
W czołówce samorządów
Płock znalazł się na 5 miejscu rankingu samorzą−

dów „Rzeczpospolitej”, w kategorii miasta na pra−
wach powiatu. Ranking ma na celu wskazanie najle−
piej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Dziennik
nagradza te z nich, które najlepiej dbają o rozwój
i podniesienie jakości życia mieszkańców, przy za−
chowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa
finansowego. (rł)

1−31 SIERPNIA 2005

Nr 14 (131)

R anking od 1998 roku prowadzi Centrum Ba−
dań Regionalnych. W ocenie organizatorzy
brali pod uwagę sumę inwestycji, które wy−

konane zostały w ciągu ostatnich trzech lat (2002−
2004) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponad−
to deficyt lub nadwyżka budżetowa nie mogła prze−
kraczać 25 proc. 

Płock stanął na czele Złotej Dwunastki Miast
– Powiatów Grodzkich. W przeliczeniu na jednego
mieszkańca wydał – w ciągu trzech lat – 2 tys. 651
zł. Drugi na liście uplasował się Poznań z kwotą
niższą o prawie 400 zł. Trzecią lokatę zdobyły Ka−
towice – 2 tys. 120 zł. 

Uroczystość wręczania dyplomów uznania dla
najlepszych samorządów odbyła się 5 lipca na
Zamku Królewskim w Warszawie. – Wyróżnienie
Płocka to podziękowanie za odwagę w inwestowa−
nie w rozwój miasta – mówił prezydent Mirosław
Milewski. – Co roku zwiększamy wydatki na inwe−
stycje, starając się zdobywać pieniądze między in−
nymi z Unii Europejskiej. Tym torem będziemy szli
nadal.

Centrum Badań Regionalnych specjalizuje się
w badaniach nad rozwojem miast, gmin, powiatów,
województw oraz wybranych regionów. Z analiz
CBR korzystają ministerstwa, komisje sejmowe, Na−
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska, media i pry−
watni inwestorzy. 

Rankingi miast i powiatów wykorzystywane są przez
samorządy w przygotowywaniu strategii rozwojowych,
a także przez instytucje publiczne i prywatne przy ro−
zdziale środków i planowaniu nowych inwestycji. 

W tegorocznym rankingu po raz kolejny znalazło
się sąsiadujące z Płockiem – Słupno, które wśród
najlepszych gmin uplasowało się na piątym miej−
scu. M.D.

Płock po raz kolejny uzyskał tytuł najlepszego miasta na prawach powiatu

Złote miastoZłote miasto

Marszałek Józef Piłsudski wśród płocczan podczas uroczystości
wręczenia miastu Krzyża Walecznych 21 kwietnia 1921 roku
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1155  ssiieerrppnniiaa  ((ppoonniieeddzziiaałłeekk))

godz. 9.30 – Złożenie kwiatów przez
harcerzy przed pomnikiami marszałka J.
Piłsudskiego i Wł. Broniewskiego

godz. 9.45 – Zbiórka pocztów sztandaro−
wych przed Bazyliką Katedralną

godz. 10 – Msza św. w Bazylice Kate−
dralnej w intencji Ojczyzny. Po mszy zło−
żenie kwiatów na Bratniej Ziemi

godz. 11.30 – Uroczystości przy płycie
Nieznanego Żołnierza

– wystąpienie Prezydenta Płocka i złoże−
nie kwiatów

1177  ssiieerrppnniiaa  ((śśrrooddaa))

godz. 21 – Capstrzyk harcerzy – Kopiec
Harcerzy (ul. Targowa)

1188  ssiieerrppnniiaa  ((cczzwwaarrtteekk))

godz. 11 – Złożenie kwiatów przez
harcerzy w miejscach pamięci narodowej
1920 r.

godz. 17.45 – Zbiórka pocztów sztanda−
rowych przy Cmentarzu Garnizonowym
(ul. Norbertańska)

godz. 18 – Uroczystości na Cmentarzu
Garnizonowym 

– wystąpienie Prezydenta Płocka, modli−
twa za poległych, apel poległych, złożenie
kwiatów

godz. 19.30 – Koncert Orkiestry Reprezen−
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego wraz z Harcerskim Zespołem Pieś−
ni i Tańca „Dzieci Płocka” (Stary Rynek)

1199  ssiieerrppnniiaa  ((ppiiąątteekk))

godz. 19 – Płocka barykada – rekon−
strukcja wydarzeń z 1920 r. oraz Album
Płocki – pokaz filmu o obronie miasta na
dziedzińcu Książnicy Płockiej (ul. Ko−
ściuszki 6)

godz. 21 – Rok 1920 – spektakl Teatru
Dramatycznego na placu Obrońców War−
szawy

Dyplomy uznania dla Płocka wręczał m.in. Donald Tusk
– wicemarszałek Sejmu
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Muzeum otwarte
czytaj na str. 10−11

Program obchodów 



2 Sygnały Płockie

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje zespół.
Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Wiesław Kleczkowski, 09−200 Sierpc, ul. Traugutta 49. Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 7 500 egz.                    e−mail: sygnaly@ump.pl   www.ump.pl

Prezydent zarządził
Profilaktyka w SZPZOZ

Z budżetu miasta sfinansowane zo−
staną programy promocji i profilak−
tyki zdrowia, realizowane w tym ro−
ku przez SZPZOZ. Za 193 tys. 800 zł
wykonane zostaną m.in. badania pro−
filaktyczne nowotworów jelita gru−
bego, prostaty i sutka, stomatologicz−
ne dla dzieci, edukacja przedporodo−
wa, badania przesiewowe „biała so−
bota”.

Limit wydatków

Prezydent ustalił limit wydatków
dla Rad Mieszkańców Osiedli; na
zakup materiałów piśmiennych oraz
środków czystości Rada może rocz−
nie wydać maksimum 800 złotych,
na rozmowy telefoniczne 1200 zł,
a jednorazowa zaliczka nie może
przekroczyć 2 tys. zł.

