gratuluje prezydentowi Mirosławowi Milewskiemu zdobycia
I miejsca w rankingu „Rzeczpospolitej”
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Moneta wykonana jest stemplem
zwykłym w stopie tzw. Nordic Gold,
według projektu Urszuli Walerzak
i Roussanki Nowakowskiej. Z jednej
strony widnieje orzeł w koronie wpisa−
ny w kontury Polski opasane napisem
Rzeczpospolita Polska 2004 zł 2 zł, a z
drugiej jest wizerunek piastowskiego
orła i napis Województwo Mazowiec−
kie. Z monetą tą spotkamy się zapewne
wielokrotnie, gdyż wielkość emisji za−
planowano na 920 tys. sztuk.

Inicjatywa NBP ma swój pierwowzór
w USA, gdzie od 1999 roku emituje się

ćwierćdolarówki, prezentujące wszyst−
kie stany, w kolejności ich przystępo−
wania do federacji.

O historii płockich pieniędzy mówił
podczas uroczystości ks. prof. Marian
Grzybowski, przypominając m.in. że
w Płocku mennica pracowała już za
czasów Władysława Hermana i książę−
ta mazowieccy mieli prawo bicia swo−
jej monety. W XIV wieku, za czasów
Ziemowita IV posługiwano się denara−
mi, trzeciakami i kwartnikami. Z tego
okresu zachowało się 12 trzeciaków
– jeden taki skarb mamy w Płocku i za−

prezentowano go przy okazji na mini
wystawie. Srebrna moneta z piastow−
skim orłem o średnicy 15,5 mm i wadze
0,643 g zakupiona została w 1993 roku
ze środków Urzędu Miasta. Można by−
ło też zobaczyć egzemplarze tzw. pie−
niądza zastępczego, którym posługiwa−

no się w Płocku w okresie międzywo−
jennym.

Prezydent Mirosław Milewski poda−
rował Leszkowi Balcerowiczowi akwa−
relę Stanisława Płuciennika, przedsta−
wiającą płocką siedzibę NBP z począt−
ku XX wieku. (j)

W styczniu tego roku Narodowy Bank Polski rozpoczął emi−
sję 16 monet kolekcjonerskich o nominale 2 zł z herbami wo−
jewództw. Kolejne emitowane są co miesiąc w kolejności al−
fabetycznej nazw województw. 8 lipca prezes NBP Leszek
Balcerowicz zaprezentował nową monetę w Towarzystwie
Naukowym Płockim. 

Płocki debiut 
dwuzłotówki

Dyrektor oddziału okręgowego NBP – Małgorzata Lehman−Kryszak i prezes NBP
– prof. Leszek Balcerowicz z dumą prezentowali swój nowy produkt
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Prezydent zarządził
Droższa spółka

O 4 mln 920 tys. złotych podwyż−
szony został kapitał zakładowy spółki
Miejski Zakład Gospodarki Mieszka−
niowej – TBS. Na tyle rzeczoznawcy
wycenili wartość 5 działek niezabudo−
wanych (przy ul. Wańkowicza i Żyz−
nej) wniesionych przez gminę jako
aport do spółki. Wszystkie udziały (po
500 zł każdy) w podwyższonym kapi−
tale obejmie Gmina Płock.

Noclegi gratis

Prezydent podjął kolejne decyzje
w sprawach umorzenia należności za
pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Zadłuże−
nia obejmujące 65 osób sięgają nawet
2002 roku. Wcześniej postępowania
egzekucyjne – na ogół ze względu na
brak możliwości ustalenia miejsca po−
bytu lub możliwości wyegzekwowa−
nia (brak pracy, prawa do zasiłku,
przedmiotów posiadających wartość
handlową) – umorzył Urząd Skarbo−
wy. Koszt jednego noclegu w Izbie
wynosi 175 złotych. Rekordzista,
w okresie od stycznia br. do 15 maja,
nocował przy ul. Medycznej 16 razy.
Kosztuje to nas 2.800 złotych.

Więcej strażników

Od 1 lipca limit zatrudnienia
w Straży Miejskiej został zwiększo−
ny o 11,5 etatu. Obecnie nad bezpie−
czeństwem na płockich ulicach czu−
wa 53 strażników.

Będzie pasaż

W celu poprawy bezpieczeństwa
pieszych, przechodzących między
ul. Lasockiego i Jachowicza, para−
fia p.w. św. Stanisława Kostki zło−
żyła wniosek o budowę ciągu pie−
szego i ścieżki rowerowej między
kościołem a politechniką. Na ten
cel zadeklarowała nieodpłatne
przekazanie części swojego gruntu.
Podobną decyzję podjęła uczelnia,
zgadzając się na podarowanie mia−
stu części gruntu, będącego w jej
użytkowaniu wieczystym. Prezy−
dent wyraził zgodę na przyjęcie
obu darowizn.

Ośrodek kuratorski

Sąd Rejonowy zwrócił się z wnio−
skiem o wynajęcie 2 pomieszczeń
w budynku przy ul. 3 Maja 18 z przez−
naczeniem na zorganizowanie w nich
Ośrodka Kuratorskiego. W ośrodku
prowadzone będą przez kuratora ro−
dzinnego zajęcia profilaktyczne i re−
socjalizacyjno−wychowawcze dla
młodzieży. Prezydent postanowił wy−
nająć te pomieszczenia i ustalił stawkę
czynszu 5 zł/mkw.

Garaże do wynajęcia

Wolnych jest 5 garaży, które mogą
być wynajęte w drodze ustnego prze−
targu nieograniczonego: dwa przy
ul. Padlewskiego, dwa przy ul. Sien−
kiewicza i jeden u zbiegu ul. Jaku−
bowskiego i Gradowskiego. (j)

Minął miesiąc...

* Z egzaminów na prawo jazdy
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego wycofano matizy.

* Płoccy weterani wioślarstwa
zdobyli aż 7 medali (4 złote, 2 srebr−
ne i 1 brązowy) na mistrzostwach
Polski w Poznaniu.

* Leszek Jarosiński – prezes płoc−
kiego Judo−Kano zdobył tytuł Mi−
strza Polski na zawodach we Wro−
cławiu.

* Joanna Bałdyga z MUKS zdoby−
ła złoty medal w rzucie oszczepem
na mistrzostwach Polski w Białym−
stoku i brązowy w Bydgoszczy.

* Dwoje młodych ludzi utonęło (5
lipca) w Wiśle.

* W tym roku z płockich uczelni
największym powodzeniem cieszy
się PWSZ, a SW im. Włodkowica
obniżyła czesne.

* Muzeum Mazowieckie przygo−
towuje wystawę o swojej przyszłej
siedzibie – prosi o pomoc wszyst−
kich, którzy mają jakiekolwiek pa−
miątki związane z kamienicą Gór−
nickich przy ul. Tumskiej 8.

* Płocki CBŚ zatrzymał 3 płoc−
czan podejrzanych o mieszanie pa−
liw.

* 10 osób zatruło się salmonellą
– prawdopodobnie po spożyciu pta−
siego mleczka.

* W Karolewie mieszkańcy prote−
stują przeciwko budowie masztu te−
lefonii komórkowej.

* W czasie wakacji na płockich
basenach są tańsze bilety wstępu dla
dzieci i młodzieży.

* Ks. Jerzy Zając – dyrektor Cari−
tas diecezji płockiej odznaczony zo−
stał Srebrnym Krzyżem Zasługi.

* Arkadiusz Klimek (ostatnio Pa−
nionios Ateny) został nowym na−
pastnikiem Wisły.

* Rozpoczął się remont elewacji
gmachu sądów.

* W parafiach trwają zapisy na 23.
pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę,
która wyruszy sprzed katedry 6 sier−
pnia.

* Sześć medali przywieźli z let−
nich Mistrzostw Polski w Szczecinie
14−letni pływacy z MUKS.

* W wyniku wybuchu spawanej
autocysterny przy ul. Otolińskiej,
jedna osoba zginęła a druga została
poparzona.

* Na nowym moście zamontowa−
no pierwsze liny, które podciągną
konstrukcję.

* Strażnicy miejscy wspólnie
z WOPR−em patrolują Wisłę w gra−
nicach Płocka.

* 21 lipca na przejeździe
kolejowym w Trzepowie pociąg
uderzył w cysternę, wiozącą etanol.

* Na 5 sierpnia zaplanowano
nadzwyczajne walne zgromadzenie
PKN Orlen (zmiany w radzie na−
dzorczej i zasady jej wynagradza−
nia). (j)

Do końca sierpnia zakończy się ostatni etap budowy drogi dojazdowej do kąpie−
liska miejskiego Sobótka. Prace wykonuje Zakład Usług Miejskich „Muniserwis. 

Nowa droga będzie miała 300 metrów długości. Połączy bulwar nad Wisłą
z zachodnią częścią miasta. Na inwestycję w budżecie miasta zarezerwowano
443 tys. zł. (m.d.)

– Pomysł narodził się dwa lata temu
– przypomniał wójt gminy Łąck Zbi−
gniew Białecki. Jesteśmy gminą tury−
styczną, połowę naszego obszaru zajmują
lasy i jeziora. Latem mamy bardzo dużo
gości, którym trzeba zapewnić bezpie−
czeństwo. A samochodem, czy nawet mo−
tocyklem, trudno poruszać się po leśnych
duktach. Dlatego pomyśleliśmy, że do pa−
trolowania kąpielisk i lasów można wy−
korzystać konie, które przecież są w łąc−
kim stadzie. Dyrektor Stada Ogierów Mi−
chał Wojnarowski podchwycił pomysł, bo
szkolił już wcześniej konne patrole, odby−
wające służbę w stolicy,

Poszerzenie policyjnej służby o patro−
le konne spodobało się także komendan−
towi miejskiemu policji Ryszardowi Ki−
janowskiemu. Do pracy ze zwierzętami
wybrano po dwóch policjantów z poste−

runku w Łącku, komisariatu w Gąbinie
i komendy w Płocku. Konie i policjanci
szkolili się wspólnie przez kilka miesię−
cy, przygotowując się do pracy w niety−
powych warunkach. Konie pozostają
własnością stada i są na jego ”wikcie”.
Pozostała sprawa zakupu wyposażenia:
mundurów, butów itp. Tutaj z pomocą
przyszedł marszałek Adam Struzik, któ−
ry wyasygnował ze środków Urzędu
Marszałkowskiego kwotę potrzebną na
zakup 8 kompletów ubrań.

– Jeśli konne patrole zdadzą egzamin,
pomyślimy o ich powiększeniu – podsu−
mował uroczystość, inaugurującą pracę
konnych patroli, w Łącku Ryszard Kija−
nowski. Na pewno byłyby bardzo pomoc−
ne także w Płocku – do patrolowania
plaży nad Wisłą, zabezpieczania maso−
wych imprez. (j)

Od połowy lipca do końca sezonu letniego, wypoczywający w Grabi−
nie, Łącku, czy Zdworzu, mogą natknąć się na policjantów na koniach

Konne patrole
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18 jednostek oświatowych po wakacjach
będzie wyglądało zupełnie inaczej. Niektó−
re remonty rozpoczęły się już w czerwcu.
Większość zakończy się do końca sierpnia.
– Niektóre prace wykonywane będą w cią−
gu roku szkolnego, ale decyzję taką podję−
liśmy wspólnie z dyrektorami szkół – mówi
Stanisław Stańczak, dyrektor Wydziału
Gospodarki Mieszkaniowej.

Z nowego placu manewrowego (na
zdjęciu), niezbędnego przy kursach na pra−
wo jazdy, mogą już korzystać uczniowie
z Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gwardii Lu−
dowej. – Jest wykonany zgodnie ze wszyst−
kimi normami szkolenia kierowców – wy−
jaśnia Stanisław Stańczak. – Kosztował po−
nad 100 tysięcy złotych.

Zakończyła się także przebudowa ro−
dzinnego domu dziecka przy ul. Wyspiań−
skiego oraz odwodnienie terenu i wymiana
okien w Gimnazjum Nr 2. 

Na remonty czekają następujące placów−
ki: Miejskie Przedszkola Nr 1, 19, 21, 33
i 34, Szkoły Podstawowe Nr 5, 17, 20,
Gimnazja Nr 2,5 i 6, Zespoły Szkół Zawo−
dowych Nr 1 i 2, Zespół Szkół Ekonomicz−
no−Kupieckich, Zespół Szkół Nr 1 i Spe−
cjalny Ośrodek Szkolno−Wychowawczy. 

W większości jednostek wymieniane są
okna, naprawiane dachy, wykonywana jest
modernizacja instalacji centralnego ogrze−
wania i odwodnienie terenu. Te prace, któ−
re odbywają się we wnętrzach placówek
zakończą się wraz z wakacjami. 

Jedne z najtrudniejszych robót wykona−
ne zostaną w Szkole Podstawowej nr 20.
– Trzeba przeprowadzić remont dachu
i wentylacji – mówi. – Kilka lat temu zosta−
ło zdemontowanych i zasypanych 17 potęż−
nych kominów wentylacyjnych, które teraz
trzeba odtworzyć. Wszystkie prace koszto−
wać będą ponad 200 tysięcy złotych, ale są
niezbędne.

Kolejny wielki remont zostanie przepro−
wadzony w Zespole Szkół Nr 1, gdzie fa−
chowcy dokończą modernizację centralne−
go ogrzewania za ponad 200 tys. zł.

W Szkole Podstawowej Nr 17 za ok. 150
tys. zł zostanie wymieniony dach oraz in−
stalacja elektryczna. 

Większość firm – ok. 90 proc. – wyko−
nujących prace pochodzi z Płocka.

Jeszcze w sierpniu rozstrzygnie się prze−
targ na wymianę okien w L.O. im. Jagiełły. 

– Musieliśmy uzgodnić ją z konserwato−
rem zabytków, ale w końcu otrzymaliśmy
zgodę – mówi dyrektor wydziału. – Prace
kosztować będą 150 tys. zł.

Już niedługo, najpóźniej we wrześniu,
decyzją wojewódzkiego konserwatora za−
bytków zostanie powołana komisja inter−
dyscyplinarna, która przeprowadzi eksper−
tyzę najstarszej części Małachowianki.
– Mimo kilkakrotnie przeprowadzanych
prac osuszających, nadal postępuje wilgoć
– wyjaśnia Stańczak. – Nie wpływa to ko−
rzystnie na budowlę; pękają mury. 

Specjaliści wydadzą opinię, jakie działa−
nia ma podjąć miasto, aby przy planowa−
nym remoncie nie popełnić błędu i aby do−
kładnie osuszyć teren. W budżecie miasta
na ten rok na ekspertyzę w zakresie prac na−
prawczych i konserwatorskich przeznaczo−
no 120 tys. zł. 

– Zrobimy wszystko, aby remont szkoły
rozpoczął się w przyszłym roku – mówi dy−
rektor. 

Po wakacjach w Gimnazjum Nr 6 ekipy
remontowe naprawiać będą ogrzewanie
i wymienią kanalizację deszczową. 

W tym roku planuje się wykonać eksper−
tyzę dla Szkoły Podstawowej Nr 23.
– Osiadają fundamenty, pękają mury i po−
sadzki – wyjaśnia Stańczak. – Placówka
ma dopiero 15 lat, ale podczas jej budowy
nie przeprowadzono odpowiedniego dre−
nażu, który teraz niezwłocznie trzeba wyko−
nać. Niezbędne są także tzw. zastrzyki ce−
mentowe, które zapobiegną zapadaniu się
fundamentów części szkoły, które są niena−
ruszone.

Miasto w tym roku na remonty przez−
naczyło 2 mln zł. 

Małgorzata Domańska

Dachy, okna, instalacje

To jedno z rozwiązań groźnej dla
Mazowsza sytuacji. Warszawa ze
swoimi dochodami zawyża wszystkie
statystyki naszego województwa. Sy−
tuacje jest o tyle niebezpieczna, że
może doprowadzić do utraty środków
unijnych dla regionów słabiej rozwi−
niętych. Stanie się tak, gdy woje−
wództwo mazowieckie osiągnie po−
ziom PKB na mieszkańca bliski lub
przekraczający wartość 75 proc.
średniej unijnej. 

Mazowsze to niezwykle zróżnico−
wany gospodarczo i społecznie re−
gion. Najlepiej widać to po poziomie
bezrobocia; 7 proc. w Warszawie,
ponad 20 w powiecie płockim i 40
proc. w powiecie szydłowieckim.

O ile w latach 2007 – 2013 taki
czarny scenariusz raczej nam nie gro−
zi, to w latach następnych Mazowsze
z bogatą Warszawą może przekro−
czyć próg dochodowy UE i straci
prawo do korzystania z funduszy
strukturalnych. Stąd jeden z pomy−
słów wydzielenia Warszawy z woje−

wództwa mazowieckiego, którego
nową stolicą mógłby zostać Płock.
Warszawa wraz z okalającymi ją po−
wiatami mogłaby – na wzór Brukseli
czy Pragi – stać się ośrodkiem metro−
politarnym. 

Na ten temat rozmawiali przedsta−
wiciele gmin i miast Mazowsza, któ−
re znalazły się w „złotej setce samo−
rządu”. Spotkanie, z inicjatywy mar−
szałka Adama Struzika, odbyło się
w Urzędzie Marszałkowskim w War−
szawie tuż po oficjalnym ogłoszeniu
wyników rankingu „Rzeczpospoli−
tej”.

Najświeższe oficjalnie opubliko−
wane dane Eurostatu o wysokości
PKB na osobę na Mazowszu w roku
2001 to 69,9% średniej wyliczonej
dla poszerzonej Unii (25 państw).
Natomiast w latach 1999−2001 wo−
jewództwo mazowieckie osiągnęło
poziom 62,2 % średniej wartości
PKB obliczonej dla dotychczasowej
Unii piętnastu krajów.

(r. ł.)

Powraca pomysł przeniesienia władz wojewódzkich do Płocka.
Powód: ciążące coraz bardziej bogactwo Warszawy

Stołeczne miasto?

Wojewoda Mazowiecki wydał pozwo−
lenie na budowę drugiego odcinka drogi
dojazdowej do mostu (od węzła „Dobrzy−
kowska”). W ramach inwestycji powstaną
dwie jezdnie o szerokości 7 metrów, roz−
dzielone pięciometrowym pasem. Oprócz
tego zostanie wybudowane rondo na
skrzyżowaniu z ulicą Dobrzykowską oraz
drogi lokalne, zapewniające dojazd do są−
siadujących z przeprawą gruntów rolnych. 

Prace obejmą również budowę ele−
mentów bezpieczeństwa i organizacji
ruchu, odwodnienie systemem rowów,
przepustów i separatorów, budowę
oświetlenia i zagospodarowanie pobo−
cza drogi zielenią. Plan inwestycji za−
kłada także przebudowę i modernizację
urządzeń: teletechnicznych, energe−
tycznych, wodociągowych i rurocią−
gów. ag

Można budować

Kontakty z naszym partnerskim mia−
stem Bielce w Republice Mołdowy są
coraz częstsze. Ostatnią wizytę gości ze
wschodu zorganizowało Samorządowe
Stowarzyszenie Rozwoju Mazowsza.
Kilkunastoosobowa delegacja mołdaw−
skich przedsiębiorców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, dziennika−
rzy i uczniów, gościła 13 lipca w ratu−
szu.

Witając gości, prezydent Mirosław
Milewski podkreślił, że kontakty Płoc−
ka z Bielcami z każdą wizytą poszerza−
ją się o kolejne dziedziny życia. Po wy−

mianie kulturalnej i sportowej nadszedł
czas na nawiązanie współpracy gospo−
darczej. Goście chcieli wiedzieć m.in.
co u nas zmieniło się po przystąpieniu
do Unii Europejskiej, w jaki sposób
i skąd pozyskujemy fundusze pozabu−
dżetowe.

W trakcie 5−dniowej wizyty na Ma−
zowszu goście odwiedzili w Płocku
Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum
Edukacji, Centrum Obsługi Inwestora,
Regionalne Centrum Informacji Euro−
pejskiej, Powiatowy Urząd Pracy,
a także Gostynin. (j)

Mołdawianie w Płocku

Panu Ryszardowi Siedleckiemu
wyrazy współczucia po śmierci 

Mamy
składają

Pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich

Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych zakończy−
ła rekrutację na studia dzienne. Do 27 sierpnia przyjmowane są dokumenty kandy−
datów na studia zaoczne. Oferta edukacyjna obejmuje:

studia zaoczne inżynierskie (4 letnie) na kierunkach: budownictwo, inżynieria
środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna

studia zaoczne licencjackie (3 letnie) na kierunku ekonomia
studia zaoczne magisterskie uzupełniające (3 semestry) na kierunkach: budow−

nictwo, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna
studia zaoczne magisterskie uzupełniające (4 semestry) na kierunku ekonomia

wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (zajęcia w Płocku).
Uczelnia oferuje bardzo dobre warunki studiowania. Zajęcia prowadzi doświadczona

kadra akademicka. Uczelnia uwzględnia potrzeby regionalnych firm i instytucji. mp

Na politechnikę
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* XXVII SESJA RADY MIASTA * XXVII SESJA RADY MIASTA * XXVII SESJA RADY MIASTA * XXVII SESJA RADY MIASTA *

Violetta Kulpa
Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−

szę o udostępnienie kserokopii dokumen−
tów, dotyczących ostatniej analizy miejsc
parkingowych na osiedlu Międzytorze. 2/
W związku z planami Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, dotyczącymi
likwidacji parkingu i placu zabaw dla
dzieci przy blokach ulic: Gierzyńskiego
15 i Lachmana 2 proszę o odpowiedzi:
czy zarząd spółdzielni nie rozważał moż−
liwości powstania sklepu w innym miej−
scu, czy kolejny parking powstanie kosz−
tem likwidacji niewielkich terenów ziele−
ni, czy możliwość powstania w tym miej−
scu sklepu była konsultowana z Radą
Osiedla? 3/ Proszę o przedstawienie wnio−
sków na temat mojej interwencji, dotyczą−
cej prawidłowych poziomów chodnika na
ul. Bielskiej – na odcinku od przystanku
autobusowego do salonu Citroën. 4/ Pro−
szę o informacje na temat przyczyn zbie−
rania się wód opadowych u zbiegu ulic:
Obrońców Westerplatte i Bielskiej oraz
możliwości zlikwidowania ich zastojów.
5/ Proszę o zwiększenie częstotliwości pa−
troli Straży Miejskiej i policji (szczególnie
w nocy) wokół terenu ogródków działko−
wych ”Goździk” na osiedlu Winiary.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
W sprawie podjęcia decyzji służbowych
i określenia odpowiedzialności Komen−
danta Miejskiego Państwowej Straży Po−
żarnej za przekroczenie obowiązków
w zakresie rachunkowości. 2/ W sprawie
stwarzania trudności mieszkańcom Płocka
w uzyskaniu pozwoleń na budowę. 3/ Do−
tyczy realizacji zadań inwestycyjnych
w Gminie Płock (terminy rozpoczęcia i za−
kończenia robót budowlanych). 4/ Drugi
etap budowy ul. Grabówka – ile wyniesie
wartość robót naprawczych, jaki jest za−
kres usterek, czy wykonawca naprawi je
na swój koszt? 5/ Dotyczy podziału rynku
robót budowlanych w Płocku. 6/ W związ−
ku z informacją na temat podejrzenia po−
pełnienia przestępstwa przez jednego
z pracowników Urzędu Miasta mam pyta−

nia: czy budżet miasta musi podlegać po−
nownemu zatwierdzeniu, jakie to rodzi
skutki prawne? 7/ Po wyborach samorzą−
dowych, w Urzędzie Miasta i jednostkach
podległych doszło do reorganizacji, w wy−
niku której zwolnieni zostali niektórzy
pracownicy. Ile osób wystąpiło z powódz−
twem wobec Gminy Płock o naruszenie
praw pracowniczych? Ile osób zostało
zwolnionych? Ile wypłacono odszkodo−
wań i na jaką kwotę? 8/ W sprawie remon−
tu ulicy Bielskiej. 9/ Jakość materiałów do
remontów i inwestycji zlecanych przez
Gminę Płock. 10/ Dotyczy zabezpieczenia
interesów Gminy Płock przy realizacji ro−
bót drogowych. 11/ W sprawie ustawienia
znaków drogowych ”ulica osiedlowa” na
ul. Krótka i Jakubowskiego. 12/ W spra−
wie ustawienia znaku drogowego ”ulica
osiedlowa” na ul. Jaśminowej. 13/ W spra−
wie ewentualnej utraty przez Mazowsze
prawa do unijnej pomocy strukturalnej
w roku 2006. 14/ W sprawie Płockiego
Parku Przemysłowo−Technologicznego:
proszę podać skład zarządu, ilu inwesto−
rów podpisało kontrakt, jaką kwotę zaan−
gażował PKN Orlen i Gmina Płock? 15/
W sprawie naprawy chodnika przed Szko−
łą Podstawową nr 17. 16/ W sprawie zobo−
wiązań finansowych płockich firm w sto−
sunku do gminy, jej jednostek organiza−
cyjnych i spółek. 17/ W sprawie przepro−
wadzonej interwencji ratowniczej 20−let−
niej płocczanki (spadła z mostu). 18/
W sprawie ”łatania dziur” nawierzchni bi−
tumicznej na łączniku ulic: Gradowskiego
i Misjonarska (wzdłuż budynku PEC
i przedszkola).

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o rozważenie możliwości zastosowa−
nia bonifikaty przy wykupie gruntu dla
lokali użytkowych – takiej jak przy wy−
kupie gruntu przez członków spółdzielni
mieszkaniowych. 2/ Proszę o informację
na temat ilości lokali użytkowych, będą−
cych własnością Gminy Płock i dzierża−
wionych przez prywatnych właścicieli.
Jakie są wpływy z tej dzierżawy do bu−
dżetu miasta w ostatnich 3 latach?

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zwracam się z prośbą o ogrodzenie
cmentarza żydowskiego na rogu ulic:
Mickiewicza i Traugutta. Opr. (j)

Interpelacje
Zapytania radnych 
zgłoszone między sesjami 
i podczas XXVII sesji 
dnia 28 czerwca 2004 r.:

Radni ustalili progi odpłatności za po−
byt dzieci i osób pełnoletnich w całodobo−
wych placówkach opiekuńczo – wycho−
wawczych oraz zasady częściowego lub
całkowitego zwolnienia rodziców z tych
opłat. Uchwała jest realizacją ustawowe−
go zapisu (ustawa o pomocy społecznej
z dn. 12 marca 2004 r.). Zgodnie z ustawą
rodzice dziecka, a także opiekunowie
prawni, kuratorzy, którzy dysponują do−
chodami dziecka, ponoszą opłatę za pobyt
dziecka w placówce do wysokości śred−
niego miesięcznego kosztu jego utrzyma−
nia. Za pobyt dziecka w placówce opie−
kuńczo – wychowawczej, po uzyskaniu
przez to dziecko pełnoletniości, odpłat−
ność ponoszą rodzice lub ta osoba pełno−
letnia. Opiekunowie prawni, kuratorzy
lub osoba pełnoletnia ponoszą opłatę
w wysokości 50 proc. kwoty stanowiącej
dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.
Opłatę za pobyt dziecka w placówce opie−
kuńczo – wychowawczej rodzice ponoszą
również w przypadku, gdy są pozbawieni
władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska
została im zawieszona lub ograniczona. 

Radni ustalili, że odpłatność wyno−
sić, w zależności od dochodów, będzie
od 4 do 60 proc. wysokości średniego
miesięcznego kosztu utrzymania dziec−
ka w placówce.

Zwolnienia z opłat

Całkowitemu zwolnieniu z odpłatno−
ści podlegają rodzice dziecka, których
dochód jest równy lub niższy od kryte−
rium dochodowego; dla osoby samotnie
gospodarującej nie większy niż 461 zł
i dla osoby w rodzinie, w której dochód
na osobę nie przekracza kwoty 316 zł
(zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 i pkt 3). Na
wniosek rodzica, osoby pełnoletniej,
a także z urzędu możliwe jest częściowe
zwolnienie albo odstąpienie od ustalenia
opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo
– wychowawczej, ze względu na trudną
sytuację materialną rodziny lub osoby
pełnoletniej. Podstawą zwolnienia z od−
płatności może być w szczególności: ko−
nieczność ponoszenia opłat za innego
członka rodziny przebywającego w ro−
dzinie zastępczej, domu pomocy spo−
łecznej, ośrodku wsparcia, placówce
opiekuńczo – wychowawczej, bezrobo−
cie, długotrwała choroba, niepełno−
sprawność, śmierć członka rodziny, stra−
ty materialne powstałe wskutek klęski
żywiołowej lub innych zdarzeń loso−
wych. Decyzja o odstąpieniu od ustalania
odpłatności lub częściowym zwolnieniu
z odpłatności wydawana jest na czas
określony, nie dłuższy niż jeden rok.

(oprac. r. ł.)

Opłaty za pobyt

Na czerwcowej sesji radni zapoznali
się z propozycjami na lato placówek
oświatowych, sportowych i kultural−
nych, skierowanymi przede wszystkim
do dzieci i młodzieży. 

Obozy i kolonie organizuje w tym ro−
ku 11 płockich szkół: podstawowe – nr 1,
6, 16, 17, 22, 23, gimnazja nr – 2 i 5, Ma−
łachowianka, Zespół Szkół nr 1 i Zespół
Szkół Technicznych. Są to przede
wszystkim wyjazdowe imprezy rekrea−
cyjno−sportowe dla ponad 700 uczniów.
Spędzając wakacje w Płocku – zarówno
uczniowie jak i dorośli – skorzystać mo−
gą z lokalnych ofert czynnego wypo−
czynku w różnych formach. Np. Płocka
Orkiestra Symfoniczna, w ramach VI
Letniego Festiwalu Muzycznego, dała 8
koncertów (większość na Starym Ryn−
ku), POKiS zorganizował festiwal kata−
ryniarzy, festiwal teatrów ulicznych, 15

sierpnia będą jeszcze spotkania jazzowe
na Starówce a 1 września festiwal rocko−
wy. Domy kultury prowadzą dla dzieci
akcję ”Lato 2004”, Książnica Płocka or−
ganizuje imprezy pn. ”Wakacje w mie−
ście” a Muzeum Mazowieckie zapropo−
nowało cykl spotkań dla dzieci pod ha−
słem ”Wakacje na zamku”.

Miejski Zespół Obiektów Sporto−
wych na czas wakacji obniżył dla ucz−
niów ceny biletów na pływalnie i korty
tenisowe, zorganizował na stadionie
miejskim turnieje dzikich drużyn i mi−
tingi lekkoatletyczne, a w hali przy Pla−
cu Dąbrowskiego turnieje koszykówki,
siatkówki, tenisa stołowego i badminto−
na. Kąpielisko Sobótka zaprasza do
udziału w zabawach sportowo−rekrea−
cyjnych i turnieju siatkówki plażowej.

W lipcu zawiodła, niestety, pogoda.
Jak będzie w sierpniu? (j)

Wakacyjna oferta

Podczas czerwcowej sesji Rady
Miasta zostały uchwalone trzy plany
zagospodarowania przestrzennego:
terenu „Parcele”, obszarów położo−
nych przy ulicy Dobrzyńskiej i Zgle−
nickiego oraz terenu zawartego po−
między ul. Spółdzielczą, Oaza, Mane−
żową, Wyszogrodzką i Alejami Pił−
sudskiego.

„Parcele” to teren przeznaczony
pod zabudowę mieszkaniową, głów−
nie jednorodzinną. Plan zagospodaro−
wania przestrzennego pozwoli na
kompleksowe zaplanowanie wszyst−
kich inwestycji, związanych z infra−
strukturą techniczną (uzbrojenie, dro−
gi itd.). Podobne korzyści przyniesie
plan zagospodarowania terenu przy

ulicy Dobrzyńskiej i Zglenickiego,
przeznaczonego pod działalność pro−
dukcyjno− usługową w sąsiedztwie
Płockiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego. 

Na obszarze w okolicach ulic: Wy−
szogrodzkiej i Piłsudskiego w ostatnich
latach zmienił się charakter zabudowy
– z mieszkaniowej na mieszkaniowo−u−
sługową. Plan zagospodarowania prze−
strzennego uwzględnia tę zmianę i staje
się podstawą do uporządkowania struk−
tury przestrzennej m.in. systemu odpro−
wadzania wód opadowych na osiedlu.
Uchwalenie planów poprzedziły spot−
kania z mieszkańcami, podczas których
rozważono wszystkie protesty i wątpli−
wości. ag

Plany zagospodarowania
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Rozbudowa i modernizacja Płockie−
go Centrum Edukacji Zawodowej przy
Zespole Szkół Technicznych („siedem−
dziesiątka”) weszła w drugą fazę; ogło−
szono przetarg na opracowanie szcze−
gółowego projektu budowlanego i wy−
konawczego.

Pod koniec ubiegłego roku wybrano
firmę – łódzkie Przedsiębiorstwo Projek−
towo−Budowlane ”Ekobud” – która przy−
gotowała 5 wariantów powiększenia
i unowocześnienia tego kompleksu szkół.
Do realizacji wybrano jeden z nich, za−
kładający m.in. budowę łącznika między

budynkiem głównym a warsztatowym,
wybudowanie nowych pracowni, sanita−
riatów i zaplecza dla orkiestry dętej. Za−
danie obejmuje również przebudowę par−
kingu i dróg dojazdowych. 

Po przygotowaniu projektu wybrany
zostanie wykonawca, który będzie go
realizował. Zakończenie prac moderni−
zacyjnych w ”siedemdziesiątce” planu−
je się na 2006 rok. W tym roku na to za−
danie zarezerwowano w budżecie mia−
sta 140 tys. złotych. Szacuje się, że ca−
ła inwestycja kosztować będzie około
2,8 mln złotych. (j)

Modernizacja ”70”

Obraz z wszystkich kamer przekazy−
wany będzie do centralnego stanowiska
monitorowania systemu, gdzie staną dwa
rejestratory cyfrowe z monitorami oraz
komputer z nagrywarką. Kamery reje−
strować będą obraz wewnątrz budynku,
a także teren wokół szkoły i wejście.

Powstanie systemu monitorującego było
kwestią czasu. Już w marcu, podczas odda−
wania sal gimnastycznych do użytku, dy−
rekcja gimnazjum zapewniała, że budynek
jest okablowany i przygotowany do insta−
lacji kamer. Na rozbudowę czeka również
istniejący system sygnalizacji włamania.
W przyszłości wejście do chronionego po−

mieszczenia spowoduje uruchomienie
alarmu, a pomieszczenie, do którego wesz−
li włamywacze, system automatycznie zlo−
kalizuje na ekranie komputera. 

„Ósemka” będzie miała również swój
radiowęzeł i profesjonalne nagłośnienie,
składające się ze 121 głośników sufito−
wych rozmieszczonych w całej szkole. Ra−
diowęzeł szkolny będzie pełnił funkcję
„ministudia”, wyposażonego w urządzenia

do wzmacniania i miksowania dźwięku
oraz system mikrofonów bezprzewodo−
wych. Nagłośnienie sal gimnastycznych
składające się z czterech kolumn głośniko−
wych, będzie używany do komentowania
imprez sportowych i uroczystości szkol−
nych. W razie wystąpienia zagrożeń cały
system będzie służył przekazywaniu infor−
macji i pomocy przy ewakuacji uczniów. 

Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg
na wykonanie nagłośnienia, telewizji i sy−
stemu sygnalizacji włamania w Gimna−
zjum nr 8. Całość ma być gotowa do koń−
ca października br. W budżecie miasta
zarezerwowano na ten cel 240 tys. zł.

W drodze konkursu wyłoniona zosta−
nie również firma, która zajmie się bu−
dową ogrodzenia szkoły wraz z połą−
czeniem ciągu pieszego przy Parku Pół−
nocnym z drogą przeciwpożarową.
Ogrodzenie, z elektrycznie otwierany−
mi bramami i zjazdem dla osób na wóz−
kach, ma powstać w ciągu 90 dni od
dnia podpisania umowy z wykonawcą. 

(r. ł.)

W Gimnazjum nr 8 na Podolszycach Płn. powstanie system mo−
nitorujący z 32 kamerami, który ma zapewnić bezpieczeństwo
dzieciom i chronić szkołę przed dewastacją.

Telewizja i radiowęzeł

Ta sala, oddana w marcu br., za kilka miesięcy będzie miała profesjonalne nagłośnienie

Wodociąg na Bliskiej
Urząd Miasta ogłosił przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w ul. Bli−

skiej na Podolszycach Północ. Inwestycja poprzedzi realizację dróg dojazdowych
do nowego mostu. Nowa nitka wodociągu ma być położona do 10 grudnia br. Ro−
boty będą prowadzone w ul. Wyszogrodzkiej pod jezdnią, metodą przecisku, na−
tomiast w ul. Bliskiej w tradycyjnym wykopie. Oprócz głównej nitki wodociągu
wybudowane zostaną przyłącza do poszczególnych obiektów. Nowy odcinek sie−
ci będzie miał 500 m długości. mk

Wyrósł grzyb
Od połowy lipca na pętli autobusowej na

Winiarach stoi nowy rodzaj wiaty przystan−
kowej. Przystanek, w kształcie grzyba ma
stalową nogę z przymocowanymi dokoła sie−
dzeniami oraz plastikowy kapelusz o średni−
cy około 2,5−3 metrów. Grzybek jest fun−
kcjonalny, estetyczny i o wiele tańszy od tra−
dycyjnej wiaty. 

Jeżeli nowa forma zadaszenia przystanku
zostanie zaakceptowana przez płocczan, po−
dobne grzybki pojawią się również w innych
punktach miasta. Staną przede wszystkim
tam, gdzie nie można postawić tradycyjnej
wiaty, ze względu na brak miejsca. ag

Gmina Płock
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. 

Remont i adaptacja budynku przy ul. Otolińskiej 10 
w Płocku na siedzibę Straży Miejskiej

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta
Płocka, ul. Zduńska 3 (Biuro Obsługi Klienta stanowisko 8), cena 15 zł.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego j.w. w zakresie
którego będą wykonywane: roboty budowlane, instalacje wod.−kan, i c.w.u, instalacje
c.o. oraz węzeł cieplny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częścio−
wych lub wariantowych. Termin realizacji zadania: pięć miesięcy od daty podpisania
umowy.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
– zrealizowali w ostatnich 3 latach co najmniej 1 robotę o charakterze, wartości

i złożoności porównywalnej z zakresem, będącym przedmiotem zamówienia
– kierownik budowy i kierownicy robót branżowych muszą posiadać niezbędne do

wykonania przedmiotowego zamówienia uprawnienia budowlane oraz muszą być
wpisani na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej

– udzielą co najmniej 3−letniej gwarancji na wykonane roboty.
Kryteria wyboru ofert: cena – 100%
Wymagane wadium: 10.000 zł.
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Płocka ul. Zduńska 3 (BOK 8) do dnia 16

sierpnia br. do godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia br. o godz. 11
w siedzibie zamawiającego, pok. 18.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Magdalena
Śmigielska w Wydziale Zamówień Publicznych, Stary Rynek 1, pok. 302 tel. 367 16
15 (w zakresie SIWZ) i Andrzej Łupiński w Referacie Remontów Zasobów przy Placu
Dąbrowskiego 4, pok. 19 tel.367 16 65 (w zakresie przedmiotu zamówienia).

Urząd Miasta Płocka 
ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę i wykonanie sztucznego lodowiska w Płocku
zlokalizowanego na terenie 

Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej

Termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
– w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 zadanie o charakterze i wartości

porównywalnej z przedmiotem zamówienia
– udzielą minimum 3 lat gwarancji na przedmiot zamówienia, natomiast przeglądy

gwarancyjne muszą być dokonywane bezpłatnie. W razie awarii, muszą rozpocząć jej
usuwanie w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu. W przypadku dłuższej naprawy (ponad 3
doby) muszą dostarczyć urządzenia zastępcze.

– zapewnią możliwość serwisu pogwarancyjnego.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrać można w Urzędzie Miasta

Płocka – Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 (stanowisko 8), cena 15 zł. Wymagane
wadium: 14.000 zł.

Oferty należy składać do 18 sierpnia br. do godz. 10.30 w siedzibie zamawiające−
go – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka. Otwarcie ofert nastąpi 18 sier−
pnia o godz. 11 w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pok. 18.