Działki na sprzedaż

Do sprzedaży, w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego, przez−
naczono 3 działki niezabudowane,
zlokalizowane przy ul. Ofiar Katy−
nia. Dwie z nich maja powierzchnie
po 417 mkw. a trzecia 920 mkw.
Przeznaczone są pod zabudowę
mieszkaniową – maksymalnie 3 kon−
dygnacje. (j)

Minął miesiąc...
* Walne zgromadzenie akcjonariuszy

PKN Orlen uchwaliło rekordową
dywidendę – 2,13 zł za akcję.

* Andrzej Olechowski – były mini−
ster spraw zagranicznych i lider
PO został członkiem rady nadzor−
czej Orlenu.

* Radny Jacek Szubstarski (ostatnio
szef ZOZ na warszawskim Żoli−
borzu) objął stanowisko dyrekto−
ra ds. strategii w gdańskiej Ener−
dze.

* Zakończenie budowy nowej przepra−
wy mostowej przesunięto na koniec
października.

* W Słupnie przy drodze krajowej nr
62 buduje się 620−metrowa ścieżka
rowerowa.

* Wojciechowi Hetkowskiemu rada na−
dzorcza OrlenAsfaltu nie przedłuży−
ła kontraktu.

* Zarząd Orlenu postanowił przekazać
swoje udziały w spółce OrlenEdu−

kacja do Płockiego Parku Przemy−
słowo−Technologicznego.

* Płocka policja ma 30 wolnych eta−
tów.

* Większość akcji Płockiego Przed−
siębiorstwa Robót Mostowych wy−
kupiła warszawska Hydrobudowa,
która z kolei wchodzi w skład nie−
mieckiego koncernu Bilfinger
Berger.

* Archeolodzy na ul. Tumskiej wyko−
pali fragmenty przedmiotów co−
dziennego użytku, pochodzące
prawdopodobnie z XII lub XIII wie−
ku.

* Igor Chalupec ponownie wybrany zo−
stał prezesem PKN Orlen na trzylet−
nią kadencję.

* Od 1 lipca obowiązują nowe recepty
z kodem kreskowym. Ma to unie−
możliwić ich podrabianie.

* Civitas Christiana ogłosiło kolejną
edycję konkursu poetyckiego
o nagrodę „Jesiennej chryzante−
my”.

* Na mistrzostwach świata Masters
w judo w Toronto (Kanada) Leszek
Januszewski (trener ELJOT) zajął V
miejsce.

* Robert Koba wygrał w Białymstoku
zawody w jeździe oszczędnościo−
wej. Volkswagenem przejechał 230
km spalając 3,45 l ropy.

* Ks. Bogdan Czupryn zastąpi we
wrześniu ks. Ireneusza Mroczkow−
skiego na stanowisku rektora Wyż−
szego Seminarium Duchownego.

* Kuliste, betonowe zapory zamknęły
wjazd na Stary Rynek od ul. Biel−
skiej.

* Wojciech Jaruzelski 6 sierpnia
w SDK promował swoją książkę pt.
„ Pod prąd”.

* Na wieść o wysokich odprawach pie−
niężnych, chęć rezygnacji z pracy
w Orlenie zgłosiło aż 700 osób (pla−
nowano zwolnić około 300).

* Lwom w zoo urodziły się dwa malu−
chy, ale po kilku dniach matka je
odrzuciła.

* Nasi młodzi pływacy zdobyli na Mię−
dzynarodowych Igrzyskach Szkol−
nych w Coventry 4 medale: złoty,
srebrny i 2 brązowe.

* Płocki PKS świętuje 60–lecie swojej
działalności.

* Poseł do Parlamentu Europejskiego
Zbigniew Kuźmiuk otworzył (21
lipca) swoje biuro w Płocku w sie−
dzibie PSL przy ul. Bielskiej 57.

* Do byłej siedziby Muzeum Mazowiec−
kiego mają być przeniesione zbiory
Muzeum Diecezjalnego, a w podzie−
miach ma powstać restauracja.

* Czołowe partie ogłosiły listy kandy−
datów do Sejmu, których będziemy
wybierać 25 września.

* Nowy sezon piłkarze Wisły zainauguro−
wali na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

* Zespół Kontroli Legalności Zatrud−
nienia wykrył w Płocku 335 osób
pracujących nielegalnie – głównie
w budownictwie, usługach i handlu.

* Na cmentarzu komunalnym Muniser−
wis montuje 16 latarni. (j)

25 lipca rozpoczął się remont starego
mostu przez Wisłę. Cztery dni wcześniej
wykonawcy – Konsorcjum Mostostalu
Puławy, PPHU Heko Włocławek i GST
Przedsiębiorstwo Budowy Rusztowań
Gdańsk – został przekazany plac budo−
wy. Umowa na remont pomiędzy mia−
stem, Polskimi Kolejami Państwowymi
a wykonawcą została podpisana 15 lipca. 

W czasie prac zostaną wyremontowane
przęsła mostu. 

Most im. Legionów Marszałka Józe−
fa Piłsudskiego został oddany do użyt−
ku w 1938 roku. Od tego czasu był
zniszczony w wyniku działań wojen−
nych, a w styczniu 1982 roku jedno
z przęseł zostało uszkodzone w wyniku

powodzi. Dotychczasowe remonty
obejmowały wymianę nawierzchni. Po−
nadto w 1990 roku przeprowadzono
prace antykorozyjne i pomalowano dwa
przęsła od strony Radziwia. Rok póź−
niej oczyszczono, usunięto z korozji
i pomalowano farbą antykorozyjną 1,5
przęsła od strony Płocka. 

Remont będzie kosztować 17 mln 688
zł brutto i potrwa przynajmniej do końca
2006 roku. Koszty poniesie miasto – 48
proc. kwoty oraz PKP – 52 proc. Podczas
wszystkich prac ruch samochodowy bę−
dzie odbywał się bez zakłóceń. W części
kolejowej musi nastąpić wzmocnienie, co
spowoduje przerwę w kursowaniu pocią−
gów przez 1−2 miesiące. M.D.