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Lilla Smorzewska – Wy−

dział Zamówień Publicznych (w zakresie SIW) tel. 367 15 98 i Lila Krzemińska – Wy−
dział Inwestycji Miejskich (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 367 14 60.
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8 i 21 inaczej
Komunikacja Miejska informuje, że

od 1 sierpnia zmienią się nieco rozkła−
dy jazdy autobusów nr 8 i 21. Wszyst−
kie kursy ”ósemki” kończyć będą trasę
na pętli przy ul. Medycznej. Natomiast
autobusy z numerem 21 będą kończyły
bieg na Podolszycach Południe. Nowa
trasa przebiegać będzie następująco:
od Dobrzykowa do ul. Bielskiej bez
zmian, dalej Jachowicza – Piłsudskie−
go – Wyszogrodzką – Jana Pawła II do
pętli przy ul. Mazura. (j)

Biblioteki
inaczej

Książnica Płocka informuje, że na
okres wakacji zmienione zostały go−
dziny otwarcia podległych jej placó−
wek. Szczegółowe informacje o godzi−
nach pracy wypożyczalni głównej,
czytelni, wypożyczalni kaset video
i DVD, muzycznej, Biblioteki dla
Dzieci i filii bibliotecznych znaleźć
można na stronie internetowej Książni−
cy www.bibl.plock.pl (j)
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Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności
i dowodach osobistych, wprowadzono
obowiązek wymiany dowodów osobi−
stych wydanych przed 1 stycznia 2001 ro−
ku. Przypominamy, że do końca ubiegłe−
go roku stare dokumenty powinni byli
wymienić wszyscy posiadacze dowodów
wydanych w latach 1962−1972. Do końca
tego roku w nowe dokumenty muszą za−
opatrzyć się posiadacze dowodów wyda−
nych w latach 1973−1980. W roku przy−
szłym obowiązek ten spocznie na osobach
legitymujących się dowodami z lat 1981−
1991, a w roku 2006 wymianie podlegać
będą dokumenty z lat 1992−1995. Jako

ostatnia wymieniona zostanie w 2007 ro−
ku partia dowodów osobistych wydanych
w latach 1996−2000.

Opłata za wymianę dowodu wynosi 30 zł.
Na wniosek rodziców lub opiekunów

(obojga), dowód osobisty może być też
wydany osobie małoletniej, która nie
ukończyła 13. roku życia. Przy składa−
niu wniosku wymagane są takie same
załączniki jak dla osoby dorosłej. Po−
siadanie dowodu osobistego przez
dziecko może być konieczne np. przy
wyjazdach do krajów Unii Europej−
skiej. Dotychczas w Płocku wydano
dowody osobiste 10 dzieciom. (j)

Wymień dowód

Zbiórkę zainicjowali uczniowie i na−
uczyciele III L.O. w Płocku. Potem
przyłączyły się inne placówki (SP Nr 3,
17, Gimnazjum Nr 8) oraz warszawski
IPN i „Gazeta na Mazowszu”, a Towa−
rzystwo Naukowe Płockie przekazało
komplet „Notatek Płockich” z ostatnich
dziesięciu lat. Zbierano przede wszyst−
kim podręczniki do języka polskiego,
historii i geografii oraz bajki dla dzieci.
Pierwsza partia dotarła na Ukrainę
w dwóch mikrobusach. Wyjazd jedne−
go sfinansował Urząd Marszałkowski,
drugi – wraz z pobytem płockiej dele−
gacji – Urząd Miasta.

Polska Sobotnia Szkoła

Działa w Drohobyczu od 1995 r. Dy−
rektorem jest Adam Chłopek, koordy−
nator metodyczny placówek oświato−
wych na Ukrainie, redaktor naczelny
biuletynu Zjednoczenia Nauczycieli
Polskich na Ukrainie „Głos Nauczycie−
la”. Uczniowie uczęszczają do polskiej
szkoły po zajęciach w szkołach po−
wszechnych. Uczą się języka polskie−
go, historii, geografii, wiedzy o naro−
dzie polskim, muzyki. Nauka ma cha−
rakter interdyscyplinarny. Szkoła, obok

siedziby w Drohobyczu, posiada trzy fi−
lie w okolicznych miejscowościach.
Łącznie kształci ponad 500 uczniów
(Polaków, Ukraińców i Rosjan).

– We Lwowie, gdzie są dwie polskie
szkoły, jest ok. 8 tys. Polaków. To nie du−
żo, ale są oni dosyć dobrze zorganizowa−
ni. Znacznie gorzej jest na prowincji
– mówi dr Grzegorz Gołębiewski, histo−
ryk z III L.O. w Płocku. – Polacy są tam
rozproszeni i nie mają takiego wsparcia.
Dyr. Adam Chłopek uchodzi więc za lo−
kalnego bohatera. Dzięki jego staraniom

Polacy odzyskali gotycki kościół w cen−
trum miasta. To on potrafił zorganizować
w Drohobyczu polską szkołę.

Placówka zajmuje kilka sal w budyn−
ku przedwojennego polskiego gimna−
zjum. 

– W jednym z wejść wisi jeszcze tablica
poświęcona uczniom szkoły walczącym
w 1920 r. z bolszewikami – dodaje dr Go−
łębiewski. – Wyposażenie jest bardzo
skromne. Sala komputerowa z przestarza−
łym sprzętem, trochę podręczników.

Repolonizacja Ukrainy

Na spotkaniu z kadrą polskiej szkoły na−
uczyciele mówili, że brakuje im pomocy
metodycznych, a przede wszystkim progra−
mów nauczania języka polskiego jako języ−
ka obcego. Większość dzieci pochodzi

z małżeństw mieszanych, gdzie zwykle
matka jest Polką, a ojciec Ukraińcem. Śred−
nie pokolenie nie zna praktycznie polskie−
go, bo przez lata sowieckie ich rodzice bali
się po polsku rozmawiać. To najmłodsze
teraz uczy się ojczystej mowy. 

– Tamtejsze dziewczynki mówiły, że
osobą, która jest najbardziej zadowolona,
że chodzą do tej szkoły jest dziadek – mó−
wi płocki historyk. – Dlatego im bardzo
brakuje słowników polsko – ukraińskich,
ukraińsko – polskich. Odcięci przez lata
od ojczyzny posługują się językiem nieco
archaicznym. Im po prostu brakuje słów.
O pracy nauczycieli mówi: To jest taka
typowa praca organiczna u podstaw, że−
by odrodzić polskość.

Do szkoły, oprócz Polaków, coraz
chętniej zaglądają Ukraińcy i Rosjanie.
Kluczową rolę pełnią tu względy eko−
nomiczne. Polska jest członkiem UE.
Różnica w poziomie życia jest duża.
Dzieci poznając język polski i kulturę
polską mają nadzieję na studia i pracę
w Polsce.

Centrum Kultury Polskiej

Dyr. Chłopek chce, aby obok szkoły
polskiej powstał ośrodek metodyczny
i biblioteka, czyli Centrum Kultury Pol−
skiej. Centrum ma już swoją lokalizację
w przedwojennym, niezwykle zniszczo−
nym budynku. Jego remont posuwa się
bardzo powoli, a na ukończenie prac po−
trzeba blisko 250 tys. zł. Do pomocy
w pozyskaniu środków na budowę Cen−
trum zobowiązał się Jarosław Zaroń, dyr.
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Płocku. Z kolei z Polską Sobotnią
Szkołą zamierza współpracować III
L.O., m. in. w ramach europejskich pro−
gramów Sokrates Commenius, Lingua
czy Młodzież. Obiecano również dalszą
pomoc materialną w postaci środków dy−
daktycznych, podręczników i multime−
diów do nauczania języka polskiego.
W sierpniu z rewizytą do Płocka przyje−
dzie około 20−osobowa grupa dzieci
z Ukrainy. Na zaproszenie dyr. Zaronia
przyjedzie do Płocka również Piotr Fesz−
czenko, dziekan Wydziału Studiów Po−
dyplomowych Uniwersytetu Pedago−
gicznego w Drohobyczu. (r. ł.)

Blisko 1,5 tys. woluminów zebrano w akcji „Czytanka dla Janka”. Część
już trafiła do Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu na Ukrainie.

Okruchy polskości

Włodkowic zaprasza
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica zaprasza na studia w systemie stacjonarnym i zaocznym:
– pięcioletnie studia magisterskie: administracja, pedagogika, zarządzanie i marketing
– trzyletnie studia licencjackie: administracja, historia sztuki, matematyka, pedagogika, politologia,

wychowanie fizyczne, zarządzanie i marketing
– trzyipółletnie studia inżynierskie: informatyka
– dwuletnie studia uzupełniające magisterskie: administracja, pedagogika, zarządzanie i marketing
– studia podyplomowe w szerokim zakresie.
Szczegółowe informacje w sekretariacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej tel. 366 41 50, 
e−mail: rekrutacja wlodkowic.pl (j)

Remontowany budynek z przeznaczeniem na ośrodek metodyczny i Bibliotekę Polską
w Drohobyczu

Adam Chłopek − dyrektor Polskiej
Sobotniej Szkoły w Drohobyczu

Taaakiego suma złowił nasz czy−
telnik w niedzielę 18 lipca rano
w Wiśle, na wysokości Sobótki.
Ważył 50 kg i mierzył 180 cm.

Wojciech Płoński (z prawej) pre−
zentuje swoją zdobycz.
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Pomysł zrodził się w płockim zoo, do
którego trafia wiele chorych i okaleczo−
nych dzikich zwierząt, a których ogród
– ze względu na swe zadania hodowla−
ne gatunków zagrożonych wyginięciem
– przyjmować nie powinien. Pomysł
podchwyciło Nadleśnictwo Płock i już
prawie go zrealizowało. Uroczyste
otwarcie planowane jest na wrzesień.
Finansowo budowę i organizację leśne−
go sanatorium wsparł Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska.

Na ośrodek nadleśnictwo przezna−
czyło spory teren w lesie w Miszewie
Murowanym. Duża polana ze starą szo−
pą, która kiedyś służyła leśnikom za
magazyn, została ogrodzona drewnia−
nym parkanem z bramą, przez którą
wypuszczane będą do lasu wyleczone
zwierzęta. Osobny wybieg przygotowa−
no dla dzików. Na miejscu rozebranej
szopy wybudowany został pawilon dy−
daktyczny, w którym odbywać się będą
dla chętnych zajęcia z szeroko pojętej
przyrody, ochrony środowiska i gospo−
darki łowieckiej. Gotowa jest część po−
mocy naukowych: poglądowe plansze
i tablice z gatunkami chronionymi – ro−
dzimymi i obcymi (na wybiegu i wew−
nątrz pawilonu), gabloty z owadami.
Na ukończeniu jest urządzanie (w jed−
nym z pomieszczeń) lecznicy wetery−

naryjnej. Ogród zoologiczny sprezento−
wał ośrodkowi paśnik.

Leśne sanatorium przylega do leśni−
czówki, w której gospodarzy Jerzy Dow−
narowicz (na zdjęciu) i on sprawuje pie−
czę nad ośrodkiem. Ma też już się kim
opiekować – do ośrodka trafiła sarenka
a dla kilku młodych bażantów jest to
miejsce urodzenia, a raczej wyklucia się.

Do ośrodka rehabilitacji prowadzi do−
brze oznakowana i urządzona ścieżka
przyrody leśnej. Choć ośrodek jeszcze
formalnie nie działa, to już zjeżdżają do
niego goście – leśnicy z innych regionów
kraju, którzy planują organizację podob−
nych placówek u siebie. E.J.

W Miszewie Murowanym powstaje pierwszy w Polsce Ośrodek
Rehabilitacji Zwierząt Łownych. 

Leśne sanatorium

W poprzednim numerze pisaliśmy
o szansie dla zawałowców, jaką dałoby
im stosowanie w Płocku inwazyjnej me−
tody leczenia ostrych zespołów wieńco−
wych. Kardiolodzy z Winiar bardzo się
do tego pomysłu ”zapalili”, nawet zaczę−
li się szkolić. Na przeszkodzie stał tylko
brak 4 mln złotych na zakup aparatury do
pracowni hemodynamicznej.

Tymczasem szpital i wszystkich zawa−
łowców w płockim regionie spotkała mi−
ła niespodzianka; zakup najważniejszego
urządzenia – angiografu, zdecydował się
sfinansować PKN Orlen. WSzZ ogłosił
już przetarg na jego dostawę. 

To jednak nie wszystko. Trzeba urzą−
dzić piątą salę operacyjną, dla pacjen−
tów po zabiegach powiększyć zaplecze

oddziału intensywnej terapii itp. Dlate−
go pieniądze, jakie zadeklarowali inni
sponsorzy, także bardzo się przydadzą,
by oddział mógł pracować w dobrych
warunkach. Ministerstwo Zdrowia
obiecało dołożyć 1 mln 200 tys. zło−
tych, za fakturę do 100 tys. złotych na
sprzęt, czy roboty konieczne do uru−
chomienia pracowni, zapłaci Urząd
Miasta, pomoc w wysokości 5 tys. euro
zadeklarował PERN, dołożyć ma się
też Polimex−Cekop i płocki oddział Bu−
siness Centre Club.

Wszystko wskazuje na to, że pier−
wsze zabiegi metodą inwazyjną u osób
z zawałem serca zostaną przeprowa−
dzone w szpitalu na Winiarach pod ko−
niec bieżącego roku. (j)

Szpital na Winiarach będzie miał pracownię hemodynamiczną

Jest sponsor

A
L

E
K

SA
N

D
E

R
 N

IW
E

L
IŃ

SK
I

Na orlenowskiej stacji paliw przy ul.
Wyszogrodzkiej 123 znajduje się defi−
brylator oraz apteczka pierwszej pomo−
cy. W ten sposób zakończył się drugi
etap akcji „Orlen – pierwsza pomoc”,
której organizatorami są: PKN Orlen
oraz fundacja „Dar serca”. 

Akcja polega na organizacji pier−
wszej pomocy na stacjach paliwowych
koncernu. – Dwuletnie badania wyka−
zały, że świadomość społeczna w udzie−
laniu pierwszej pomocy jest znikoma
– mówi prezes Fundacji Tomasz Gry−
żewski. 

Teraz na ponad 30 stacjach paliwo−
wych w całej Polsce znajdują się apte−
czki z pełnym wyposażeniem. – Nie ma
w niej leków – mówi Piotr Łukiewicz,
ekspert medyczny programu i członek
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
– Skład apteczki został zatwierdzony
przez Polskie Towarzystwo Lekarskie
oraz PCK. 

Znajdują się w niej: opatrunki, środki
do dezynfekcji, folia do przykrycia pa−
cjenta, która może podnieść lub obni−
żyć jego temperaturę, żel na oparzenia,
opaski uciskowe, nożyczki do rozcina−
nia ubrań. – Poza tym jest specjalistycz−
na maseczka z filtrem, który zabezpie−
cza ratownika i poszkodowanego przed
zarażeniem się chorobami przenoszo−
nymi drogą oddechową – wyjaśnia
Piotr Łukiewicz.

Wszystkie produkty, oprócz mase−
czki, są produkcji polskiej. 

Dla podniesienia świadomości spo−
łecznej, na każdej stacji dostępne są
także niewielkie książeczki, w których
za pomocą obrazków i krótkich opisów
wyjaśnione są zasady udzielania pier−
wszej pomocy. – Broszury są darmowe

– mówi Tomasz Gryżewski. – Nikt nie
powinien się bać zastosowania pro−
stych zasad, gdy zajdzie taka potrzeba.
A my chcemy do tego przekonać ludzi.

Kolejną nowością, którą wprowadza
Orlen na swoich stacjach, jest automa−
tyczny, zewnętrzny defibrylator (z ang.
AED – Automatical External Defibrilla−
tor). – To urządzenie, które może urato−
wać życie osobie, u której nastąpiło za−
trzymanie krążenia i serce pracuje niere−
gularnie – wyjaśnia Tomasz Gryżewski. 

Płocka stacja jest jedenastym miej−
scem, gdzie zainstalowano AED.
– Chcemy, aby urządzenia te znajdowa−
ły się w miejscach użyteczności publicz−
nej, aby w razie potrzeby można było
jak najszybciej do niego dotrzeć – tłu−
maczy prezes Fundacji. – Na razie są to
stacje paliwowe, znajdujące się przy
ruchliwych trasach oraz oddalone od
szpitali.

Urządzenie jest w pełni automatycz−
ne. Gdyby przyszło go użyć, samo roz−
pozna migotanie komór, a przez spe−
cjalny głośnik zostaną wydane polece−
nia dla osoby, która je obsługuje. 

– Poza tym pracownicy stacji przesz−
li specjalne szkolenia, które zakończyły
się uzyskaniem certyfikatu – mówi Piotr
Łukiewicz. 

Szkolenia przeprowadziło Polskie
Towarzystwo Lekarskie oraz PCK – je−
dyna polska organizacja, której certyfi−
katy uznawane są w krajach Unii Euro−
pejskiej. – Po dwóch latach każdy
z pracowników musi odnowić certyfikat
– informuje Łukiewicz.

Według Łukiewicza defibrylator jest
ogniwem w łańcuchu przeżycia. – W
ciągu kilku minut, które upływają do
przybycia pogotowia, można podtrzy−
mać akcję serca i uratować życie. Nie
chcemy zastępować lekarzy czy pra−
cowników pogotowia ratunkowego. Ale
każdy może im pomóc, dzięki użyciu de−
fibrylatora – mówi.

Stacje Orlenu, gdzie znajduje się
urządzenie oraz apteczka pierwszej po−
mocy, mają specjalne oznaczenia na
drzwiach. Ponadto, jak zapewniają
w Fundacji, już niedługo na elementach
zewnętrznych stacji znajdą się duże oz−
nakowania, aby można je było zoba−
czyć z daleka. Defibrylator kosztuje 8
tys. zł brutto. M.D.

Ogniwo
w łańcuchu życia

Od dwóch miesięcy strażnicy miejscy kontrolują punkty sprzedaży alkoholu
w mieście. Odwiedzili już ponad 100 sklepów i zakładów gastronomicznych,
sprawdzając czy jest w nich przestrzegana ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zwracano również uwagę, czy właściciele ma−
ją ważne zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności, przypominano
o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym.

Pozytywnym jest fakt, że tylko w jednym przypadku wykryto pewne uchybie−
nia, ale przypominania i ostrożności nigdy nie za wiele. Dlatego kontrole będą
kontynuowane. jg

Alkohol pod kontrolą
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Zła wiadomość dla osób poszukują−
cych pracy; w czerwcu po trzech mie−
siącach spadku, bezrobocie na Mazo−
wszu lekko wzrosło. O ponad 2000
zmalała liczba ofert pracy.

Na koniec maja w statystykach WUP
figurowało 362.800 bezrobotnych. Pra−
wo do zasiłku posiada zaledwie ok. 50
tys. bezrobotnych (niewiele powyżej 13
procent). Niepokojącym jest fakt, że
w czerwcu powiatowe urzędy pracy na
Mazowszu pozyskały znacznie mniej
niż dotychczas ofert pracy. Do dyspozy−
cji bezrobotnych było tylko 4700 propo−
zycji zatrudnienia, podczas gdy w mar−
cu oferowano ponad 6800 miejsc pracy,
w kwietniu 9200, a w maju 6850.

Z danych WUP wynika, że sytuacja na
mazowieckim rynku pracy zaczyna po−
garszać się. Między innymi dlatego bar−
dzo wiele osób ubiega się o pracę poza
granicami kraju. 

Wśród ofert krajowych, dominują
propozycje pracy wakacyjnej krótko−
terminowej (do 3 miesięcy) dla studen−

tów i młodzieży szkolnej. Zapotrzebo−
wanie jest na pracowników magazyno−
wych, telemarketerów, osoby wprowa−
dzające dane do komputera, pracowni−
ków biur obsługi klienta, przedstawi−
cieli handlowych. AK

Mniej ofert pracy
Kilkuset bezrobotnych pracuje przy od−

budowie zabytków na Mazowszu. Na rea−
lizację programu „Bezrobotni w służbie
ochrony zabytków” Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie przeznaczył w tym ro−
ku ponad 2 mln zł. 

W ramach tego programu najwięcej
bezrobotnych zatrudniono w regionie
radomskim – 87 osób. Pracują m.in.
przy odbudowie zamku i kolejki wąsko−
torowej w Iłży, przy renowacji Klaszto−
ru Bernardynów w Radomiu, zamku
w Szydłowcu, w Muzeum Wsi Radom−
skiej, przy pracach w Dworku Kolberga
w Przysusze, Muzeum J. Kochanow−
skiego w Czarnolesie.

W Warszawie pracuje ponad 40 osób
m.in. w Łazienkach Królewskich.

W regionie płockim zatrudnienie znalaz−
ło ponad 40 osób. Pracują m.in. przy odbu−
dowie dworku w Raciszewie (pow. Sierpc),
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
przy renowacji zamku w Gostyninie i zes−
połów pałacowo – parkowych w Sannikach
i Szczawinie Kościelnym.

W regionie ciechanowskim bezrobotni za−
trudnieni są przy odbudowie zameczku
w Szreńsku, kościółka w Strzegowie i zabyt−
kowej kolejki wąskotorowej, a w regionie
siedleckim pracują przy odnowie zespołu pa−

łacowego w Ruskowie (pow. Łosice). W re−
gionie ostrołęckim bezrobotni pracują m.in.
przy renowacji zabytkowych zespołów par−
kowych w miejscowości Krasne i w okoli−
cach Czernic (pow. Przasnysz).

W ubiegłym roku przy realizacji pro−
gramu „Bezrobotni w służbie ochrony
zabytków” pracowało 276 osób. Reno−
wację przeprowadzono w 13 zespołach
zabytkowych na terenie 12 powiatów
Mazowsza. Koszt zatrudnienia bezro−
botnych przekroczył 1,3 mln zł. ”Bezro−
botni w służbie ochrony zabytków” – to
program przygotowany przez Woje−
wódzki Urząd Pracy w Warszawie i Sa−
morząd Województwa Mazowieckiego.
Jego celem jest wsparcie inicjatyw lo−
kalnych w zakresie zabezpieczenia, od−
budowy i zagospodarowania obiektów
zabytkowych, a także stworzenie możli−
wości okresowego zatrudnienia bezro−
botnych w ramach robót publicznych.
Z programu mogą skorzystać także ab−
solwenci, którzy mogą odbywać staże.

Projekt działa drugi rok, jest finansowa−
ny z rezerwy Funduszu Pracy, która znaj−
duje się w dyspozycji Marszałka Woje−
wództwa Mazowieckiego.

Aleksander Kornatowski 
(rzecznik prasowy WUP)

Bezrobotni i zabytki

W Wielkiej Brytanii nie brakuje pracy
– na Polaków czeka tam kilkaset miejsc.
Trzeba jednak wiedzieć, jak legalnej pra−
cy szukać. Mówili o tym przedstawiciele
ambasady Wielkiej Brytanii na spotkaniu
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w War−
szawie. Najczęściej popełnianym błędem
jest wyjazd bez znajomości obowiązują−
cych w Anglii zasad zatrudnienia, w do−
datku bez znajomości, choćby podstaw,
języka angielskiego. Tymczasem, szuka−
jąc w tym kraju pracy, najlepiej skontak−
tować się z Job Centre Plus, które fun−
kcjonuje w ramach urzędu Department
for Work and Pensions. Informacje na ten
temat można znaleźć na stronie interneto−
wej www.jobcentreplus.gov.uk

Pracę można także znaleźć za pośred−
nictwem sieci EURES tel. 022/631 28 44
lub 022/532 22 26, wawueures1@pra−

ca.gov.pl lub rynekpracy@wup.mazo−
wsze.pl

Osoby wyjeżdżające do pracy w Wiel−
kiej Brytanii nie potrzebują zezwolenia na
pracę, ale muszą zarejestrować się w sy−
stemie rejestracji osób zatrudnionych, co
daje podstawę do zamieszkania i wykony−
wania pracy w tym kraju. Formularz reje−
stracyjny jest dostępny na stronie interne−
towej www.workingintheuk.gov.uk Dołą−
czyć trzeba do niego kopię listu potwier−
dzającego zatrudnienie od pracodawcy, 2
zdjęcia, kopię ważnego paszportu i dowód
opłaty w wysokości 50 funtów. Całość na−
leży wysłać na adres podany w kwestio−
nariuszu. Certyfikat rejestracyjny będzie
ważny przez okres zatrudnienia u praco−
dawcy wymienionego w formularzu. Przy
zmianie zatrudnienia trzeba wystąpić
o nowy certyfikat rejestracyjny. opr. (j)

Praca w Wielkiej Brytanii

W tym roku o służbę zastępczą ubie−
gało się ponad 40 osób z całego Mazo−
wsza. Pozytywną opinię komisja Woje−
wódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
wydała tylko w stosunku do 14 osób.

Przypomnijmy, że aby uzyskać skie−
rowanie do takiej służby należy złożyć
oświadczenie o przekonaniach religij−
nych lub względach moralnych i wyjaś−
nić z jakich powodów wyznanie pozo−
staje w sprzeczności z obowiązkiem
odbycia służby wojskowej. 

Na Mazowszu na służbę zastępczą
przeznaczono ponad 783 tysiące zło−
tych. W ramach tych środków zatrud−
nionych może zostać 108 poboro−
wych. Na terenie funkcjonowania filii
WUP w Radomiu – 25 osób, filii
WUP Ostrołęka – 10 osób, filii WUP
Ciechanów – 2 osoby, filii WUP
Siedlce – 1 osoba, filii WUP Płock – 2
osoby, WUP Warszawa – 68 osób.
Najczęściej o zatrudnienie w ramach

służby zastępczej występują placówki
służby zdrowia i administracji samo−
rządowej. Służba trwa 18 miesięcy,
a dla absolwentów szkół wyższych 6
miesięcy. Poborowi mogą być zatrud−
nieni przy pracach na rzecz ochrony
środowiska, ochrony przeciwpożaro−
wej, w administracji publicznej, och−
ronie zdrowia, pomocy społecznej,
wymiarze sprawiedliwości, w pań−
stwowych lub samorządowych jed−
nostkach organizacyjnych. 

Poborowym przysługuje miesięczne
wynagrodzenie w wysokości 640 zł
brutto (477 zł netto), bilety na dojazd
do pracy, urlop (za I rok służby – 9 dni,
II rok służby 11 dni), prawo do bezpłat−
nego korzystania z opieki zdrowotnej,
prawo do ulg przy przejazdach pań−
stwowymi środkami komunikacji: ko−
leją i PKS – 78 proc. zniżki.

Aleksander Kornatowski 
(rzecznik prasowy WUP)

Służba zastępcza

Ponad 250 przypadków zatrudnienia
”na czarno” ujawnili w ciągu 5 miesięcy
tego roku inspektorzy Wydziału Kontroli
Legalności Zatrudnienia Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie. Skontrolo−
wano ponad tysiąc firm na Mazowszu
m.in. po 300 w Warszawie i Płocku, po−
nad 100 w Ciechanowie i Siedlcach.

W ponad stu firmach ujawniono, ze
pracodawcy zatrudniają pracowników
nielegalnie, w tym 12 bezrobotnych
z prawem do zasiłku. Podczas pracy
”na czarno” zatrzymano ponad 250
osób, z których 112 stanowili obcokra−
jowcy. Najczęściej nielegalnie zatrud−
niani są obywatele Ukrainy, Białorusi
i Wietnamu, jednakże odnotowano tak−

że pojedyncze przypadki nielegalnego
zatrudniania Amerykanów, Brytyjczy−
ków i Niemców.

W wyniku kontroli inspektorzy skie−
rowali 336 wniosków do sądów – po−
nad połowa dotyczyła ukarania praco−
dawców. Zalegalizowano także zatrud−
nienie 141 osób i doprowadzono do od−
prowadzenia 499 tys. złotych składek
na Fundusz Pracy.

Najwięcej nielegalnie zatrudnionych
ujawniono w Warszawie – 128 osób,
w tym 82 obcokrajowców, którzy zo−
stali deportowani z Polski. W regionie
płockim ujawniono 25 osób pracują−
cych ”na czarno”, ponad 50 w siedlec−
kim, 32 osoby w radomskim. A.K.

Pracowali ”na czarno”

Obóz pracy
w Radziwiu

W sierpniu mija 64. rocznica zorga−
nizowania przez Niemców w Płocku−
Radziwiu obozu pracy dla kobiet (Ar−
beitserziehunglager). O tym obozie
sporo napisał Franciszek Dorobek
w „Dziejach Płocka” TNP 1973r. To−
warzystwo Miłośników Radziwia na
początku maja tego roku złożyło
w Urzędzie Miasta Płocka wniosek
o ustawienie pamiątkowego kamienia
w miejscu gdzie znajdował się ten
obóz (dawna remiza strażacka). b.o.
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Tak ma się nazywać kompleks placó−
wek pomocowych powstający przy Ko−
ściuszki 5 od imienia patrona Katolic−
kiego Stowarzyszenia Pomocy Św.
Brata Alberta w Płocku. – Będą z niego
korzystały dzieci, młodzież oraz osoby
starsze i samotne – mówi Anna Koze−
ra, prezes stowarzyszenia. 

Na parterze powstanie Dom Dzien−
nego Pobytu „Ciepła Izba”, a na pier−
wszym piętrze – sala rekreacyjno – wi−
dowiskowa. 

Albert się rozwija

Zaczynali od „Kromki chleba” – pro−
gramu dożywiania dzieci i bezrobot−
nych. Dziś, po dziesięciu latach działal−
ności, prowadzą świetlicę środowisko−
wą dla dzieci, klub profilaktyki środo−
wiskowej dla młodzieży „Nasz krąg”
oraz pośrednictwo pracy dla dorosłych.
W siedzibie stowarzyszenia jest pokój
dla młodzieży, dzieci, czytelnia z po−
dręczną biblioteczką, kuchnia, pracow−
nia plastyczna oraz sala rekreacyjno−
sportowa ze stołem do ping−ponga, pił−
karzykami, bilardem i dartem. Wszyst−
kie pomieszczenia są dobrze, choć
skromnie wyposażone. Niedawno uzy−
skali, jako pierwsi w Płocku, status or−
ganizacji pożytku publicznego.

Rozpoczęcie realizacji dwóch kolej−
nych projektów, umożliwiło powstanie
Funduszu Grantowego.

Dom pokoleń

Dom Dziennego Pobytu to realizacja
projektu, który współfinansowany jest
z pierwszej edycji konkursu (42 tys. zł).
Powstający, w budynku naprzeciwko
siedziby stowarzyszenia, ma w przy−
szłości objąć opieką blisko 90 osób,
a do końca tego roku – 50. – Powstaje
z myślą o ludziach starszych, samot−
nych, takich którzy siedzą w czterech
ścianach i z różnych powodów, nie mo−
gą liczyć na pomoc rodziny czy znajo−
mych – mówi prezes stowarzyszenia.
Budynek jest zniszczony i wymaga ka−
pitalnego remontu, ale jak zapewnia
Anna Kozera, pod koniec roku dom po−
winien zostać otwarty. Będzie działał
12 godzin na dobę. Oprócz opieki, każ−
dy jego mieszkaniec otrzyma trzy posił−
ki. Stowarzyszenie liczy, że w przy−
szłości dom stanie się placówką całodo−
bową.

Z remontem tego budynku związana
jest realizacja drugiego projektu, na
który stowarzyszenie dostało 30 tys. zł
z Funduszu Grantowego. Chodzi o inte−
grację międzypokoleniową. – „Bliskie
spotkania” to program współpracy
dzieci, młodzieży i mieszkańców Domu
Dziennego Pobytu – mówi prezes Ko−
zera. – Wspólne przyrządzanie posiłku,
podawanie do stołu. Młodzi uczyliby się
wolontariatu, a dorośli brali udział
w ich wychowywaniu. Tak, aby korzyść
była obopólna. – Wczoraj rozmawiałam
z panią, która pięknie szyje. Jest emery−
towaną nauczycielką z „Igiełek” i mó−
wi, że bardzo chętnie by do nas przy−
szła, tylko chce się czuć potrzebna – do−
daje. Głównym miejscem integracji
międzypokoleniowej byłaby powstają−
ca w nowym budynku sala rekreacyjno
–widowiskowa. Tu mają odbywać się
spotkania ze znanymi ludźmi, spektakle
teatrzyku dziecięcego. Będzie też piani−
no. (r. ł.)

Trudno uwierzyć, ale do końca roku, w tym budynku powstanie
„Ciepła Izba”, a w przyległych do niego garażach – dziecięcy
sklepik i kącik majsterkowicza.

Centrum Brata Alberta

Tu będzie dom dziennego pobytu i sala rekreacyjno – widowiskowa

Anna Kozera przed wejściem do sali re−
kreacyjnej

Domy Pomocy Społecznej wielu
jeszcze osobom kojarzą się negatywnie
— z przytułkami, domami starców,
gdzie tylko czeka się na śmierć. Aby
przełamać ten stereotyp, DPS „Przyjaz−
nych serc” przy ul. Krótkiej 6a już po
raz kolejny zaprasza płocczan do siebie
w odwiedziny. Od 25 do 27 sierpnia
organizuje bowiem „dni otwarte”.

Pierwszego dnia przy ul. Krótkiej spę−
dzić będzie można niemal cały dzień (od
godz. 10 do 20). W programie m.in.: wy−
stęp zespołu „Rozśpiewane serca”, pre−
zentacja form pracy opiekuńczo−terapeu−
tycznej i rehabilitacyjnej, bezpłatnych po−
rad udzielać będzie prawnik, psycholog,

pracownik socjalny, psychiatra i dietetyk.
Obejrzeć będzie można również sprzęt
medyczny i rehabilitacyjny renomowa−
nych firm polskich i zagranicznych, wy−
stawę prac wykonanych w ramach war−
sztatów terapii zajęciowej, porozmawiać
z Rzecznikiem Osób Niepełnospraw−
nych. A na zakończenie przewidziano
wspólną zabawę przy muzyce zespołu
„Rodeo”, konkursy, quizy i grillowanie.

Dom otwarty będzie dla wszystkich
także w czwartek i piątek od godz. 10
do 18 a pracownicy „Przyjaznych serc”
prezentować będą wszystkim gościom
formy pracy z podopiecznymi i udzie−
lać wszelkich informacji. (j)

W Domu „Przyjaznych serc”

Dni otwarte

W ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble−
mów Alkoholowych, Wydział Zdro−
wia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta, jak co roku, organizuje kolo−
nie profilaktyczne dla dzieci ze szkół
podstawowych i obóz profilaktyczno−
edukacyjny dla uczniów gimnazjów.
Zlecenie realizuje w tym roku biuro
podróży KONTIKI z Wrocławia.
Dzieci i młodzież wypoczywać będą
w sierpniu (od 15 do 28) w Pustkowie
koło Rewala. W tym roku (w ramach
wspomnianego programu) zwiększo−
no liczbę wyjeżdżających na kolonie
i obozy o 45 osób – w sumie z Płocka
wyjedzie 225 dzieci. 

W program pobytu, obok typowych
zajęć rekreacyjnych zostały wpisane
ćwiczenia i pogadanki z zakresu profi−
laktyki uzależnień, umiejętności radzenia
sobie z problemami, wyrażania emocji,
prawidłowych zachowań społecznych. 

Urząd Miasta dofinansowuje kolonie
i obóz (335 zł na dziecko), na których
jest jeszcze kilkanaście wolnych
miejsc. Rodzice za pobyt dziecka płacą
350 złotych.

Osoby zainteresowane wyjazdem
dzieci na kolonie i obóz mogą zgła−
szać się do Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych UMP przy ul.
Zduńskiej 3 pok. 251 tel. 367 17 04
i 367 17 20. le

Wypoczynek i nauka

Koordynator pomocy humanitarnej w Oddziale Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych rozdzielił kolejną partię darów, przekaza−
nych przez płockich producentów wyrobów dziewiarskich. Tym razem białymi,
różowymi i niebieskimi sweterkami obdarowani zostali najmłodsi; 50 sztuk nie−
mowlęcej odzieży trafiło do Domu Samotnej Matki Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Białej, DPS „Przyjaznych serc”, Noclegowni dla Kobiet
PKPS i Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. (j)

Dary dla maluchów

W takich pawilonach i domkach campingowych w Pustkowie będą wypoczywali płoc−
czanie
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Franciszek Starowieyski − Wolność ucieka z duszy człowieka

Prace czołówki polskich artystów,
m.in. Dwurnika, Cześnika, Wołka, Le−
wandowskiego, Starowieyskiego i Ma−
śluszczaka prezentowane są w płockim
Domu Darmstadt. Wystawa to efekt Mię−
dzynarodowego Integracyjnego Pleneru
Artystycznego w Łącku. Plener połączo−
ny był z warsztatami plastycznymi dla
młodzieży gimnazjalnej pn. „Widzieć
więcej!”. W sumie brało w nich udział 60
młodych osób polskiego pochodzenia
z Ukrainy, Białorusi, Łotwy oraz Mołda−
wii, a także ich rówieśnicy z Polski. Przez
10 dni doskonalili swoje umiejętności

plastyczne pod okiem polskich artystów.
Część prac młodych twórców została za−
prezentowana w Domu Darmstadt obok
prac ich mistrzów. 

Organizatorami pleneru i warsztatów
byli: Stowarzyszenie Gmin Pojezierza
Gostynińsko – Włocławskiego, PKN 
ORLEN i Fundacja SEMPER POLONIA. 

Wystawę w Domu Darmstadt można
oglądać do 4 sierpnia. Potem zostanie
przeniesiona do Towarzystwa Nauko−
wego Płockiego, gdzie zagości do koń−
ca września. Otwarcie w TNP 6 sier−
pnia, godz. 18. (r. ł.)

Widzieć więcej– Maciej Niesiołowski – kapelmistrz
niezawodny, narrator niezrównany
i człowiek przeuroczy – ostatnio jest czę−
stym gościem Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej. Po występach w marcu i kwiet−
niu, 11 lipca zaprezentował się na jej cze−
le na staromiejskim rynku podczas kolej−
nego koncertu w ramach szóstej edycji
Letniego Festiwalu Muzycznego. Kon−
certowi temu, oficjalnie zatytułowanemu
„Z batutą i humorem” (w ślad za popu−
larnym cyklem telewizyjnych progra−
mów muzycznych Niesiołowskiego), dy−
rygent nadał też nieformalne motto „Bez
trosk” – od otwierającej program polki
Josepha Straussa.

Istotnie, muzyka rozbrzmiewała „bez−
troska” – w wykonaniu orkiestry i pary
młodych, uzdolnionych solistów Gliwic−
kiego Teatru Muzycznego, Wioletty
Białk (sopran) i Michała Musioła (tenor).
Poza jednym numerem operowym, słyn−
ną arią O luce di quest’ anima z Lindy
z Chamounix Gaetano Donizettiego,
rozbrzmiewały niezniszczalne hity reper−
tuaru operetkowego – na czele z dwoma
duetami: z Księżniczki czardasza Emme−
richa Kalmana i kupletami Barinkay’a
Wielka sława to żart z Barona cygań−
skiego Johanna Straussa, które z repertu−
aru płockiej orkiestry nie wypadną chyba
po kres mojej kariery recenzenckiej.
Warto jednak podkreślić, że Niesiołow−
ski wykroczył nieco poza preferowany
przez Jacka Bonieckiego kanon wiedeń−
ski, sięgając do twórczości ojca operetki
berlińskiej, Paula Lincke (potpourri naj−
słynniejszych tematów), czy do klasyki
francuskiej muzyki lekkiej (walc Espa−
na Emile’a Waldteufla, kankan z offen−
bachowskiego Orfeusza w piekle). Zna−
lazło się nawet miejsce na współczesny
repertuar estradowy (sławetny temat
Vincenzo Rossiego In silenzio w opra−
cowaniu Edwarda Czernego).

Jeszcze dalej w tym kierunku posu−
nęliśmy się podczas finałowego kon−
certu festiwalu, 16 lipca w tym samym
miejscu. Wystąpił, działający od 1996
roku, zespół muzyków estradowych
i symfonicznych z miasta Łodzi, pra−
wem kaduka mieniący się Symphonic
Stars Band – trudno tu bowiem było
dopatrzyć się „gwiazd” czy jakichkol−
wiek ambicji „symfonicznych”. Ura−
czono nas doprawdy niewyszukaną –
w sensie aranżacji i repertuaru – wią−
zanką rozrywkowych hitów (Podmo−
skiewskie wieczory w opracowaniu
zatrącającym o dixieland), z okazjo−
nalnymi przebłyskami jazzu (latynoski

San Thomas Sonny’ego Rollinsa) czy
rhythm−and−bluesa (Green Onions).
Znalazło się nawet miejsce na akcenty
pop−rockowe (wyjątkowo bezbarwnie
potraktowany Addicted to Love ś. p.
Roberta Palmera).