Remont przeprawy

Psie 
toalety

Ponad miesiąc w różnych punktach
miasta stoją specjalne psie toalety
m.in. na Nowym Rynku, Placu Naruto−
wicza, przy Parku Północnym na Po−
dolszycach. 12 szarych pojemników na
odchody czworonogów zaopatrywane
są przez pracowników Muniserwisu
w papierowe torebki, do których wła−
ściciele powinni zbierać to, co pies po
sobie zostawia. Torebki znikają bły−
skawicznie, ale do pojemników nie
wracają. Psie toalety traktowane są ra−
czej jak zwykłe kosze na śmieci, choć
umieszczony na nich rysunek wyraźnie
sugeruje do czego powinny służyć.
Część z nich została już zdewastowana
– przez wandali i śmietnikowych po−
szukiwaczy „skarbów”.

Dodatkowo Muniserwis zakupił za 8
tys. zł. specjalny odkurzacz do zbiera−
nia psich odchodów. Pracuje już na te−
renie Starego Miasta. (j)

E
W

A
 J

A
SI

Ń
SK

A

Dla pogorzelców
Oddział Zarządzania Kryzysowego,

Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta pośpieszył z pomocą
pogorzelcom, którzy 12 lipca w poża−
rze kamienicy przy ul. Tumskiej 6 stra−
cili niemal cały dobytek. Na ich rzecz
– za pośrednictwem Miejskiego Oś−
rodka Pomocy Społecznej – ratuszowy
koordynator pomocy humanitarnej An−
drzej Gajdka przekazał 17 kompletów
pościeli (poszwy, prześcieradła), 17
koców i ręczników, piżamy, ścierki
i 17 sztuk odzieży. (j)

Pamięci Orląt z Płocka
W dniu kiedy władze polskie i ukraińskie oficjalnie otwierały (24 czerwca)

Cmentarz Łyczakowski młodzież i nauczyciele z Gimnazjum nr 2 w Płocku
spotkali się przy grobowcach Józefa Jeziorowskiego i braci Grabskich, poleg−
łych w obronie Lwowa. Gimnazjum nr 2 nosi imię Orląt Lwowskich. (rł)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Nasze miasto ma nowe drogi, przy
których prace rozpoczęły się pod ko−
niec ubiegłego roku.

W Borowiczkach powstała ulica
Miedziana. Inwestycja kosztowała pra−
wie 1 mln zł. Mieszkańcy mogą cieszyć
się 330−metrową polbrukową jezdnią,
nowymi chodnikami i oświetleniem.
Powstała także kanalizacja deszczowa,
dzięki czemu rozwiązany został prob−
lem zalewania piwnic, z którym do tej
pory borykali się mieszkańcy. 

W Imielnicy do użytku oddano ulice:
Wiosenną i Majową. Wykonane są z pol−
bruku. To pierwszy etap zadania, które
przewiduje również budowę w tym roku
ulicy Pogodnej i Leszczynowej. Całość
kosztować będzie 2 mln 200 tys. zł. 

Powstała także 550−metrowa ul. Ła−
mana. Połączyła ona ul. Morelową
i Harcerską. Wartość inwestycji wy−
niosła blisko 900 tys. zł. Dodatkowo
Muniserwis wykonał skrzyżowanie
Łamanej ze Skrajną za ok. 70 tys. zł.

Gotowy jest również łącznik pomię−
dzy ul. Lasockiego i Al. Jachowicza.
Za ponad 200 tys. zł Tech−Instal wy−
konał polbrukowy chodnik, ogrodze−
nie i oświetlenie. Stalowe elementy
ogrodzenia przygotowali uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych. 

Do użytku oddano także fragment
ul. Asnyka – od ul. Norwida z przebi−
ciem do ul. Słowackiego. Asfaltowa
droga powstała za ponad 240 tys. zł.

(m.d.)

Osiedlowe inwestycje

200 tysięcy złotych dotacji przyznało
Ministerstwo Infrastruktury na remont
i adaptację budynku przy ul. Misjonar−
skiej 22. Pieniądze pochodzą ze środ−
ków Funduszu Dopłat w Banku Gospo−
darstwa Krajowego, a o ich pozyskanie
w ramach pilotażowego programu
wspierania domów socjalnych postarał
się Wydział Zdrowia i Spraw Społecz−
nych Urzędu Miasta. 

W budynku po dawnej „Samocho−
dówce” powstaje siedziba organizacji
pozarządowych, działających na polu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
200 tys. zł zostanie wykorzystane na
stworzenie przy ul. Misjonarskiej Noc−
legowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi. 

Ponadto swoją siedzibę znajdą tam:
Płockie Stowarzyszenie Klubów Ab−
stynentów, Miejska Komisja Rozwią−
zywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodek Mediacji, „niebieski pokój”
przeznaczony do przesłuchań dzieci,
będących ofiarami przemocy oraz Oś−
rodek Interwencji Kryzysowej – prowa−
dzone przez Polski Komitet Pomocy
Społecznej, a także punkt konsultacyj−
ny skupiający specjalistów, m.in. psy−
chologów, pedagogów, logopedów,
prawników, lekarzy. Poza tym plano−
wane jest utworzenie tam Lokalnego
Ośrodka Wspierania Inicjatyw Spo−
łecznych, sali gimnastycznej, sali kon−
ferencyjnej oraz biblioteki. (m.d.)

Kasa na noclegownię
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Marszałek województwa mazo−
wieckiego Adam Struzik, Gerry Mu−
scat z Europejskiego Banku Odbudo−
wy i Rozwoju oraz Grzegorz Kuciński
i Czesław Sulima ze spółki „Koleje
Mazowieckie – KM” podpisali list in−
tencyjny w sprawie udzielenia przez
bank kredytu na zakup kilkudziesięciu
nowych pociągów. Będą kosztować
około 1 mld złotych; połowę tej sumy
ma pokryć samorząd wojewódzki,
druga połowa ma pochodzić z kredy−

tu. Kredyt będzie przeznaczony na za−
kup piętrowych pociągów typu push –
pull oraz elektrycznych.

Obecnie „Koleje Mazowieckie”
użytkują 184 pojazdy, z czego 7 to po−
ciągi wyprodukowane w latach 70.,
124 – w latach 80. ale w technologii
sięgającej lat 60. Nowy tabor zapewni
większy komfort podróży i obniży
koszty eksploatacji. Szacuje się, że
utrzymanie nowych pociągów będzie
o 1/3 tańsze. (j)

Pociągi na kredyt

Będzie to zbiór zadań inwestycyj−
nych w postaci harmonogramu rzeczo−
wo−finansowego, które mają być reali−
zowane w latach 2006−2009. Ponadto
będą tam zapisane inwestycje zgłoszo−
ne do realizacji do 2013 roku. 

WPI ma być zgodny ze Strategią
Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Płocka, która zakłada rozwój społecz−
ny i gospodarczy oraz wysoką jakość
środowiska. Pracami nad planem kie−
ruje Komisja Koordynacyjna Wielo−
letnich Planów Inwestycyjnych. Prze−
prowadziła ona analizę wydatków po−
niesionych na inwestycje w latach
2002−2004. W tym czasie najwięcej
zainwestowano w układ komunika−
cyjny miasta. WPI zakłada, że w ko−
lejnych latach (2006−2009) również
większość wydatków pójdzie na ko−
munikację. Około 60 proc. wszyst−
kich wydatków majątkowych w 2005
roku przeznaczono na budowę mostu
i dróg dojazdowych, obwodnicy pół−
nocnej miasta, remont starego mostu,
modernizację i remont ulic, m.in.
Tumskiej.

W kolejnych latach – według planu
– ma być rozpoczęta przebudowa ul.
Sienkiewicza wraz z infrastrukturą.
WPI przewiduje także remonty pl.
Dąbrowskiego, ul. Warszawskiej, bu−
dowę obwodnicy północno−zachod−
niej miasta, a także przebudowę ul.
Otolińskiej oraz Wyszogrodzkiej (na
odcinku od al. Kilińskiego do granic
miasta).

Dużą część wydatków przeznaczo−
nych zostanie na ochronę środowiska.
Wśród najważniejszych inwestycji z tej
dziedziny należy tu wymienić: rozbu−
dowę oczyszczalni w Maszewie i Ra−
dziwiu, budowę oczyszczalni ścieków
„Wschód”, rozbudowę i zagospodaro−
wanie kompleksu rekreacyjno−wypo−
czynkowego „Sobótka”, umocnienie
skarpy wiślanej wraz z budową amfite−
atru. 

Średnio ponad 11 proc. wydatków pój−
dzie na inwestycje oświatowe, kulturalne
i sportowe, czyli m.in. na rozbudowę sie−
dziby Muzeum Mazowieckiego przy ul.
Tumskiej 8, remont zabytkowego skrzy−
dła Małachowianki, prace remontowe
i budowlane w Jagiellonce oraz budowę
hali sportowo−widowiskowej.

Ponadto w latach 2006−2009 średnio
ponad 3 proc. wydatków zostanie
przeznaczonych na mieszkalnictwo
(budowa mieszkań komunalnych), 1,2
proc. – na zdrowie i pomoc społeczną
(m.in. wyposażenie placówek ochrony
zdrowia w aparaturę i sprzęt medycz−
ny), 0,7 proc. – na administrację i infor−
matyzację (wykupy nieruchomości),
a 0,4 proc. – na bezpieczeństwo (budo−
wa Jednostek Ratowniczo−Gaśniczych
na Radziwiu oraz Podolszycach).

Prace nad Wieloletnim Planem In−
westycyjnym nadal trwają. Projekt
WPI konsultowany był z mieszkańca−
mi – przeprowadzono ankietę nt. fak−
tycznych potrzeb inwestycyjnych
w Płocku. M.D.

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni mieli okazję zapoznać się
z informacją o stanie zaawansowania prac nad Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym (WPI)

Komunikacja,
oświata i ochrona

Dotychczas 4 projekty złożone przez
Płock zostały zaakceptowane do wspar−
cia z funduszy strukturalnych Unii Eu−
ropejskiej. Są to: budowa I i II odcinka
dróg dojazdowych do drugiej przepra−
wy (wartość dofinansowania 91 mln
322 tys. zł), program stypendialny dla
uczniów „Ze stypendium ku dojrzało−
ści” (1 mln 469 tys. 759 zł), program
stypendialny dla studentów „Ze stypen−
dium po tytuł” (78 tys. 103 zł) i I etap
budowy infrastruktury technicznej
Płockiego Parku Przemysłowo−Tech−
nologicznego (45 mln zł).

W kolejce na akceptację czekają 4
kolejne projekty. Dotyczą one: drugie−
go etapu budowy dróg dojazdowych do
nowego mostu (staramy się o dofinan−
sowanie w wysokości 57 mln 765 tys.
zł), pierwszego etapu budowy struktury
materialnej Płockiego Parku Przemy−
słowo−Technologicznego (25 mln zł),
programu dla bezrobotnych osób nie−
pełnosprawnych „Od bierności do ak−
tywności” i uporządkowania gospodar−

ki ściekowej w mieście (modernizacja
oczyszczalni ścieków w Maszewie,
rozbudowa oczyszczalni w Radziwiu,
budowa oczyszczalni Wschód, budowa
kanalizacji sanitarnej w Radziwiu, Bo−
rowiczkach i na Parcelach).

Przygotowywanych jest 5 kolejnych
projektów. Pierwszy związany jest
z budową Mazowieckiej Platformy Te−
leinformatycznej, drugi dotyczy I etapu
modernizacji ul. Tumskiej, trzeci roz−
budowy „Jagiellonki” a czwarty dobu−
dowy drugiej kamienicy do siedziby
Muzeum Mazowieckiego przy ul. Tum−
skiej 8. Piątym projektem, będącym
w trakcie opracowania jest budowa ob−
wodnicy północnej miasta.