Było to postne podsumowanie płyt−
kiego w sumie festiwalu, którego wiel−
kim dotychczasowym atutem było to,
że mimo „letniego”, relaksowego szyl−
du, dość szeroko uwzględniał dzieła
symfoniczne najwyższego kalibru
(Czwarta Brahmsa i „Organowa” Sa−
int−Saensa w 1999 roku, Dziewiąta
Beethovena trzy lata później). Teraz –
nawet Rubinstein Quartet, który w ra−
mach pierwszej edycji festiwalu dał
najzupełniej „poważny” występ w Sali
Barokowej miejscowego muzeum
(Mozart, Brahms), 27 czerwca br. za−
prezentował się w Domu Darmstadt,
całkiem udanie zresztą, w repertuarze
okołojazzowym (Dębski, Mencel), a w
programie koncertu w katedrze 4 lipca,
z udziałem cenionego gdańskiego trę−
bacza Janusza Szadowiaka – obok Ja−
na Sebastiana Bacha – umieszczono
niejakiego Ennio Morricone. Jeśli
miałaby to być generalna zapowiedź
polityki repertuarowej nowej dyrekcji
płockiej orkiestry, nie jest doprawdy
pewne, czy sezonu 2004/2005 można
oczekiwać „bez trosk”. A. Dorobek

BEZ TROSK?

Druga edycja Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Elektronicznej
Astigmatic 2004 w Płocku rozpocznie
się 6 sierpnia i potrwa trzy dni. Wyda−
rzenia festiwalowe rozegrają się na
trzech scenach. Na głównej (na plaży)
wystąpią zespoły i DJ−e. Nieopodal sta−
nie również namiot „After− Party”,
gdzie uczestnicy festiwalu będą mogli
kontynuować zabawę po zakończeniu
koncertów na scenie głównej. W na−
miocie i w Małachowiance, gdzie bę−
dzie druga scena, odbędą się również
prezentacje multimedialne, projekcje
filmów. Trzecia scena – największa
atrakcja tegorocznej imprezy – powsta−
nie na wodzie (na dwóch barkach, zacu−
mowanych na Wiśle) w odległości kil−
kunastu metrów od brzegu. Dodatko−
wym medium będzie więc woda odbija−
jąca obrazy ze sceny, które wykorzysta−
ją zapewne zaproszeni na imprezę wi−
zualiści z Francji, Kanady, Polski, USA
i Włoch, m.in. Kinga Kiełczyńska &
Guevara Soliman.

Program pokazów jest bardzo różno−
rodny: od abstrakcyjnych obrazów ry−

sowanych przy pomocy komputera, po−
przez animacje, przypominające filmy
dla dzieci, do paradokumentalnych za−
pisów wideo i specjalnych pokazów fil−
mów awangardowych. 

Nie tylko muzyka

Organizatorzy zaplanowali również,
w ramach „Astigamtic Kino”, projekcje
filmów z muzyką Krzysztofa Komedy
(nazwa festiwalu została zaczerpnięta
z tytułu jego płyty) oraz pokaz doku−
mentu o artyście i filmów krótkometra−
żowych Andrzeja Kondratiuka. Po raz
pierwszy w Polsce zaprezentowany zo−
stanie projekt filmowy francuskiego
performera Juliena Maire „Demi Pas”.
Swoją europejska premierę będzie miał
również dokument „Maestro” w reżyse−
rii Josella Ramosa, który zapowiedział
przyjazd do Płocka.

Na scenie będzie można zobaczyć
m.in. nowojorski duet Metro Area,
który zdobył przed rokiem prestiżową
nagrodę American Dance Music
Awards w kategorii ”najlepszy nowy
artysta” czy Normana Jay’a – jedną

z najbardziej kultowych i najbardziej
wpływowych postaci brytyjskiej sceny
klubowej (za swe muzyczne osiągnię−
cia został odznaczony ”Medal of Bri−
tish Empire” (za zasługi dla muzyki
i dj’ingu). W tym roku koncerty będą
rejestrowane. W planach jest wydanie
płyty. 

Dane techniczne

Teren festiwalu zostanie w tym roku
ogrodzony. Wejście jest bezpłatne, ale
wiążą się z nim pewne restrykcje. Będą
trzy wejścia; dwa od ulicy Rybaki, jed−
no – na skarpie, na tyłach fary. Przy
tym ostatnim znajdował się będzie fe−
stiwalowy depozyt, do którego trafią
szklane opakowania, alkohol, niebez−
pieczne narzędzia a także... gwizdki.
Zakaz używania gwizdków, które roz−
praszały artystów w ubiegłym roku zo−
stał wpisany do regulaminu imprezy.
Regulamin i ankietę można ściągnąć ze
strony internetowej lub dostać przy jed−
nym z wejść na festiwalowy teren. Po
jej wypełnieniu każdy uczestnik dosta−
nie plastikowy pasek na rękę. Naprze−
ciwko sceny głównej, niedaleko zalewu
„Sobótka”, stanie pole namiotowe.
Obok pracowników ochrony na bezpie−
czeństwem uczestników imprezy bę−
dzie czuwać straż miejska, policja
i WOPR. (r. ł.)

więcej informacji: www.astigmatic.pl 

Trzy sceny, w tym jedna na wodzie, trzy duże ekrany do projekcji multimedialnych
i blisko 50 wykonawców. Tegoroczny festiwal zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.
Astigmatic 2

Elektryczny Płock 
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23 lipca. Samo południe. Centrum Płoc−
ka – plac przed teatrem. Z daleka słychać
syreny policyjne. Przechodnie zatrzymują
się. Do bagażnika niebieskiego fiata wcią−
gane jest dziecko. Porywacze uciekają
przez ul. Nowy Rynek. Tuż za nimi radio−
wóz. Padają strzały, policja zatrzymuje
dwóch mężczyzn, obezwładnia ich. 

Na szczęście były to tylko pokazy zor−
ganizowane przez komendę miejską
z okazji 85. rocznicy powstania policji.
Szczególnie dzieciaki przypatrywały się
pokazowi tresury psów policyjnych
i technik interwencji. Mogły z bliska
obejrzeć wozy bojowe, armatkę wodną,
wyrzutnię granatów gazowych. Nie za−
brakło stoisk z ulotkami np. na temat jak
zabezpieczyć mieszkanie przed włama−
niem, o szkodliwości działania narkoty−
ków itp. Swoje akcesoria rozłożyli tech−
nicy kryminalistyczni, a tuż obok prezen−
towane były mundury, kabury i kajdanki.

Dzień później, w Domu Technika poli−
cjanci oficjalnie obchodzili swoje święto.
Były odznaczenia państwowe i resorto−
we. Blisko stu funkcjonariuszy awanso−
wało na wyższe stopnie. Jacek Olejnik
– zastępca komendanta, z podinspektora
stał się młodszym inspektorem (w woj−
sku były podpułkownikiem). W płockiej
komendzie tak wysoki stopień ma tylko
komendant Ryszard Kijanowski. Srebr−
nym Krzyżem Zasługi odznaczony został
Zbigniew Wojciechowski – naczelnik
sekcji do walki z przestępczością. Na po−

dinspektora awansował Jacek Dąbrowski
– naczelnik sekcji kryminalnej, a na na−
dinspektora Stanisław Spychała – zastęp−
ca naczelnika sekcji dochodzeniowo−
śledczej. W płockiej komendzie przyby−
ło: trzech komisarzy, sześciu aspirantów
sztabowych, 16 starszych aspirantów,
pięciu aspirantów, dwóch młodszych as−
pirantów, 23 sierżantów sztabowych,
dziewięciu starszych sierżantów, jeden
sierżant i 14 starszych posterunkowych.

Gratulacje i nagrody policjantom wrę−
czali przedstawiciele władz wojewódz−
twa, samorządu, miasta, powiatu oraz
największych płockich firm. (m.d.)

Porwanie z awansem

Ten festiwal zdecydowanie należał
do lwowskiego Teatru Woskresien−
nia. „Hiob” był już w tym roku pre−
zentowany w Płocku podczas zimo−
wego festiwalu „Zbliżenia”. Wtedy
jednak wciśnięty w duszne sale płoc−
kiego teatru nie mógł w pełni się roz−
winąć. Plusem tamtej prezentacji był
chór śpiewający na żywo. Tym ra−
zem muzyka i śpiewy płynęły z taś−
my, ale spektakl wydobył z płockiej
starówki niespotykaną magię. Prze−
strzeń Starego Rynku wydawała się
być stworzona na potrzeby spekta−
klu. „Hiob” to adaptacja jednego
z pierwszych dramatów Karola Woj−
tyły, niezwykle plastyczne i suge−
stywne widowisko zachowujące
równowagę pomiędzy formą a tre−
ścią. Sam temat zaś wydaje się być
ważny, zwłaszcza w dzisiejszych
czasach, które nie sprzyjają refleksji
i tradycyjnym wartościom. To praw−
dziwe dzieło sztuki. (r. ł.)

Nadwiślański Festiwal Teatrów Ulicznych (24 –25 lipca)

Hiobowe wieści

185 obiektów liczy kolekcja broni
białej i palnej Muzeum Mazowieckiego
w Płocku. Większość znalazła się na
wystawie „Od miecza do pe−
peszy”. – Jest to kolekcja
zamknięta, rzadko ek−
sponowana, która
nie leży w głów−
nym kierunku
zainteresowań
naszego muze−
um. Znajdują się
tu jednak bardzo cieka−
we obiekty, które z pewnością zaintere−
sują młodzież odwiedzającą nasze mu−
zeum w czasie wakacji – mówił podczas
otwarcia wystawy Tadeusz Zaremba,
dyrektor Muzeum Mazowieckiego. 

Większość eksponatów to znaleziska
(np. dwa średniowieczne miecze wydo−
byte z Wisły w 1914 r.) i dary od płoc−

kiej policji (ostatnie nabytki – dwa ma−
usery – przekazała w 1998 r. Komenda
Rejonowa w Płocku).

Kolekcja białej broni składa się z 152
eksponatów;
m i e c z e ,

szpady, tasaki, bagnety,
szable i pałasze. Najstarszym jest

miecz z XI w. Osiem egzemplarzy to
broń wschodnia (m.in. japoński miecz
wakizashi), reszta jest pochodzenia eu−
ropejskiego. Na kolekcję broni palnej
składają się 33 obiekty; obok wspom−
nianej pepeszy (pistolet maszynowy
PPSz z 1944 r.) są m.in. turecka strzel−
ba skałkowa z końca XVIII w. garłacz
z północnej Afryki (XVIII w.) a także
walter P38. Wystawę uzupełniają grafi−
ki i pocztówki ze scenami batalistycz−
nymi i myśliwskimi. Ekspozycja czyn−
na do 5 września. (r. ł.)

Pistolet i szabelkaTo druga, po „Obliczach lasów”
w Koszelówce („SP” nr 13), wystawa
poświęcona 80−leciu Lasów Państwo−
wych. Tym razem temat został potrak−
towany z przymrużeniem oka. „Leśne
żywoty i żywioły” to wystawa pokon−
kursowa IV Salonu Stowarzyszenia
Polskich Artystów Karykatury. Obok
rysunków Edwarda Lutczyna, Andrzeja
Mleczki (poza konkursem), Marka Ra−
czkowskiego i Janusza Stannego może−
my oglądać prace mniej znanych arty−
stów karykatury – Tomasza Jury, Jerze−
go Flisaka, Leszka Ołdaka czy Zbi−
gniewa Ziomeckiego; w sumie kilka−
dziesiąt prac – wariacji na temat pol−
skich lasów. Na wernisaż wystawy
przyjechał do Płocka Jacek Frankow−
ski, prezes Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury, absolwent Wy−
działu Leśnictwa SGGW i główny ani−
mator artystycznego wydarzenia. Wy−
stawa prezentowana była już w Mazo−

wieckim Kultury i Sztuki. W Płockiej
Galerii Sztuki można ją oglądać do 14
sierpnia. (r. ł.)

Śmiech w lesie

Jedna z trzech prac Leszka Ołdaka− zdo−
bywcy pierwszej nagrody
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Teatr Nikoli z Krakowa w spektaklu pt. „Święto kucharza”
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pistolet
kawaleryjski
kapiszonowy

„Hiob” lwowskiego teatru Woskresienie
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średnia max średnia max

1 2 3 4 5 6 7

1. Temperatura, 0C 15 16 − − −

2. Barwa, mg Pt/l 0 5 5 5 15

3. Mętność, NTU 0,36 0,88 0,48 0,77 1

4. Odczyn, pH 7,4 7,8 7,4 7,4 6,5−9,5

5. Przewodność, µS/cm 771 855 826 836 2500

6. Smak akceptowalny

7. Zapach akceptowalny

8. Amoniak, mg/l 0,14 0,22 0,24 0,31 0,5

9. Azotany, mg/l 3,3 4,1 2,65 2,69 50

10. Azotyny, mg/l <dgo 0,010 0,002 0,002 0,5

11. Chlor wolny, mg/l                  <dgo 0,04 0,02 0,03 0,1 − 0,3

12. Chlorki, mg/l 115 119 − − 250

13. Fluorki, mg/l  0,8 0,8 \ − 1,5

14. Fosfor, mg P2O5/l 0,51 0,67 − − −

15. Glin, mg/l <dgo <dgo nw nw 0,2

16. Magnez, mg/l 18 18 − − 125

17. Wapń, mg/l 72 73 − − −

18. Mangan, mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05

19. Siarczany, mg SO4/l 33 42 − − 250

20. Żelazo ogólne, mg/l 0,05 0,16 0,01 0,04 0,2

21. Twardość, mg CaCO3/l 254 257 − − 60 − 500

22. Detergenty anionowe, mg/l <dgo <dgo − − 0,2

23. Ogólny węgiel org., ppm 4,4 6,3 − − −

24. Utlenialność, mgO2/l 2,1 3,2 − − 5

Próbki wody pobrane przez "Wodociągi Płockie" w 45 punktach poboru w różnych rejonach miasta Próbki wody pobrane przez PSSE  w Płocku

 w 7 punktach poboru próbek wody w różnych rejonach miasta Płocka (SUW Płock, ul.Górna 56) 

Wodociąg publiczny "Góry"

min max średnia max

1 2 3 4 5 6 7

1. Barwa, mg Pt/l 5 10 − − 15

2. Mętność, NTU 0,33 1,54 − − 1

3. Odczyn, pH 7,3 7,5 − − 6,5−9,5

4. Zapach − − akceptowalny

5. Chlor wolny, mg/l                  <dgo 0,19 − − 0,1 − 0,3

6. Mangan, mg/l 0,01 0,84 − − 0,05

7. Żelazo ogólne, mg/l 0,02 0,51 − − 0,2

akceptowalny

akceptowalny

L.p. Parametry i wskaźniki Powiatowa Stacja S−E"Wodociągi Płockie"

Parametry i wskaźniki

akceptowalny

  Dopuszczalne zakresy wartościx) 

Zawartość w wodzie wodociągowej

akceptowalny

  Dopuszczalne zakresy wartościx) 

akceptowalny

"Wodociągi Płockie"

Zawartość w wodzie wodociągowej
Powiatowa Stacja S−EL.p.

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. 
i Powiatowej Stacji Sanitarno−Epidemiologicznej 
o jakości wody wodociągowej w czerwcu 2004 r.Wodociąg publiczny Płock

Woda pobrana przez "Wodocią−
gi Płockie" w 10 punktach pobo−
ru sieci wodociągowej Woda po−
brana przez Powiatową Stację
Sanitarno − Epidemiologiczną  w
Płocku w 10 punktach poboru
sieci wodociągowej 
x) W przypadku podania jednej

wartości  dolna wartość zakresu
wynosi zero
,, − " w kolumnie 3,4,5,6  nie

oznaczano
,, − " w kolumnie 7   brak unor−

mowania
Wynik <dgo oznacza zawartość

poniżej dolnej granicy oznaczal−
ności, która wynosi: Azotyny −
0,003 mg/l, Glin − 0,04 mg/l,
Chlor wolny − 0,03 mg/l, Deter−
genty anionowe − 0,1 mg/l

O P I N I A
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku dotycząca jakości wody w sieci wodociągowej w mieście Płocku pro−

dukowanej przez Stację Uzdatniania Wody w: Płocku, ul. Górna 56b oraz Płocku − Góry w miesiącu czerwcu 2004 roku.
" Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie przedstawionych wyników  badań fizyko  −  chemicznych i bak−

teriologicznych wody wykonanych przez Laboratorium ,,Wodociągów Płockich"  Sp. z o.o. w Płocku oraz raportów badań próbek wo−
dy wykonanych przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno − Epidemiologicznej w Płocku w punktach sieci różnych rejonów mia−
sta Płocka stwierdza, że:

* Jakość wody (produkowana przez SUW Płock, ul. Górna 56)  w  badanym zakresie fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczo−
nej do spożycia przez ludzi. W zakresie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych na ogólną liczbę 91 badań nie notowano przekro−
czeń w stosunku do normatywów zawartych do wyżej cytowanego rozporządzenia, tj. liczby bakterii grupy coli typu kałowego, liczby
bakterii grupy coli,paciorkowców kałowych (enterokoki),clostridiów redukujących siarczyny.

Odnotowano 2 przypadki przekroczenia ogólnej liczby kolonii hodowanych w 370 C przez 24 h (w odniesieniu do 91 pobranych pró−
bek ) oraz 14 przypadków przekroczenia ogólnej liczby kolonii hodowanych w temperaturze 220C przez 72 h ( w odniesieniu do 84 po−
branych próbek).

* Jakość wody (produkowana przez SUW Płock − Góry)  w  badanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała
wymaganiom określonym w wyżej cytowanym rozporządzeniu, poza przekroczeniami maksymalnych  wartości następujących wskaźni−
ków i parametrów: mętność, mangan, żelazo."
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Nie wiem, czy Pan wie, ale właśnie
minęło sto dni, odkąd został Pan dy−
rektorem POKiSu. Czy czuje się Pan
już płocczaninem? 

To bardzo podchwytliwe pytanie.
Wystarczy odpowiedzieć na nie pozy−
tywnie, a wywiad rozkwitłby wszystki−
mi kolorami tęczy. Powiem więc ina−
czej. Jestem zadowolony z tego, że je−
stem w tym mieście, choć jeszcze nie
czuję, że zapuściłem tu korzenie. Mam
po prostu za dużo pracy. Ale jako cie−
kawostkę mogę powiedzieć, że w trak−
cie rozmów z rodziną mojej mamy do−
wiedziałem się, że moi pradziadowie
pochodzili z okolic Płocka. Mogę więc
stwierdzić, że wróciłem do korzeni. I,
choć jestem tu zaledwie kilka miesięcy,
już miałem dylemat komu kibicować.
Drużynie Vive z Kielc, gdzie mieszka−
ją moi rodzice, czy Wiśle Płock. Byłem
za Wisłą.

Na pewno zweryfikował już Pan
swoje pierwsze wyobrażenia? Obser−
wuje Pan zapewne dość uważnie ka−
lendarz imprez kulturalnych, któ−
rych nie był Pan autorem. Które
Pańskim zdaniem są warte kontynu−
acji, a które lepiej zdjąć albo pomy−
śleć nad zmianą?

Zapoznałem się z kalendarzem im−
prez na następny rok. Nie jestem czło−
wiekiem, który ze względów ambicjo−
nalnych będzie rezygnował z tych,
które odbywają się tu od wielu lat i do
których przyzwyczaili się płocczanie.
Ale mam także własne pomysły, któ−
re, mam nadzieję, spodobają się płoc−
czanom. 

Jakie zmiany chciałby Pan wpro−
wadzić?

Chciałbym przede wszystkim zad−
bać o oprawę medialną niektórych
imprez. Myślę np. o Festiwalu Muzy−
ki Jednogłosowej i festiwalu chóral−
nym państwa Bramskich. Te festiwa−
le są za mało wypromowane. Ich ran−
ga wymaga dodatkowych przedsięw−
zięć marketingowych, powinno być
o nich głośno w Polsce. Chciałbym
organizować w ich ramach dodatko−

we koncerty poza Płockiem, np.
w Warszawie, pod patronatem prezy−
dentów Warszawy i Płocka, zaintere−
sować nimi telewizję. Takimi impre−
zami przecież warto się pochwalić.
A przy okazji każdy taki koncert po−
za Płockiem daje szanse na zwrot
kosztów organizacji całego przed−
sięwzięcia. 