– Ilościowo to może niezbyt wiele
projektów – mówiła na sesji Iwona Le−
wandowska, dyrektor Biura Funduszy
i Informacji Europejskiej – ale warto−
ściowo należymy do ścisłej czołówki.
Łączna wysokość uzyskanego już dofi−
nansowania to aż 40% dochodów włas−
nych gminy i powiatu. (j)

XLIII sesja Rady Miasta

Z unijnej kasy
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Arkadiusz Iwaniak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Wnoszę o przekazanie do dalszych
prac projektu uchwały w sprawie za−
sad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego z udziałem Gminy
Płock. 2/ Remont mostu na rzece Słu−
piance w ciągu ul. Pocztowej (jak
wygląda zaawansowanie prac zwią−
zanych z tematem). 3/ Wnoszę o uję−
cie w planach inwestycyjnych, jesz−
cze na rok 2005, budowy chodnika na
ul. Pocztowej.

Zbigniew Nowak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wymianę studni kanaliza−
cyjnej przy ul. Dobrzykowskiej 21. 2/
Proszę o udrożnienie kanalizacji desz−
czowej w ul. Kościelnej i Cichej.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o ustawienie koszy na
śmieci na ulicach osiedla Góry. 2/
Proszę o podjęcie działań w celu za−
instalowania wentylacji lub rolet
przeciwsłonecznych na sali gimna−
stycznej Gimnazjum nr 3. 3/ Proszę
o podjęcie wspólnych działań ze Sta−
rostwem Powiatowym w celu sfinali−
zowania budowy chodnika w ul. Kut−
nowskiej (od ul. Góry do Zespołu

Szkół im. L. Bergerowej). 4/ Proszę
o wykonanie połączenia ul. Na Skar−
pie z ul. Jasną, zgodnie z miejsco−
wym planem zagospodarowania
przestrzennego. 5/ Proszę o podjęcie
skutecznych działań w celu wyelimi−
nowania nieprzyjemnego zanieczysz−
czenia powietrza, mającego swoje
źródło w nie oczyszczonych ściekach
odprowadzanych rowem wzdłuż ul.
Osiedlowej.

Elżbieta Popczuk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy wysokości dopłat za zuży−
cie wody przez mieszkańców bloków
komunalnych oraz metod naliczania
dopłat w lokalach użytkowych, znajdu−
jących się w budynkach mieszkalnych.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wybudowanie 2 wysepek,
które są niezbędne do mijania poja−
zdów na ul. Na Stoku oraz wycięcie
suchych drzew od strony CPN w Ra−
dziwiu do świateł na ul. Góry. 2/ Pro−
szę o zabezpieczenie wodociągu na
ul. Browarnej przy mostku i usunię−
cie słupów telefonicznych na ul. Cie−
chomickiej. 3/ Proszę o nasadzenie
krzewów na ul. Ciechomickiej, które
zabezpieczą chodnik przed zaśnieża−
niem.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o pomoc w zakupie (dla po−
trzeb płockiego oddziału WOPR) sy−
stemu łączności – stacji bazowej plus
6 stacji przenośnych typu Motorola.

Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
podczas XLIII sesji Rady Miasta 
w dniu 28 czerwca 2005 roku 
i między sesjami:

W pierwszym poszukiwana jest firma,
która zajmie się pełnieniem nadzoru in−
westorskiego nad inwestycją. Oferenci
muszą wykazać, że w ciągu ostatnich
trzech lat prowadzili nadzór nad co naj−
mniej jedną budową mostowo−drogową
o wartości nie mniejszej niż 40 mln zł.
Ponadto, kierownik zespołu i jego za−
stępca muszą posiadać uprawnienia bu−
dowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności mostowej
i należeć do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. Poza tym kierownik musi
mieć dziesięcioletnie doświadczenie
w kierowaniu lub nadzorze, a jego za−
stępca przynajmniej ośmioletnie.

Oferty należy składać do 17 sier−
pnia w Biurze Obsługi Klienta Urzę−
du Miasta, ul. Zduńska 3. 

W drugim przetargu Urząd Miasta
chce wyłonić firmę, która poprowadzi
działania informacyjno−promocyjne
podczas budowy dróg dojazdowych
do nowego mostu. Jest to wymóg
Unii Europejskiej, która współfinan−
suje inwestycję.

O zamówienie mogą starać się wy−
konawcy, którzy m.in. wykażą, że
w ciągu ostatnich trzech lat wykonali
przynajmniej jedną usługę o charakte−
rze informacyjno−promocyjnym, po−
równywalną do przedmiotu zamówie−
nia i o zbliżonej cenie.

Oferty należy składać do 29 sier−
pnia w Biurze Obsługi Klienta Urzę−
du Miasta, ul. Zduńska 3. W obu
przypadkach o wyborze firm zdecy−
duje cena. (m.d.)

Aż dwa przetargi związane z budową dróg dojazdowych do no−
wego mostu ogłosił Urząd Miasta

Drogowe zadania

Trzynaście kontroli w oddziałach Urzędu Miasta i spółkach gminnych prze−
prowadzili w 2004 roku członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.
Zajmowali się oni analizą i wyrywkową kontrolą przetargów dotyczących
m.in. wykonania monitoringu na Podolance, robót zabezpieczających budynek
przy ul. Tumskiej 8, druku „Sygnałów Płockich”, lodowiska miejskiego.
Sprawdzano także prowadzenie schroniska dla zwierząt, działalność Miejskie−
go Zarządu Dróg i spółek gminnych. 

Po kontrolach sporządzano protokoły, które dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miasta. (m.d.)

Sprawdzili
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Miasto za ok. 560 tys. zł kupiło od Ma−
zowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
blok mieszkalny przy ul. Popłacińskiej,
tuż za stocznią. Jest tam w sumie 29
mieszkań: 13 – zamieszkałych i 16 – do
zasiedlenia. 

Ponadto Urząd Miasta ogłosił przetarg
na opracowanie dokumentacji projektowej
i budowę budynku obok właśnie zakupio−
nego przy ul. Popłacińskiej 44. Na działce
o powierzchni 3700 mkw. powstanie 3−
kondygnacyjny blok, w którym znajdzie
się 30 mieszkań komunalnych. Będą mia−
ły od 34 do 59 mkw., co oznacza, że po−
wierzchnia mieszkalna budynku wyniesie
w sumie prawie 1300 mkw. Najmniejsze
lokale będą miały jeden pokój z aneksem
kuchennym i łazienką, a największe – trzy
pokoje z kuchnią i łazienką. 

Blok nie będzie miał piwnic, podda−
szy i balkonów. Pod względem archi−
tektonicznym budynek ma być podobny
do już istniejącego. Do poziomu pier−
wszej kondygnacji ma być przystoso−
wany do potrzeb osób niepełnospraw−
nych; wejście główne bez barier archi−
tektonicznych. Okna plastikowe będą
w kolorze białym, podłogi w pokojach
i kuchniach z wykładziny PCW, imitu−
jące klepkę o podwyższonej twardości,
a w sanitariach zostanie położona tera−

kota. Nowi lokatorzy w łazience będą
mieli brodzik, umywalkę i sedes, a w
kuchni – zlewozmywak z szafką i bate−
rią oraz czteropalnikową kuchnię.
W projekcie nie zaplanowano instalacji
gazowej; do celów gospodarczych loka−
torzy będą wykorzystywać butle. 

W pomieszczeniu dobudowanym do
istniejącego budynku znajduje się kotłow−
nia. Projektant nowego budynku będzie
musiał dokonać stosownych wyliczeń
i ustalić, czy możliwe będzie zasilanie pro−
jektowanego budynku z istniejącej kot−
łowni. Jeżeli moc kotłowni nie wystarczy
na zasilenie z niej dodatkowego obiektu,
musi on przewidzieć jej modernizację. Je−
śli nie będzie możliwa ze względów tech−
nicznych lub nieefektywna ze względów
ekonomicznych, trzeba będzie zaprojekto−
wać indywidualną kotłownię opalaną ole−
jem opałowym. 

Do firmy, która wygra przetarg należeć
będzie również zagospodarowanie terenu.
Budowa nowego bloku powinna zakoń−
czyć się do 30 listopada 2006 roku.
– Trwają rozmowy z Mazowiecką Spół−
dzielnią Mieszkaniową w sprawie współ−
pracy przy budowie nowego budynku
– mówi Stanisław Stańczak, dyrektor Wy−
działu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu
Miasta. M.D.

Mieszkania komunalne

Popłacińska x 2

Zadowoleni kupujący i sprzedawcy
– taki będzie efekt remontu, który trwa na
targowisku przy ul. Rembielińskiego. 

Na razie w tym miejscu trzeba się li−
czyć z utrudnieniami. Na czas remontu
wszystkie stoiska przeniesiono na parking
od ul. Przemysłowej. Niestety, jest tam
ciasno. Sprzedający boją się, że mogą
stracić stałych klientów, ale – z drugiej
strony – z niecierpliwością czekają na za−
kończenie inwestycji. Narzekają również
kierowcy, którzy nie mają gdzie zostawić
swoich samochodów.

Prace idą pełną parą, aby najpóźniej
do końca września powstało zadasze−

nie nad stoiskami kupców. Wiata sta−
nie na stalowych słupach, a przezro−
czysty ośmiometrowy świetlik będzie
wykonany z poliwęglanu. Sprzedający
od ponad dwóch lat narzekali na wa−
runki. Do tej pory codziennie kryli
swój towar pod namiotami. – To kosz−
mar szczególnie jesienią i zimą, gdy
opadów jest znacznie więcej – mówią. 

Przetarg, przeprowadzony przez Rynex
– spółkę zarządzającą targowiskiem, na
wykonanie ogromnej wiaty wygrała płoc−
ka firma Konkret. Koszt inwestycji, który
w całości pokryje Rynex, wyniesie ok. 1
mln zł. (m.d.)

Wiata na Manhattanie
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Urząd Zamówień Publicznych wyra−
ził zgodę na zastosowanie zamówienia
z wolnej ręki w postępowaniu na wyko−
nanie robót dodatkowych przy budowie
nowego mostu. Ma to ogromne znacze−
nie, gdyż kierowcy będą jeździli po lep−
szym asfalcie, internauci będą mogli
skorzystać z światłowodu, drgania want
nie będą odczuwalne, a ponadto dzięki
specjalnemu monitoringowi będzie
można przewidzieć awarie.

Nowy rodzaj asfaltu, tzw. twardo la−
ny jest bardziej wytrzymały. Poza tym
– ponieważ kładzie się go w temperatu−
rze dochodzącej do 240 stopni Celsju−
sza – tworzy dodatkową izolację, wy−
pełniając wszystkie mikroszczeliny
i pęknięcia. Inwestycja jest droga, ale
opłacalna – Płock będzie musiał dopła−
cić 2,9 mln zł. 

Wanty, czyli liny na których podtrzy−
mywany jest most, zwłaszcza pod
wpływem wiatru drgają. Jest to niebez−
pieczne zarówno dla samych want, jak
i dla łożysk, na których spoczywa most.
Aby nie trzeba było wymieniać lin i ło−
żysk co 20 lat, UZP zgodził się, aby za−
instalować specjalne tłumiki. Koszt ich
zainstalowania wynosi ok. 2 mln zł, ale
wymiana zużytych elementów będzie
potrzebna dopiero po 40 latach. 

Ponadto, pojawi się dodatkowe
wzmocnienie konstrukcji stalowej dla ła−
twiejszej wymiany łożysk na nowym mo−
ście. Zostaną również zamontowane rury
osłonowe dla kabli światłowodowych. Te
ostatnie posłużą do budowy platformy te−
leinformatycznej dla okolicznych gmin.