A jest Pan zadowolony z pracy
swojego zespołu?

Nadal się przyglądam. Na początku
starałem się nie narzucać swojego spo−
sobu myślenia i nie wtrącać się, dając
zespołowi wolną rękę. Od kiedy zosta−
łem dyrektorem odbyło się kilka du−
żych imprez. Moim zdaniem, bez wpa−
dek. Kusi mnie, żeby wymienić nazwi−
ska kilku osób, które szczególnie dużo
i dobrze pracowały, ale mam świado−
mość, że sukces jest zasługą całej grupy
ludzi. 

Może pan już powie−
dzieć: mój POKIS,
moja firma albo oś−
rodek? Jak Pan woli
mówić firma czy oś−
rodek? Jest pan
bardziej menadże−
rem czy wizjone−
rem? Na co pan
stawia: na imprezy
masowe czy bar−
dziej kameralne,
niszowe?

Już powiedziałem, że cieszę się że tu
jestem. I od pierwszych dni pracy my−
ślę: mój POKiS. Nie firma, nie ośrodek,
tylko mój POKiS. Natomiast życie wy−
maga, żebym był i wizjonerem i mena−
dżerem. Pieniądze na kulturę są coraz
mniejsze. Sen z powiek spędzają mi
sposoby zdobywania dodatkowych, po−
zabudżetowych pieniędzy, pozyskiwa−
nia sponsorów. Zauważyłem, że płoc−
czanie są przyzwyczajeni do dużych,
darmowych imprez. Boleję nad tym, że
POKiS nie ma własnej sali koncerto−
wej, a co za tym idzie, imprezy arty−
styczne nie są w większym stopniu do−
chodowe. Wiadomo, że zaproszenie
znanej gwiazdy wiąże się z kosztami
rzędu kilkunastu tysięcy złotych, a tyl−
ko kilkadziesiąt osób może kupić bilet
za kilka złotych. Wydając tysiące mam
więc zwrot kilkuset złotych. Gdyby na
przykład amfiteatr był już wyremonto−
wany, moglibyśmy robić koncerty dla
kilku tysięcy osób, które płaciłyby po
kilka złotych za bilet. Dawałoby to
niezły dochód i umożliwiało robienie
kolejnych imprez, z założenia niedo−
chodowych. Muszę też wspomnieć
o bardzo złych warunkach lokalowych

całego POKiS−u, brak przyzwoitego
miejsca na koncerty, przedstawienia.
Pewnym rozwiązaniem może będzie
oddanie nowej sali koncertowej na 400
miejsc w szkole muzycznej. Będziemy
chcieli organizować w niej koncerty.
Dodam, że planujemy różne strategie
marketingowe, rozważamy różne spo−
soby dotarcia do ludzi, ale przecież nie
ma patentu na sukces. 

Co nas czeka w najbliższych mie−
siącach? 

Chcemy w wakacje kontynuować
organizację pikników rodzinnych.
A pożegnamy wakacje dużą imprezą
pod roboczym tytułem “Piknik
gwiazd czyli pożegnanie wakacji”, na
którą zaprosimy znanych polskich ak−
torów. Najpierw zmierzą się oni w za−
wodach sportowych o puchar Prezy−
denta Miasta, potem będą główną
atrakcją koncertu na Starym Rynku.

W październiku włączymy się w ob−
chody „Dnia Papieskiego”. Postaram
się aby poprzez oprawę artystyczną
uczcić ten historyczny Pontyfikat
i podkreślić, że Płock jest „Miastem
Papieskim”. Po wakacjach planujemy
produkcję nowej, cyklicznej imprezy
właśnie w sali szkoły muzycznej. Za−
prosimy na nią znanych, zasłużonych
płocczan, jak również znanych akto−
rów. Będzie to rodzaj talk show, ale
jeszcze za wcześnie na szczegóły. 

Jakie znane osoby chciałby Pan za−
prosić?

Chciałbym, żeby to była niespo−
dzianka. Mogę tylko powiedzieć, że
z wieloma artystami się przyjaźnię
i ten klucz towarzyski jest ważny, bo −
mam nadzieję − pozwoli zaoszczędzić
na honorariach tych gwiazd. Jak wia−
domo honoraria oscylują w granicach
kilkunastu tysięcy złotych, a ja za tę
kwotę będę chciał zrobić całą impre−
zę. Może uda się w ten sposób wypro−
mować Płock. 

Co będzie, jeśli nie uda się Panu
zrealizować swoich planów? Czy
wyznaczył Pan sobie jakąś granicę?

Na razie po prostu pracuję. Jestem
osobą ambitną, nie planuję porażki. Po−
staram się sprostać wyzwaniom i do−
prowadzić do tego, że z mojej pracy
płocczanie będą zadowoleni. Na razie
chciałbym podziękować tym, którzy
ciepło mnie tutaj przyjęli, służą radą,
i dzięki którym nie straciłem zbyt dużo
czasu na aklimatyzację. Mam nadzieję,
że spotkamy się po 200, 400, 600
dniach i będziemy rozmawiać o impre−
zach, które były wydarzeniami kultu−
ralnymi, sięgającymi o wiele dalej, po−
za granice Płocka.

Ochrona
dziedzictwa

Od marca br. działa w Płocku Sto−
warzyszenie Ochrony Dziedzictwa Na−
rodowego. Jego inicjator Marian Wilk
(społeczny opiekun nad zabytkami) za−
prosił do współpracy m.in. Ireneusza
Szychowskiego – dyrektora Zespołu
Szkół Ekonomiczno−Kupieckich, Ta−
deusza Kaczyńskiego – prezesa Płoc−
kiego Uniwersytetu Ludowego, Wie−
sława Kowalskiego − historyka−foto−
grafa i działaczy społecznych: Marię
Rózgę, Kamila Masłowskiego i Marka
Olica (członkowie założyciele).

Celem działania Stowarzyszenia jest
skupienie aktywnych i wrażliwych lu−
dzi, nie godzących się z postępującą de−
gradacją materialnego dorobku histo−
rycznego. Nie będzie zajmować się
sprawami finansowymi – nawet nie po−
biera składek członkowskich. Apeluje
do płocczan: Pomóżmy ocalić od za−
pomnienia i zniszczenia duchowy i ma−
terialny dorobek naszych ojców i dzia−
dów dla obecnych i przyszłych miesz−
kańców Płocka. Reagujmy natychmiast
na nieprzemyślane, pseudoarchitekto−
niczne zamierzenia władz, naruszające
niepowtarzalnych charakter naszego
miasta. Bądźmy bezkompromisowi, ra−
dykalni, wobec osób przejawiających
obojętność lub brak kompetencji a od−
powiedzialnych za właściwe utrzymanie
i konserwację obiektów zabytkowych.
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa
Narodowego przyjęło jako nadzwyczaj
ważne zadanie, nieustającą ocenę stanu
zabytkowych obiektów i podawanie jej
do publicznej wiadomości. Pamiętajmy,
że Płock ze swoją ponad tysiącletnią hi−
storią przyczynia się do kształtowania
tożsamości narodowej Wielkiej Rodziny
Polaków, co szczególnie ważne jest dziś,
gdy jesteśmy w zjednoczonej Europie.

Natomiast Obywatelski Społeczny
Komitet Budowy Pomnika Księcia Bo−
lesława III Krzywoustego na swoim
czerwcowym posiedzeniu podjął decy−
zję o wystąpieniu do Przewodniczące−
go Rady Miasta i Prezydenta Płocka
w sprawie lokalizacji pomnika na Pla−
cu Narutowicza. Przypomnijmy, że in−
tencją pomysłodawców jest uhonoro−
wanie pomnikiem naszego władcy na
920 rocznicę jego urodzin czyli w sier−
pniu przyszłego roku. (j)

Nie planuję
porażki
(Z Przemysławem Predygierem, dyrektorem Płockiego Ośrodka Kultury

i Sztuki rozmawia Radosław Łabarzewski)
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Zarząd Główny Polskiego Związku
Żeglarskiego, przy współudziale ko−
misji turystyki żeglarskiej ZG PTTK,
zorganizował już w tym roku (pod pa−
tronatem prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego) szereg imprez pod
hasłem ”Powitanie Unii Europejskiej
na polskich wodach”. Najważniejsza
jednak przed nami – rejs dookoła ser−
ca Polski. Rozpoczął się na początku
czerwca w Bydgoszczy. Stamtąd że−
glarze Kanałem Bydgoskim dotarli do
Frankfurtu nad Odrą, gdzie spotkali
się z żeglarzami z Niemiec. Następnie
popłynęli w górę Odry do Wrocławia
i stamtąd przez Kanał Kłodnicki do
Gliwic. Potem musieli przeprawić się
(na przyczepach samochodowych) kil−
kadziesiąt kilometrów lądem, na Wisłę
pod Oświęcimiem. Po minięciu Kra−
kowa, Sandomierza i Puław spotkają
się z warszawskimi żeglarzami na Za−
lewie Zegrzyńskim. A 14 sierpnia – od
wylotu kanału żerańskiego – ruszą do
Płocka – kolejnej tegorocznej żeglar−
skiej stolicy Polski. Tu 16−18 sierpnia
odbędzie się finałowa Wielka Gala Że−
glarska, podsumowująca rejs dookoła
serca Polski i całoroczny cykl imprez
na powitanie Unii. 

Uczestnicy rejsu spodziewani są
w Płocku w poniedziałek (16 VIII)
około godz. 17.30. Oczekujemy przy−
bycia około 100 jachtów – żaglówek
i motorówek. Mamy nadzieję, że płoc−
czanie będą radzi przybyszom i ”za−
ludnią” licznie nabrzeże.

Łodzie zacumują gościnnie w przy−
gotowanych portach jachtowych: na
prawym brzegu Wisły przy klubie
Morka i przy ujściu Brzeźnicy przy
klubie żeglarskim Petrochemia. W oś−
rodku Naftoremontu nad Wisłą plano−
wane są dwie wieczornice.

17 sierpnia, po zwiedzeniu Płocka,
około godz. 16 żeglarze przedefilują
na swych jachtach Wisłą, prezentując
się płocczanom. We wtorek, 18 sier−
pnia, około godz. 10 wystartują w re−
gatach do Murzynowa. Tam, po ro−
zdaniu nagród, pożegnają się z Płoc−
kiem, by na 20 sierpnia dotrzeć do
Zarzeczewa pod Włocławkiem. Po−
tem przeprawią się przez zaporę (re−
mont śluzy z powodu tej imprezy
przesunięto o 2 tygodnie) i popłyną
do Bydgoszczy. Tak zamknie się
wielka pętla żeglarska ”Dookoła ser−
ca Polski”.

Bogumił Trębala

Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach

Żeglarska gala

Własność spółdzielcza. „Dziwny ten
świat... ” własności spółdzielczej, gdzie
jeszcze wciąż kryje się wiele bezpra−
wia. Kowalski (mimo prawa do lokalu)
jest właścicielem po trosze np. tysięcy
mieszkań, a jego lokal jest własnością
tysięcy innych członków. Własność ko−
lektywna pozwala współwłaścicielowi
przebywać co dzień w innym lokalu.
Co się stało z ustawą sprzed trzech lat,
która na rok przed wejściem do Unii
miała uwłaszczeniem spółdzielców
uporządkować ten stan własności. Czy
forma własności odrębnej może być
czymś niepożądanym? W cywilizowa−
nym świecie – na pewno nie! A sądząc
po fakcie uwstecznienia ustawy – zda−
niem niektórych w Polsce – jest czymś
złym, bo usilnie ją odradzają. 

Majątek spółdzielni jest prywatną
własnością jej członków. Spółdzielnia
(zrzeszenie udziałowców) posiada masę
własnościową [wspólną], do zarządza−
nia której utrzymuje administrację i za−
rząd. Ale spółdzielcy są właścicielami
zasobów mieszkaniowych i ten fakt
odróżnia ich od innych, np. od Miej−
skiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, które jest spółką z o.o.
w której majątek jest jej własnością.
Mieszkaniec MTBS−owskiego lokalu
nie może czuć się współwłaścicielem,
bo mieszkanie tylko najmuje i za to pła−
ci firmie. Podobnie jest na zachodzie.
Obok standardu własności prywatnej
mieszkań (domów), są przedsiębiorstwa
(grupy kapitałowo−komunalne) oferują−
ce usługi mieszkaniowe. Jeśli firma nie
ma własnego gruntu, to buduje na grun−
cie, który otrzymała od właściciela
w długotrwałe użytkowanie (np. użyt−
kowanie wieczyste) i dodatkowo za to
płaci. Kogo nie stać na kupno mieszka−
nia, lub kto nie ma udziałów w majątku,
może być najemcą mieszkania. Zarzą−
dzający majątkiem naszych spółdzielni
nie mogą mylić swojej roli. 

Ponad trzy lata temu parlament RP
wprowadził zmianę prawa spółdzielczego,
która wycofała formę własnościową spół−
dzielczą na rzecz własności „odrębnej”

(prywatnej). Miało to na celu oddzielenie
z masy spółdzielczej własności indywidu−
alnej. Niestety, siłą działania struktur na−
dzoru spółdzielczego, przywrócono stare
– ustawę uwsteczniono, a zarządy z deter−
minacją walczą o utrzymanie własności
spółdzielczej. Po długim okresie skrywa−
nia faktów, teraz zarządy uznają własność
odrębną mieszkania, tyle że bez własności
gruntu. Ostatnio pojawiła się ze strony pre−
zesów nowa „broń”, oparta na mało zna−
nym pojęciu katastru. Przybliżę spółdziel−
com kilka spraw.

Wykup gruntu. Nasze bloki spół−
dzielcze stoją na gruncie, który nie jest
naszą własnością, lecz jest przyjęty
w wieczyste użytkowanie. W celu usta−
nowienia własności odrębnej trzeba go
odkupić (od gminy, państwa). Zgodnie
z intencją prawa, włodarze miast ustala−
ją w tym celu bonifikaty. W poczet ce−
ny wykupu zalicza się na ogół poniesio−
ne dotychczas koszty użytkowania, co
stanowi podstawę naliczeń. Cena grun−
tu najczęściej wynosi przysłowiową
„złotówkę”. Jednak bonifikata nie jest
obligatoryjnym prezentem, stąd trzeba
być pewnym, że zarząd spółdzielni wy−
stąpił do władz miasta o wykup działki,
na którą wcześniej spółdzielcy złożyli
wnioski. Aby wykupić grunt z bonifi−
katą spółdzielca musi to zrobić za poś−
rednictwem spółdzielni. Jeżeli spół−
dzielnia nie wykupi teraz własności
gruntu, a spółdzielca zgodzi się na nota−
rialną formę użytkowania gruntu z za−
pisem w Księdze Wieczystej, to znaj−
dzie się w pułapce; będzie płacił dodat−
kowo opłatę wieczystego użytkowania
a później będzie można wykupić grunt
jedynie bez bonifikaty, bowiem bonifi−
kata przysługuje tylko spółdzielniom

a nie użytkownikowi indywidualnemu.
W 2007 roku do ceny dojdzie jeszcze
podatek VAT. 

Podatek katastralny. To planowany
w przyszłości podatek od nieruchomo−
ści (przedmiotu własności). Trzeba
ujednolicić istniejące pojęcia nierucho−
mości gruntowej (sam grunt) z zabudo−
waniami czy urządzeniami. Według
światowych standardów nieruchomość
to grunt urządzony z naniesieniami. 

W naszym systemie prawnym nie ma
spójnego systemu opodatkowania nieru−
chomości. Dlatego od kilku lat trwa po−
wszechna taksacja (wycena) nierucho−
mości i jest regulowane prawo (w tym
również spółdzielcze). Funkcjonowanie
tzw. „katastru” narzuca integracja z kra−
jami Unii Europejskiej. Zatem grunt i bu−
dynek (mieszkanie) będzie stanowić
zharmonizowaną całość, objętą podat−
kiem katastralnym. Dziś spółdzielcy pła−
cą osobno podatek od nieruchomości
(gruntu) oraz opłatę za użytkowanie wie−
czyste. Z chwilą przekształcenia miesz−
kania w odrębną własność (po wykupie
własności gruntu) spółdzielca nie będzie
płacił za wieczyste użytkowanie terenu.
Gdy podatek katastralny wejdzie w życie
będzie powiększony o opłaty dotyczące
mieszkania. Opłaty za użytkowanie grun−
tu są niezależne i płacone właścicielowi. 

Niektórzy prezesi głoszą, że kataster
będzie kilkadziesiąt razy większy. To
nieprawda. Po pierwsze: wielkość kata−
stru (jako opodatkowanie od wartości
realnej) planuje się w granicach 0,2–2
procent. Prawo reguluje, komu przysłu−
gują i jakie są progi podatkowe (w za−
leżności od dochodów). Po drugie: ka−
taster zapłaci każdy (spółdzielnie też),
a więc zarówno Kowalski z prawem lo−

katorskim, jak i Jankowski z prawem
własnościowym, z gruntem czy bez.
Użytkownik wieczysty podatek płaci
również! Przez wykup prawa własności
gruntu oszczędzić można na opłatach
za użytkowanie wieczyste. Ponadto,
przy własności odrębnej oszczędności
może być więcej z innych powodów
(np. rozliczenia eksploatacji, c.o.). 

Przekształcenia własnościowe są
w Polsce nieuniknione; miały być ure−
gulowane ustawowo przed wejściem do
Unii. Obecnie celem działania stowa−
rzyszeń uwłaszczeniowych w kraju jest
doprowadzenie do uchwalenia nowego
prawa spółdzielczego, którego projekt
czeka w Sejmie na czytanie. Kto pozo−
stanie z prawem do mieszkania spół−
dzielczego lub wyodrębni się jedynie
na gruncie użytkowanym, musi liczyć
się z tym, że: 

1. podatek katastralny (obligatoryjny
i obejmujący całą nieruchomość –
mieszkanie wraz z gruntem) i tak bę−
dzie płacił, niezależnie od posiadanego
typu prawa do lokalu, a od wartości nie
wykupionego gruntu dodatkowo będzie
opłacał wieczyste użytkowanie 

2. wraz ze wzrostem w Polsce cen (w
tym nieruchomości, podatków), wzroś−
nie też opłata za użytkowanie wieczyste
gruntu

3. wszelkie wzrosty cen w spółdziel−
ni zawsze pokrywał spółdzielca, nie za−
rząd.

Stowarzyszenie Obrony Spółdziel−
ców podjęło także współpracę z wła−
dzami miasta w sprawie bonifikaty na
grunty dla mieszkań komunalnych
i wspólnot.

Tadeusz Borowicki
(prezes oddziału SOS w Płocku)

* W czwartki odbywają się w osiedlach
spotkania informacyjne dla wszystkich
spółdzielców miasta. Z indywidualnymi
problemami członkowie i sympatycy sto−
warzyszenia mogą zgłaszać się we wtorki
(godz. 16−17.30) na dyżury SOS, pełnio−
ne w biurze poselskim przy ul. Sienkiewi−
cza 32. Bliższe informacje tel. 602−681−
913, 263−65−80. 

Upór spółdzielni w procesie uwłaszczenia spółdzielców trwa nadal.
Straszenie cenami gruntów prezesi zamienili na cenę katastru. Ilu
niezorientowanych da się zmylić? 

Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców w Płocku

Grunt i kataster
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(Anonimowemu autorowi artykulików p.t.
„Moje przemyślenia” – do przemyśleń)

Przede wszystkim, jeśli chciałeś zostać rad−
nym osiedlowym, to zostałeś wbrew Ich woli
„nadwornym” krytykiem swojej Rady. Po co się
tam pchałeś? Na co liczyłeś? Przecież to jest
praca społeczna, wymagająca inicjatyw i zaan−
gażowania. Pochwal się, co zrobiłeś dla miesz−
kańców swojego osiedla.

Mimo skromnych funduszy przeznaczonych
z Rady Miasta Płocka, Rada Mieszkańców Osiedla
„Kochanowskiego” stara się tak zagospodarować te
środki, nad którymi trzyma pieczę nasz skarbnik, by
chociaż w miarę możliwości zaSYGNALizować swą
obecność na osiedlu dla potrzeb mieszkańców. Dla
wiadomości Redakcji i anonima informujemy:

– żałujcie, że nie widzieliście w oczach dzie−
ci radości, gdy św. Mikołaj rozdawał im paczki
(anonimowi niech się nie kojarzy z Dziadkiem
Mrozem)

– żałujcie! – bo na spotkaniu opłatkowym
z mieszkańcami – seniorami, władzami naszego
grodu i ks. proboszczem parafii katedralnej, skła−
daliśmy sobie szczere życzenia świąteczne i no−

woroczne w siedzibie „Dzieci Płocka”. Dyrekcja
zespołu, na czele z druhem Wacławem Milke,
udostępniła nam bezinteresownie swój lokal na
spotkanie. Kolędy śpiewane przez dzieci z zes−
połu wzruszyły wszystkich do łez

– na Dzień Dziecka zorganizowaliśmy wraz
z Klubem Osiedlowym przy PSML−W, Przed−
szkolem Miejskim nr 29 oraz dyrekcją SP nr 11
na terenie tejże placówki festyn z wieloma atrak−
cjami. Firma „Peklimar” oraz piekarnia p. Kierz−
kowskiego „uraczyła dzieci” potrawami z rożna
i pieczywem.

Inicjatyw mamy wiele, nie wszystkie tu wy−
mieniamy, ale fundusze się kurczą. Może po tej
skromnej relacji z działań RMO „Kochanowskie−
go” zgłosi się sponsor z inicjatywą, żeby dalej
być razem z mieszkańcami osiedla dla Ich dobra.

Zamiast się nawzajem oczerniać, otwórzmy
swe serca dla bliźnich. Pomagajmy sobie wza−
jemnie!

Świat jest tak głodny miłości
Że może i to jest trochę za mało.
Wszystkim do przemyślenia, w imieniu RMO

„Kochanowskiego” Andrzej Zalewski
Grzegorz Dziwota

List otwarty

Z pewnym niepokojem i zażenowaniem ob−
serwuję pojawiające się od pewnego czasu na
łamach „Sygnałów Płockich” artykuły anonimo−
wego „radnego osiedlowego”, atakującego
w sposób żenujący działające na terenie nasze−
go miasta rady osiedlowe. Trudno jest meryto−
rycznie dyskutować z kimś, kto nawet nie umie
się podpisać pod swoim własnym tekstem. Jed−
nak dziwię się redaktorom gazety, którzy przyz−
walają na takie praktyki, będąc pismem Urzędu
Miasta Płocka, znającym i opisującym wiele po−
zytywnych przykładów działania rad osiedlo−
wych.

Nie będę próbował w moim wystąpieniu do−
ciekać, kto jest autorem tego tekstu, gdyż otrzy−
mam odpowiedź, iż autora chroni tajemnica
dziennikarska. Jednak art. 38 ust. 1 Prawa Pra−
sowego nakłada odpowiedzialność cywilną za
naruszenie dobrego wizerunku członków tych
rad spowodowane opublikowaniem materiału
prasowego na: autora tekstu, redaktora, a także
każdą inną osobę, która spowodowała opubliko−
wanie takiego materiału. Niezależnie od tego od−

powiedzialność ponosi wydawca. Do obowiąz−
ków wymienionych osób należy przedstawianie
informacji zgodnych z prawdą i rzetelnych,
sprawdzonych opinii przedstawianych przez
swoich informatorów. W świetle obowiązujących
przepisów prawa mamy tu do czynienia z prze−
stępstwem prasowym popełnionym przy użyciu
słowa za pośrednictwem publikacji skierowanej
przeciw prestiżowi instytucji, jaką jest Rada Osie−
dla, jak również osobom działającym w tych or−
ganach.

Rozumiem ponadto, iż każdy obywatel zgod−
nie z prawem do krytyki może udzielać informa−
cji w prasie. Jednak odrobina etyki dziennikar−
skiej, jak również etyki w ogóle, połączonej ze
zdrowym rozsądkiem nakazuje badanie materia−
łów przez przypadkowych „pseudoredaktorów”.

Proszę powyższe wystąpienie traktować jako
oficjalny sprzeciw wobec formy przedstawianych
artykułów i jako kolejne sprostowanie, gwarantu−
jące społeczeństwu rzetelną informację prasową.

Rafał Krupa
Przewodniczący RMO „Góry”

Od redakcji: zapiski ”radnego osiedlowego”, zamieszczone w kilku ostatnich numerach ”Sy−
gnałów Płockich” przyniosły efekt zaskakujący i odwrotnie proporcjonalny do zamierzonego. Celem
naszym było nagłośnienie tematyki rad mieszkańców osiedli (obawiam się, że wielu płocczan
w ogóle nie wie o ich istnieniu – stąd tak dramatycznie niska frekwencja w wyborach), zainicjowa−
nie dyskusji nad możliwościami działania, jakie daje im statut, wreszcie wymiana doświadczeń mię−
dzy tymi, którzy mogą pochwalić się znaczącym dorobkiem a tymi, którzy pracę społeczną w ra−
dach dopiero zaczynają. Na pewno nie mieliśmy zamiaru nikogo obrażać.

Przyznaję, że niektóre sformułowania i uwagi ”radnego osiedlowego” były przerysowane, na−
wet zaczepne, ale chodziło właśnie o wywołanie reakcji, sprowokowanie członków rad osiedli do
zabrania głosu w sprawach im bliskich (na wyważone teksty prawie nikt nie reaguje). I reakcja by−
ła, tylko (z małymi wyjątkami)... nie w temacie. Przedstawiciele 9 rad osiedli: Podolszyce Południe,
Wyszogrodzka, Stare Miasto, Dworcowa, Kochanowskiego, Radziwie, Góry, Trzepowo, Zielony Jar
zaprotestowali indywidualnie i zbiorowo przeciw publikowaniu uwag ”radnego osiedlowego”.
A sprawą, która wzbudziła najwięcej emocji było nie to, co zostało napisane, lecz kto to napisał.

W tej sytuacji nie dziwię się, że ”radny osiedlowy” wycofał się z wcześniejszych ustaleń, że
przy ostatnim odcinku ujawni się. Zapewne ”nie miałby życia” w swoim osiedlu, choć jego uwagi
i obserwacje nie dotyczyły jednej rady, lecz były zbiorem z wielu rad i z kilku lat.

Rady Mieszkańców Osiedli pracują społecznie (każdy startujący w wyborach ma chyba taką
świadomość) i za wszystko, co robią należą im się słowa uznania. Przyznacie jednak, że nie
wszystkie są równie aktywne, ba – nawet w jednej radzie są ludzie bardziej i mniej zaangażowani.
Stąd efekty pracy poszczególnych rad są różne, choć wszystkie (21) otrzymują takie samo dofi−
nansowanie na działalność statutową – 7 tys. zł rocznie i tylko od nich zależy, na co je przeznaczą.
I takie same diety otrzymują wszyscy przewodniczący rad i przewodniczący zarządów za obecność
na sesjach Rady Miasta – 248 złotych za sesję, niezależnie od tego, czy przysłuchują się obradom
przez dziesięć godzin czy godzinę.

Na łamach ”Sygnałów Płockich” odnotowujemy wszystkie pozytywne wiadomości z działalności
rad, jakie do nas docierają. I będziemy to robić nadal, propagując szczególnie nowe pomysły, no−
we formy działania i twórcze inicjatywy. Ewa Jasińska

* * *
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Dzieci wykonały kilkumetrową panoramę ”swojej ulicy, swojej dzielnicy”
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Chyba całe Radziwie przyszło w nie−
dzielę, 11 lipca, po południu na stadion
Stoczniowca na Piknik Rodzinny, zor−
ganizowany przez Radę Mieszkańców
Osiedla, przy współpracy klubu sporto−
wego Benedykt, świetlic środowisko−
wych i radnego Zbigniewa Nowaka.
Piknik miał miejsce w dniu odpustu
w parafii radziwskiej i organizatorzy
mają nadzieję, że takie świętowanie
uroczystości patrona wejdzie na stałe
do kalendarza osiedlowych imprez.

Było m.in. ”buziek malowanie, liny
przeciąganie, zabawy zręcznościowe
i turnieje sportowe” chętni mogli także
przejechać się bryczką Kazimierza Mi−
siaka zaprzężoną w dwa przystrojone
wstążkami konie, dzieciaki miały ra−
dość z zaproszonej na tę okazję karuze−
li i nadmuchiwanej zjeżdżalni, wszyst−
kich zainteresował pokaz miejscowej
straży pożarnej, a posilić się można by−

ło kiełbaskami i kaszanką z grilla, za−
fundowanymi przez firmę Doldrób. Nie
obyło się bez wielu konkursów dla
dzieci i wspólnych – dzieci z rodzica−
mi, ogniska i zabawy tanecznej do któ−
rej przygrywał zespół Kontur. Kilkugo−
dzinną zabawę prowadził Paweł Gładyś
– aktor płockiego teatru.

– Cieszymy się, że dopisała pogoda
i mieszkańcy – mówi Urszula Malesa,
przewodnicząca Rady. Nie zawiedliśmy
się na sponsorach; oprócz wcześniej
wymienionych nagrody główne m.in.
rower ufundował nam marszałek Adam
Struzik, klub Stoczniowiec udostępnił
teren na zabawę, finansowo i rzeczowo
imprezę wsparły także: Urząd Miasta,
Orlen Asfalt, biblioteka w Radziwiu,
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica,
sklepy – Duo−Market i Mini−Market
i pan Ireneusz Kosiakowski. Wszystkim
serdecznie dziękujemy. E.J.

Rodzinny piknik
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Dzieje benedyktynów w Płocku już od
dawna wzbudzają zainteresowanie histo−
ryków, m.in. Wincentego Hipolita Gawa−
reckiego, ks. Władysława Mąkowskiego,
a ostatnio Kazimierza Pacuskiego. Pomi−
mo wielu opracowań poświęconych zako−
nowi, nie wszystkie problemy zostały wy−
jaśnione. Taki stan wiedzy jest rezultatem
przede wszystkim braku dokumentacji ar−
chiwalnej, która w wyników dziejowych
zakrętów uległa zniszczeniu. Trudność
w poznaniu życia i działalności płockich
benedyktynów – oczywiście wbrew swo−
im intencjom – wprowadzają również sa−
mi historycy, którzy tę wiedzę rozciągają,
tworząc różnego rodzaju hipotezy, często
sprzeczne ze sobą. Można powiedzieć, że
osobę, która podejmie się opracowania
monografii płockich benedyktynów, cze−
ka iście benedyktyńska praca.

Błogosławieni,

którzy stawiają krzyże. Tak można po−
wiedzieć o benedyktynach. Benedykt,
znaczy błogosławiony, to imię założycie−
la zakonu. Benedyktyni w średniowieczu
prowadzili potężną akcję misyjną, stawia−
jąc krzyże na terenach pogańskiej Euro−
py, co tak pięknie przedstawił Jan Matej−
ko w obrazie „Chrzest Polski” z cyklu
„Dzieje cywilizacji w Polsce”.

Początki życia klasztornego w Europie
wyznaczają mnisi, którzy w IV wieku
przywędrowali z północnej Afryki.
W 340 roku do Rzymu przybył arcybi−
skup aleksandryjski, święty Atanazy
z egipskimi zakonnikami Ammonem
i Izydorem. Prowadzone przez nich sto−
warzyszenia klasztorne prowadziły oży−
wioną działalność do V stulecia. Ta trady−
cja monastyczna nie miała kontynuacji.

Początek nowej organizacji zakonnej
związany jest ze św. Benedyktem z Nur−
sji, który w 529 roku założył zakon na gó−
rze Monte Cassino i ustalił regułę – prze−
pisy postępowania zakonników, która
szczególny nacisk kładła na naukę i posłu−
szeństwo. Wyznaczała opata jako następ−
cę Pana Jezusa na ziemi, a zgromadzenie
było traktowane jako gwardia, szkolona
do walki z siłami szatana. Drobiazgowo
rozpisane czynności musiały być ściśle
wykonywane przez zakonnika, zgodnie
z wolą opata. Oprócz zasad religijnych,
reguła zalecała pracę fizyczną, znosiła
własność prywatną, wprowadziła naucza−
nie powierzonych ich opiece dzieci. Ce−
chą charakterystyczną był obowiązek ści−
słego milczenia o określonych porach.

Wśród klasztorów, jakie były zakładane
na terenach germańskich, największy ro−
zgłos uzyskał klasztor w Fuldzie, chrześci−
jańskiej stolicy Niemiec. Wysoki poziom
nauczania spowodował, że Karol Wielki za−
lecał zakładanie szkół na wzór benedyktyń−
ski we wszystkich klasztorach i katedrach.

W średniowieczu, w łonie zakonu czę−
sto dochodziło do ruchów reformator−
skich. W ten sposób z benedyktynów wy−
dzieliły się nowe kongregacje i zakony,
jak cystersi, celestyni, humiljaci, czy tra−
piści. Do najsłynniejszej reformy doszło
na początku X wieku, w położonym
w Burgundii klasztorze Cluny, gdzie po−
stanowiono powrócić do tradycji reguły
z Monte Cassino.

Niektóre organizacje zakonne przej−
mowały tylko regułę św. Benedykta, np.
templariusze.

Po okresie misyjnym, rola i znaczenie
benedyktynów znacznie się zmniejszyła.

Do Polski zakonników miała sprowa−

dzić czeska księżniczka Dąbrówka, żona
Mieszka I i mieli osiedlić się na Łysej Gó−
rze. Bolesław Chrobry w 1006 roku wybu−
dował tam słynny klasztor Świętokrzyski
i sprowadził zakonników z Monte Cassino.

Najwcześniejsze opactwa powstały
m.in. w Trzemesznie, Łęczycy, Mogile,
Lubiniu, Tyńcu i w Płocku. Benedyktyni
w Polsce najdłużej przetrwali w Pułtusku
– do czasu kasacji zakonów w 1864 roku.
W 1924 roku zostali ponownie sprowa−
dzeni do Tyńca. W 1993 roku w trzech
klasztorach przebywało 57 zakonników.

Zakon ten wydał 24 papieży i wielu
świętych. W Polsce jest nim patron Pol−
ski, czeski biskup i zakonnik, św. Woj−
ciech oraz polski benedyktyn asceta, pa−
tron Słowacji, św. Andrzej Żurawek
(Świerad), zm. ok. 1034.

Opactwo benedyktyńskie w Tyńcu zo−
stało założone tak jak w Płocku, na wiśla−
nej skarpie, na prawym brzegu rzeki. Naj−
ważniejszy przekład Pisma Świętego na
język polski, Biblia Tysiąclecia, został
dokonany z inicjatywy benedyktynów ty−
nieckich.

Na początku była Winnica

Czas przybycia benedyktynów do
Płocka skrywa średniowieczny mrok.
Obecnie istnieje kilka wersji związanych
z początkiem ich działalności w nadwi−
ślańskim grodzie. Miał ich tu sprowadzić
przed rokiem 1000 Poraj, rodzony brat
św. Wojciecha i mieli zostać osadzeni na
Winiarach pod Płockiem.

Winnice nie były wówczas pojęciem eg−
zotycznym jak dziś, a reguła benedyktyńska
przyzwalała na spożywanie wina. Jest też
teoria, że to właśnie benedyktyni, którzy
w produkcji tego napoju odgrywali niepo−
ślednią rolę, założyli winnice na Winiarach.
W późniejszym czasie Winiary przeszły na
własność księcia, który już miał swoje win−
nice na zboczach Wzgórza Tumskiego. Na
skarpie wiślanej winnice biskupie były
uprawiane jeszcze w XVIII stuleciu. Kres
osadnictwu benedyktynów na Winiarach
położył najazd pruski w 1015 roku.

Wg innych wersji przybyli z Trzemesz−
na w Wielkopolsce i z Łęczycy po 1038
roku, w okresie buntów i niepokojów
społeczno−religijnych, jakie były wywo−
ływane w drugiej ćwierci XI stulecia.

Opactwo w Mogilnie założone w 1065
roku, miało otrzymać na grodzie płockim,
jako swoją delegaturę, kościół św. Wa−
wrzyńca. Tworzyli oni kapitułę katedral−
ną biskupstwa płockiego ustanowionego
w 1075 roku.

Fundatorem opactwa miał być też Bo−
lesław Krzywousty, którego kronikarz
Gall Anonim był benedyktynem.

Miał je też założyć bp Werner (1156−
1170). Biskup swój ród wywodził z rodu
Porajów−Różyców, a św. Wojciech był
jego dziadem.

Nie wyklucza się również wersji, że
w Płocku były dwie grupy benedykty−
nów: samodzielne opactwo i zakonnicy
zależni od opactwa w Mogilnie. Obie
grupy miały tworzyć kapitułę w Płocku.

Ważnym wskaźnikiem wczesnego po−
bytu benedyktynów w Płocku jest kościół
w Radziwiu p.w. św. Benedykta, który od
XII wieku stanowił własność kapituły płoc−
kiej. Nie wyklucza się, że wcześniej była to
świątynia benedyktynów, tak jak kościół
p.w. św. Jana Chrzciciela w niedalekim
Bielsku, należący do opactwa w Mogilnie.

Około 1193 roku fundatorem zakonu
miał zostać bp Wit z Chotela, który był
też fundatorem norbertanów i norberta−
nek w Płocku.

Nie ulega wątpliwości, że obecność be−
nedyktynów w Płocku miała charakter mi−
syjny. Od połowy XII stulecia zakon za−
czyna tracić na znaczeniu, nawet w dziedzi−
nie szkolnictwa. Wprowadzone reformy
w XVI wieku nie ożywiły działalności be−
nedyktynów. Do najlepszych wzorów
z okresu średniowiecza, podnosząc poziom
nauczania, nawiązali dopiero w XVIII wie−
ku. Fakt ten wpłynął na decyzję bpa Micha−
ła Jerzego Poniatowskiego, który w ramach
działalności Komisji Edukacji Narodowej,
w 1781 roku przeniósł opactwo do Pułtu−
ska. Zakonnicy otrzymali tam zabudowa−
nia kościelne i kolegium pozostałe po kasa−
cji jezuitów w roku 1773. W Pułtusku za−
kon przyjął nazwę Monasterium Plocko−
Pultoviense ordinis sancti Benedicti.

Roman Rzymkowski
ciąg dalszy w następnym numerze

Na przestrzeni dziejów, w historii państw i narodów, olbrzymią rolę spełniały zakony religijne. W Polsce szczególne miejsce – na
płaszczyźnie religijnej, historycznej, artystycznej oraz symbolicznej – przypada zakonowi benedyktynów. Łysa Góra czy Wzgórze
Tumskie, to symbole nie tylko obecności benedyktynów, ale i niezwykłych związków łączących zakon z Polską, który w państwie
nad Wisłą swoimi korzeniami sięga czasów Mieszka I. Między Polską a Ordo Sancti Benedicti (Zakonem Świętego Benedykta) ist−
nieje więź szczególna, którą z jednej strony wyznacza działalność misyjna i męczeńska śmierć św. Wojciecha – patrona Polski,
z drugiej, jest to więź krwi przelanej przez polskiego żołnierza na Monte Cassino – stolicy benedyktynów.

Benedyktyni (1)

Późnogotycki szczyt kościoła św. Wojciecha od strony zachodniej, fot. Wiesław Dyśkie−
wicz, wg „Zamek Płocki i problem jego rekonstrukcji”, Płock 1968

Kazimierz Stronczyński, Wieża szlachecka
i benedyktyński kościół p.w. św. Wojciecha
z krzyżem nad prezbiterium (fragment pano−
ramy Wzgórza Tumskiego, ok. poł. XIX w.)

Edward Tumanowicz, Wieża szlachecka
i benedyktyński kościół p.w. św. Wojcie−
cha z sygnaturką nad prezbiterium (frag−
ment panoramy Wzgórza Tumskiego,
1822 r.), Muzeum Mazowieckie w Płocku



Pięciu płockich sportowców pojedzie
na olimpiadę do Aten. 25 lipca odebra−
li oni nominacje z rąk władz miasta.
– Wracajcie do nas i grajcie w Płocku.
Ale póki co, życzę wielu sukcesów
i udanego startu w Atenach – mówił
prezydent Mirosław Milewski. – Po−
łamcie rakiety i wiosła.