Most z poprawkami będzie gotowy
w październiku. (m.d.)

Ulepszony most

Blok będzie dwuipółkrotnie większy
od dotychczasowego. Dlatego część
ścian zostanie wyburzona. – Jesteśmy
już po uzgodnieniach z konserwatorem
zabytków – mówi Robert Makówka,
p.o. dyrektora zakładu. – Jeżeli nie na−
stąpią jakieś nieprzewidziane okolicz−
ności to koszt inwestycji wraz z niez−
będnym wyposażeniem powinien wy−
nieść około 3,5 mln zł. 

Inwestycja powinna być zrealizowana
do końca tego roku. Przetarg na realiza−
cję remontu wraz z projektem wygrała
Grupa 3J. Specjalizująca się w projekto−
waniu, wykonywaniu i wyposażaniu
obiektów medycznych firma z Warsza−
wy ma na swoim koncie m.in. wykona−
nie I etapu modernizacji i rozbudowy
bloku operacyjnego wraz z projektem
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warsza−
wie oraz instalacji klimatyzacji i wenty−
lacji dla sal operacyjnych. Wykonała
również kompleksowe roboty budowla−
no−instalacyjne traktu operacyjnego
(sześć sal operacyjnych) w Szpitalu Wo−
jewódzkim w Bielsku−Białej. 

Robert Makówka zapewnia, że po re−
moncie blok będzie spełniał wszelkie
europejskie standardy.

– Bazujemy na rozwiązaniach ze szpita−
li francuskich; będzie kilka nowinek nies−

potykanych dotąd w Polsce, chociażby
związanych z komunikacją i transportem
materiałów pooperacyjnych – dodaje.
Jedną z nich ma być wykorzystanie pane−
li ze stali nierdzewnej do pokrycia ścian,
które mają stanowić skuteczną ochronę
przed rozwojem kolonii bakteryjnych. 

Na czas remontu oddział chirur−
giczny zostanie zorganizowany w po−
mieszczeniach oddziału ginekolo−
giczno – położniczego (parter). Tu
powstanie również tymczasowa sala
operacyjna, dlatego należy się spo−
dziewać, że ilość zabiegów również
tymczasowo zostanie ograniczona.
Jednak – jak zapewnia Robert Ma−
kówka – od przyszłego roku, kiedy
wyremontowany blok zacznie dzia−
łać, dwie sale mają funkcjonować
praktycznie przez całą dobę. 

Z najnowszą inwestycją SZPZOZ
związany jest kolejny projekt – przebu−
dowy części budynku administracyjne−
go. Powiększony blok operacyjny ogra−
niczył mocno zasoby oddziału. Nowe
sale oddziałowe i zabiegowe powstały−
by więc w część zaadaptowanych po−
mieszczeń administracji. Nowe pokoje
byłyby dwuosobowe. Na każdy przypa−
dałaby jedna łazienka. Szpital poszuku−
je na ten cel środków. (rł)

Więcej miejsca, klimatyzacja oraz dwie sale operacyjne i jedna
pooperacyjna z czterema stanowiskami. W sierpniu rozpocznie
się remont bloku operacyjnego w miejskim szpitalu.

Remont bloku 

Sale bloku operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce zostały wykonane z
osłon panelowych ze stali nierdzewnej, podobne mają powstać w Płocku

EUROPE DIRECT to sieć ośrod−
ków informacyjnych w miastach i na
terenach wiejskich wszystkich pań−
stwach Unii Europejskiej. W Europie
funkcjonują obecnie 393 ośrodki, 23
znajdują się w Polsce. Uroczyste
otwarcie płockiego punktu ED nastą−
piło we wtorek, 28 czerwca, w Szko−
le Wyższej im. P. Włodkowica, gdzie
będzie jego siedziba.

ED zwykle zastępują punkty infor−
macyjne i ośrodki europejskie, które
wcześniej zajmowały się informowa−
niem obywateli piętnastki o Unii. 

W Płocku od kilku lat robi to Re−
gionalne Centrum Edukacji Europej−
skiej. Jednak powstanie ED nie spo−
woduje jego likwidacji i nie będzie
dla niego konkurencją (mieszczą się
obok siebie). – Mają się uzupełniać
w swoich działaniach – mówiła pod−
czas otwarcia płockiego punktu Anna
Tuz (na zdjęciu), z−ca dyr. Departa−
mentu Informacji Europejskiej UKIE.
ED ma jeszcze dodatkowe ważne za−
danie; jako organ reprezentujący Ko−
misję Europejską w terenie ma zbie−
rać sugestie i opinie mieszkańców
wspólnoty w środowisku lokalnym
i przekazywać je do Brukseli.

Ośrodek można odwiedzać osobiście
(Al. Kilińskiego 12, bud A), zadzwonić
lub wysłać e−mail’a. – Będziemy udzie−
lać odpowiedzi na wszelkie tematy
związane z Unią Europejską – mówi
kierownik punktu Katarzyna Szczawiń−
ska – Kamelska, która chce również
stworzyć sieć lokalnych punktów kon−
taktowych ED na terenie całego pół−

nocnego Mazowsza. – Jesteśmy po
wstępnych rozmowach z bibliotekami
i szkołami, w których takie punkty mia−
łyby powstać. Chodzi o to, żeby każdy
kto chce zadać pytanie, uzyskać infor−
macje dotyczące Unii Europejskiej
(funkcjonowania unijnych instytucji,
prawa i programów europejskich) nie
musiał jechać do Płocka lub innego
większego ośrodka miejskiego. Przed−
stawiciele płockiego ED mogą też orga−
nizować spotkania lub warsztaty, np.
dotyczące poszukiwania źródeł finan−
sowania projektów. We wrześniu przy−
gotowują tego typu szkolenia dla bib−
liotekarzy.