W Grecji Płock reprezentować będą:
Piotr Buchalski i Bogdan Zalewski
– członkowie ośmioosobowej osady
wioślarskiej oraz Michał Łogosz – bad−
mintonista. W paraolimpiadzie wezmą

udział tenisiści na wózkach: Piotr Jaro−
szewski i Jerzy Kulik. Do Aten poje−
dzie także trener wioślarskiej ósemki
– Wojciech Jankowski (na olimpiadzie
będzie już po raz piąty) oraz trener od−
nowy biologicznej – Wojciech Starusz−
kiewicz.

Nominacje otrzymali również mło−
dzi sportowcy, którzy reprezentować
będą nasze miasto na Miezynarodo−
wych Igrzyskach Szkolnych w Cleve−
land (USA). Pojedzie tam: 12 lekkoat−
letów, ośmiu pływaków i jeden tenisi−
sta stołowy. 

Pożegnanie olimpijczyków połą−
czone zostało z piknikiem, który od−
był się na stadionie miejskim przy ul.

Kochanowskiego. W zawziętym, peł−
nym poświęcenia meczu piłki nożnej
zagrali prezydenci oraz sportowcy,
którzy pojadą do Aten. Spotkanie za−
kończyło się wynikiem 3:5 dla olim−
pijczyków (dla prezydentów bramki
strzelili: Piotr Kubera – dwie oraz Da−
riusz Zawidzki). 

– Pięć bramek dla nas, oznacza, że
przywieziemy pięć medali – żartował
Wojciech Jankowski. 

– Dodajcie jeszcze trzy nasze – dopo−
wiadał prezydent Tomasz Kolczyński.

Oprócz meczu sportowcy (i nie tyl−
ko) zmierzyli się w nietypowych kon−
kurencjach: nartach zawiasowych (luź−
no połączone deski, na których pięć
osób musiało pokonać slalom) oraz bu−
dowaniu wieży ze skrzynek. Odbył się
również pokazowy mecz tenisowy,
w którym wzięli udział wioślarze i teni−
siści na wózkach.

Piknik olimpijski, oprócz promocji
sportu, był doskonałą okazją do zabawy
dla wszystkich płocczan. Szkoda tylko,
że stadion przy ul. Kochanowskiego
świecił pustkami. Jaka była tego przy−
czyna: czy mieszkańcy naszego miasta
nie wiedzieli o imprezie, czy może nie
lubią sportu? (m.d.)

Połamania 
rakiet i wioseł
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38. Międzynarodowe Igrzyska Szkolne odbywają się w tym roku w Cleveland (stan
Ohio) w USA. Płock reprezentować będzie na nich 23−osobowa ekipa sportowców z 4
trenerami (pływacy, lekkoatleci i tenisista) i 3−osobowa delegacja oficjalna.

Przed igrzyskami, które odbywają się w dniach 30 lipca – 2 sierpnia, płocczanie po−
jechali na 2 dni do naszego partnerskiego miasta Fort Wayne. Zaprosił ich burmistrz
Graham Richard, zapewniwszy sportowcom zakwaterowanie u amerykańskich ro−
dzin i ciekawy program pobytu. Nasz delegacja zwiedziła miasto, była m.in. w ogro−
dzie botanicznym, okazałym gmachu sądu z 1902 roku (na zdjęciu) i szkole średniej
Bishop Dwenger School, która chce nawiązać współpracę z płocką Małachowianką.

Przypomnijmy, że gospodarzem 34. Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych był
w 2002 roku Płock. Wzięło w nich udział prawie 700 zawodników z 27 państw. (j)

Pojechali na igrzyska

Od dwóch lat świętu miasta w Dar−
mstadt (55. Heinerfest) na początku lip−
ca towarzyszy wielka impreza sporto−
wa. Na II Międzynarodowy Mityng
Triathlonowy, który odbywał się 4 lip−
ca, niemiecki klub ”SG Arheilgen” za−
prosił dwóch zawodników z Płockiego
Towarzystwa triathlonowego”Delta”:
Stanisława Dymka i Waldemara Giere−
sa (na zdjęciu).

W mityngu uczestniczyło ponad
500 triathlonistów z 15 krajów m.in.
ze Szkocji, Francji, a nawet Australii.
Na zawody składały się 3 konkuren−
cje: 1300 m pływania, 44 km były do
pokonania na rowerze i 11 km trzeba
było przebiec. Startowano w trzech
kategoriach wiekowych: juniorzy
i kobiety, weterani, seniorzy. Nasi za−
wodnicy zakwalifikowali się do dru−
giej i trzeciej grupy.

Dużym sukcesem zakończył się
wyjazd do Darmstadt Stanisława
Dymka, który wywalczył III miejsce
na podium w kategorii weteranów,
z czasem 2 godz 45 min. 54 sek. Było
to 114. miejsce w klasyfikacji gene−
ralnej.

Drugi płocki zawodnik – Waldemar
Gieres miał pecha; na 36 km wyścigu
kolarskiego ”złapał gumę” i ostatnie 7
km przejechał na przebitej dętce, co
oczywiście skutkowało znacznie gor−
szym czasem. Ostatecznie zajął 86.
miejsce w klasyfikacji generalnej i 30.
w kategorii seniorów.

– Trasa kolarska i biegowa były bar−
dzo trudne z dużymi różnicami wznie−
sień – opowiada Dymek. Ale nam to
akurat było na rękę, bo najsłabsi jesteś−
my w pływaniu. Po biegu odrobiliśmy
sporo czasu do najlepszych. (j)

Stanisław Dymek trzeci w Darmstadt

Triathlonowy mityng
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Wiało słabo, ale dopisało słońce
i dobry humor. Klub Żeglarski „Mor−
ka” zorganizował w dniach 23 – 24
lipca VIII Rejs Rodzinny. Drużyny
wypływały z klubów macierzystych
i do godz. 18 musiały stawić się
w porcie w Duninowie. Obok samego
startu liczyła się liczba rodzinnych
załogantów (łącznie z psem) i zaanga−
żowanie przy ognisku, gdzie odbywa−
ły się konkurencje sportowe, quiz te−
matyczny. Ponadto w sobotę rozegra−
ne zostały: IX Regaty o Puchar Wójta
gm. Duninowa, IV o Puchar Starosty
Płockiego i II o Puchar Marszałka
Woj. Mazowieckiego. (r. ł.)

Ja, mama, tata i pies
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Trwają wakacje – czas odpoczynku
i relaksu. Jednak dla Chorągwi Mazo−
wieckiej ZHP to również czas inten−
sywnej pracy. Do stałego już zadania,
Harcerskiej Akcji Letniej w Gorze−
wie, dołączyło nowe – Ogólnopolski
Złaz Seniorów Związku Harcerstwa
Polskiego. Impreza ta ma już bogatą
tradycję, gdyż odbywa się po raz trzy−
nasty. Rola gospodarza tegorocznego
spotkania, które odbędzie się w Płoc−
ku w dniach 26−29 sierpnia br. przy−
padła Chorągwi Mazowieckiej. Złaz
objął honorowym patronatem Prezy−
dent Płocka – Mirosław Milewski.

Przygotowania trwają już kilka
miesięcy. Pod okiem komendanta zła−
zu, hm. Andrzeja Markowskiego,
opracowany został program, zaplano−
wano szczegóły logistyczne. Do Płoc−
ka przyjedzie ponad 350 instruktorów
z całej Polski. Wraz z płockimi in−
struktorami i harcerzami, obsługują−
cymi imprezę, da to pokaźną grupę
ludzi, której trzeba zapewnić noclegi,
wyżywienie, sprawne przemieszcza−
nie się. 

Organizatorom złazu zależy na
tym, by dla uczestników był on kolej−
nym, wartym wspomnień, harcerskim
przeżyciem. Stąd też m.in. pomysł za−
proszenia seniorów do stanicy w Go−

rzewie, gdzie czekać na nich będzie
harcerski obiad, namioty, gawęda
przy ognisku i ogniobranie.

Komendant Andrzej Markowski
wraz ze swym sztabem zabiegają
również o to, by w całej krasie zapre−
zentować piękno i bogactwo Płocka.
Uczestnicy złazu będą mieli możli−
wość podziwiania wspaniałej panora−
my miasta podczas rejsu statkiem po
Wiśle, zwiedzą nasz historyczny gród
pod opieką przewodników. Na trasie
wędrówki po Płocku nie zabraknie
Muzeum Diecezjalnego, klasztoru
Mariawitów, Towarzystwa Naukowe−
go Płockiego, Izby Tradycji Harcer−
skiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzie−
ci Płocka”.

Młodzi artyści z zespołu druha Mil−
kego zaprezentują się gościom pod−
czas uroczystego koncertu, który od−
będzie się w Teatrze Dramatycznym.

Tych kilka dni, które uczestnicy
XIII Ogólnopolskiego Złazu Senio−
rów ZHP spędzą na gościnnej płoc−
kiej ziemi, będzie obfitować w wiele
atrakcji i wzruszających momentów.
Harcerskiej ceremonii dopełni, za−
wiązany na Wzgórzu Tumskim, krąg
– symbol przyjaźni i braterstwa tych,
dla których harcerstwo jest służbą.

Joanna Banasiak

XIII Ogólnopolski 

Złaz Seniorów ZHP

Spotkania ze sztuką
W sierpniu Muzeum Mazowieckie organizuje dla młodzieży ”Wakacyjne

spotkania ze sztuką”. Podczas 6 spotkań, które odbywać się będą w różnych
częściach miasta w pracowniach artystów i galeriach, będzie można z bliska
przyjrzeć się pracy twórców, porozmawiać z nimi, poznać różne dziedziny
sztuki – profesjonalnej i amatorskiej. W galeriach komercyjnych poruszony
będzie również handlowy aspekt sztuki.

Zapisy na ”spotkania ze sztuką” przyjmowane są w Muzeum Mazowieckim do 6
sierpnia, tel. 262 44 91. (j)

Sprawdź, z kim jedziesz
Na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazo−

wieckie.pl znajduje się wykaz biur podróży z terenu naszego województwa,
którym zostało cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności turystycznej.
Pełna lista biur podróży dostępna jest na stronie internetowej Centralnego Re−
jestru Zezwoleń www.turystyka.crz.mg.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat biur podróży uzyskać można także telefo−
nicznie w oddziale turystyki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 0−22/ 695
64 30. (j)

Tegoroczne lato nie sprzyja wy−
grzewaniu się na słońcu. Może więc,
zamiast marznąć na plaży, wybrać się
z płockim PTTK na wycieczkę do hi−
storycznych miejsc. W czasie 7 dni
będzie można zwiedzić wiele miej−
scowości znanych także z literatury
m.in. Lwów z jego zabytkami i pol−
skimi śladami, zamek Jana III Sobie−
skiego w Olesku, Krzemieniec koja−
rzący się przede wszystkim ze Sło−
wackim, zamek Wiśniowieckich

w Zbarażu, twierdze w Kamieńcu
i Chocimiu oraz po drodze wiele jesz−
cze innych, ciekawych zabytków.

Wycieczka autokarowa odbędzie
się w dniach 21 – 27 sierpnia i kosz−
tuje 780 zł + 30 USD od osoby (za
przejazd, ubezpieczenie, przewodni−
ków, 6 noclegów i 12 posiłków). Jest
jeszcze kilka wolnych miejsc. Szcze−
gółowe informacje w oddziale miej−
skim PTTK przy ul. Tumskiej 4, tel.
262 26 00. (j)

Jedziemy na Ukrainę

Mieszkańcy Podolszyc, i ci młodzi i ci
starsi, tak dopieszczeni kulturalnie jesz−
cze nigdy dotąd nie byli. A jak bardzo na
to czekają, potwierdził ich gremialny
udział w wielkim pikniku literackim zor−
ganizowanym przez bibliotekarzy. Nie
odstraszył ich nawet padający deszcz
i zupełnie nie letnia temperatura.

Prawdziwie wakacyjną temperaturę
czuło się za to przez cały czas trwania
„Rodzinnego popołudnia z książką”. Im−
preza odbyła się w ostatnią sobotę czer−
wca na placu przyszkolnym i w sali gim−
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 23 na
Podolszycach Północ. Tam ma również
swoją siedzibę filia biblioteczna Książni−
cy Płockiej, która już od kilku lat propo−
nuje swoim małym czytelnikom (i ich ro−
dzicom!) tak atrakcyjną imprezę, każdo−
razowo okraszoną udziałem prawdziwej
„gwiazdy” literatury dziecięcej.

Każdy piknik literacki to profesjonal−
nie i z fantazją zorganizowane zabawy
i różnorakie działania animacyjne, sku−
pione wokół twórczości jednego autora.
Tym razem wszystko prowokowała pani
Joanna Papuzińska i bohaterowie jej
urokliwych książeczek dla dzieci. Wokół
nich toczyło się całe, bez wyjątku, pikni−
kowe działanie: od wywiadu z autorką
przez rozliczne propozycje literackie
i plastyczne, aż po improwizowane insce−
nizacje ulubionych i powszechnie zna−
nych utworów. Dość będzie wspomnieć
choćby bajkowe makijaże, malowanie
koszulek i wykonywanie zakładek, bro−
szek czy witraży, redakcję gazetki „Ro−
dzinne bajduły”, czy atrakcje oferowane
przez „Salonik czytelniczy diabełka Ro−
kisia”, by mieć obraz całości festyno−
wych atrakcji. Był jeszcze kiermasz ksią−
żek i – na koniec – prezentacja wszyst−
kich prac, wykonywanych podczas całe−
go popołudnia przez uczestników. Rodzi−
ce zaś czytali wręczane im ulotki, infor−
mujące o znaczeniu książki w życiu i roz−
woju dziecka. Ulotki opracowane zostały
pod kątem potrzeb różnych grup wieko−
wych dzieci. Niektórzy pokusili się nawet
podyskutować na ten temat z biblioteka−
rzami i samą Joanną Papuzińską.

Bohaterka pikniku – Joanna Papuziń−
ska jest nie tylko pisarką, dziennikarzem
i cenionym pedagogiem. Od lat związana

z Uniwersytetem Warszawskim, jest nau−
czycielem akademickim z tytułem profe−
sora. Koordynuje prace zespołu do badań
nad literaturą dziecięcą i młodzieżową,
zajmuje się funkcjami pedagogicznymi
i wartościami wychowawczymi książek
i prasy dziecięcej. W swoim dorobku ma
wiele prac, poświęconych funkcjom i za−
daniom placówek kulturalnych i oświato−
wych. Za ten cykl imprezowy i za ca−
łokształt działań upowszechniających
czytelnictwo wśród najmłodszych, pani
profesor wystawiła Książnicy Płockiej
ocenę celującą. Jesienią ma się ukazać
książka na temat animacji czytelnictwa
dziecięcego, oparta niemal w całości na
koncepcjach i doświadczeniach płockich
bibliotekarzy. Jej redaktorem będzie
właśnie Joanna Papuzińska.

Współorganizatorem tego i poprzed−
nich pikników literackich jest warszawski
oddział Polskiego Stowarzyszenia Peda−
gogów i Animatorów KLANZA oraz
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książ−
ki i Bibliotek. Tegoroczne przedsięwzię−
cie sponsorowali: Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Płocka, PPHU „Szkłobud”, Rady Miesz−
kańców Osiedli Podolszyce – Północ
i Zielony Jar, Mazowiecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa i McDonald’s. 

Następny piknik literacki odbędzie się
4 września pod hasłem Żegnaj lato na
rok w filii nr 13 Książnicy Płockiej przy
ul. Norwida na osiedlu Skarpa, a do
współorganizatorów dołączy Stowarzy−
szenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu
Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. el mat

VI Piknik Literacki

Oj, co to się działo!
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Cytat
miesiąca

Poklask jest zachętą 
dla znakomitych 
umysłów, a celem 
i końcem dla małych.

Ch. C. ColtonJA
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Zwycięzcy, przegrani
i ...niepokonani 

Rozbijanie głową styropianowych ścianek, wrzucanie piłek do uciekających ko−
szy, przeprawianie się na drugą stronę placu przy pomocy wielkich opon, wyścigi
z lektykami to niektóre wyzwania, które musieli podjąć zawodnicy z Płocka i Cie−
chanowa, biorący udział w rozegranym w Płocku ćwierćfinale „Zmagań miast”.
Konkurencje wymagały nie tylko sprawności fizycznej, siły, ale i sprytu. 

Zawody odbyły się 17 lipca na nadwiślańskiej plaży. Pięcioosobowe drużyny zma−
gały się w sześciu konkurencjach. Nieco początkowo ospała płocka publiczność, sku−
tecznie zagłuszana przez dynamicznych i bardzo zgranych kibiców z Ciechanowa,
zdecydowanie nabrała wigoru po pierwszej konkurencji. Okazało się bowiem, że nasi
zawodnicy skuteczniej niż przeciwnicy udawali taran i w ten sposób zdobyli pierwsze
punkty przewagi. Mimo to, drużyna z Ciechanowa szybko odrobiła straty i to właśnie
ona została zwycięzcą sobotnich zmagań. Płocka ekipa, po otarciu łez, wspierana okla−
skami kibiców, uśmiechnięta stanęła na scenie, by wysłuchać oficjalnych wyników
i wspólnie ze zwycięzcami odśpiewać „We are the champions”. 

Po sportowych zmaganiach przyszedł czas na muzykę. Na osłodę dla publicz−
ności, nieco zawiedzionej porażką płockiej drużyny, najpierw zagrał płocki zespół
Euforia. Wieczór należał jednak do gwiazd: zespołu Sistars i Perfect. ag

Fot. Krzysztof Kaliński

Fot. Jan Waćkowski



Dla ludzi w podeszłym wieku było to spotkanie sentymentalne, dla młodych zupełnie nowe muzyczne doświadczenie.

Chodził sobie kataryniarz...

W sobotę, 10 lipca (i niedzielne przed−
południe 11 lipca) muzycy z Nie−
miec, Holandii i Polski rozstawili

na Starym Rynku swoje instrumenty na ko−
łach i dali niecodzienny koncert. Muzyka
z katarynek rozbrzmiewała przez kilka go−
dzin a szczudlarze i artyści teatru ulicznego
Biały Clown z Krakowa zabawiali licznie
zgromadzonych płocczan. Na rynku stanęły
też kramiki z rękodziełem i minizoo, jako
uzupełnienie I Międzynarodowego Festiwalu
Kataryniarzy. W Domu Darmstadt otwarto
wystawę ”Dzieje katarynek”. Na zdjęciach
i reprodukcjach zobaczyć można było całą hi−
storię tego najpopularniejszego – swego cza−
su – instrumentu: katarynki fletowe, pozy−
tywki płytowe, uruchamiane przez wrzucenie
monety itp. Do tego artysta fotografik Kon−
rad Pustoła zrobił płocczanom zgromadzo−
nym przez ratuszem wielkie rodzinne zdjęcie,
choć do pozowania było mniej chętnych niż
się spodziewano. Imprezę zorganizował
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki pod honoro−
wym patronatem Prezydenta Miasta.

Bardzo popularny niegdyś instrument
obecnie jest w posiadaniu nielicznych hob−

bystów (w Polsce zostało pięciu katarynia−
rzy). Jak podawała ”Kronika warszawska”
w 1875 roku w stolicy pracowało wówczas
470 kataryniarzy. A w Anglii sprawa muzy−
ki z katarynek oparła się aż o parlament,
który wydał zarządzenie, że kataryniarze
mogą stać od siebie w odległości nie mniej−
szej niż 2 metry.

Ten specyficzny instrument liczy sobie
około 350 lat. W pierwszych katarynkach
w pudle umieszczony był drewniany walec
z nabitymi sztyftami, obracany korbą. W XX
wieku zaczęto produkować katarynki na taś−
my perforowane (powietrze przez dziurki do−
staje się do piszczałek i je uruchamia), które
przerwały do dziś. Ostatnią nowością w kata−
rynkowym biznesie są instrumenty elektro−
niczne, które mogą grać synchronicznie. Ka−
tarynki bywają najróżniejszej wielkości – od
małego puzderka po instrument wielkości sa−
mochodu ciężarowego – i taka proporcjonal−
nie jest ich cena.

Płocki festiwal był czwartą imprezą kataryn−
kową w Polsce. Pomysłodawcą i organizatorem
wszystkich był obecny dyrektor płockiego PO−
KiSu – Przemysław Predygier. E.J.
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Swych sił na katarynce spróbował także prezydent Mirosław Milewski