W punkcie ED można również bez−
płatnie skorzystać z internetu (w jego
siedzibie lub w czytelni internetowej
uczelnianej biblioteki). Więcej infor−
macji można uzyskać pod nr tel. 366
42 04 lub na stronie www.europe_di−
rect.plock.wlodkowic.pl (rł)

Europa bliżej

Jak zagwarantować Polsce bezpie−
czeństwo energetyczne? – to temat
konferencji płockiego Przedsiębior−
stwa Rurociągów Naftowych i gdań−
skiego Naftoportu. 

Przez dwa dni (8−9 lipca) w gdań−
skim Dworze Artusa dyskutowano
jak zapewnić Polsce ciągłe dostawy
paliw ciekłych i gazu ziemnego.
Mówiono również o dostosowania
polskiego przemysłu naftowego
i gazowego do wymogów unijnych.
Poruszano także temat zapasów
w sektorze paliw płynnych w Pol−
sce. Specjaliści podkreślali rolę po−
datków jako potencjalnego czynnika
zmiany konkurencyjności paliw

i nośników energii. Mówiono o pil−
nej potrzebie określenia możliwości
wpływania na bezpieczeństwo ener−
getyczne kraju poprzez zmiany po−
datkowe w Polsce i Unii Europej−
skiej, zwłaszcza w zakresie podatku
akcyzowego nakładanego na paliwa
płynne, gaz ziemny oraz węgiel ka−
mienny i brunatny. 

Gośćmi konferencji byli m.in. pre−
zes Rady Ministrów Marek Belka,
minister gospodarki i pracy Jacek
Piechota oraz minister skarbu pań−
stwa Jacek Socha. Wręczyli oni oś−
miu pracownikom PERN−u i Nafto−
portu złote, srebrne i brązowe krzyże
zasługi. (m.d.)

PERN w Gdańsku

Prawdopodobnie pod koniec sier−
pnia kąpielisko Sobótka zmieni się.
Powstanie mała przystań. Będzie skła−
dać się z dwóch pontonowych pomo−
stów. Jeden o długości 24,80 metra bę−
dzie prosty, a drugi o długości 24,40
– w kształcie litery L. Pomosty będą
zamocowane do dna za pomocą 17
martwych kotwic. Ponadto na terenie
zalewu umieszczonych zostanie 16
boi, przy których będą mogły cumo−
wać małe łodzie i kajaki.

Pomiędzy pomostami zostanie roz−
ciągnięta lina z pływakami. Dzięki te−
mu kąpielisko podzielone będzie na
dwie części: płytszą i głębszą. 

Przetarg na wybór wykonawcy po−
winien rozstrzygnąć się na początku
sierpnia, a prace zakończą się do 31
sierpnia. Firma, która będzie realizo−
wała inwestycję musi dostarczyć mate−
riały, które spełniają normy bezpie−
czeństwa oraz posiadają niezbędne
certyfikaty. (m.d.)

„Molo” na Sobótce
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Już tylko kilka dni pozostało do ko−
lejnej pielgrzymki pątników z diecezji
płockiej do Częstochowy. Organizato−
rzy spodziewają się nieco wyższej
niż w latach ubiegłych frek−
wencji (około 3 tys. osób),
bo pielgrzymka będzie
szczególna – będzie wo−
tum wdzięczności za
pontyfikat Ojca Święte−
go Jana Pawła II. Uczest−
nicy modlić się będą tak−
że w intencji papieża Bene−
dykta XVI. Głównym hasłem
i tematem tegorocznego pielgrzy−
mowania jest Eucharystia, rozpisana na
poszczególne dni 9−dniowej wędrówki.

Coroczna pielgrzymka jest ogromnym
zadaniem logistycznym. – Przygotowa−
nia do niej rozpoczynamy pół roku
wcześniej – wyjaśnia kierownik wypra−
wy ks. Andrzej Redmer. Rozpoczyna−
my od dokładnego wytyczenia trasy, na−
stępnie uzyskania pozwolenia wojewody
na przejście tak dużego zgromadzenia.
Potem następują uzgodnienia w posz−
czególnych gminach, szczególnie w tych
miejscowościach w których zaplanowa−
ny jest nocleg. Oprócz naszej służby po−
rządkowej nad bezpieczeństwem piel−
grzymów na całej trasie czuwa także po−
licja. Zaplanować, przewidzieć, ustalić
trzeba jeszcze masę innych szczegółów,
by przemieszczanie się takiej masy ludzi
przebiegało sprawnie.

Trasa pielgrzymki wynosi 264 km.
Rozpoczyna się w Płocku (niektóre
grupy dołączą w przeddzień) 6 sierpnia
o godz. 6 rano mszą św. w katedrze.

Pątnicy poruszać się będą w 13 grupach
(oznaczonych kolorami) przyporządko−
wanym poszczególnym dekanatom.

Dziennie pielgrzymi będą mieli do
przejścia około 30 km. Pier−

wszy nocleg w Sokołowie
(36 km), drugi w Romarto−
wie (36 km), następne w:
Wielkiej Wsi (31 km),
Lutomiersku (24 km),
Woli Buczkowskiej (33

km), Kaszewicach (30
km), wsi Dubidze (33 km),

Wierzchowisku (31 km)
i ostatni, najkrótszy etap (10 km)

doprowadzi pielgrzymów 14 sierpnia
na Jasną Górę.

Po drodze, oprócz stałego programu
pielgrzymowania, czekają uczestników
atrakcje. Na noclegu w Sokołowie od−
będzie się (około godz. 21) pokaz ple−
nerowy filmu pt. „Karol, człowiek, któ−
ry został Papieżem”. W sanktuarium
Matki Bożej w Głogowcu 5 par, które
poznały się i pokochały na wcześniej−
szych pielgrzymkach, zawrze związek
małżeński. W Górze św. Małgorzaty
kapłani, którzy niedawno otrzymali
święcenia odprawią swe msze św. pry−
micyjne, a około stu osób przyjmie
szkaplerz karmelitański. Trzeciego dnia
pielgrzymki odbędzie się wieczorem
koncert zespołu wokalno−muzycznego
z Ciechanowa.

Codziennie (rano i wieczorem) piel−
grzymkowa kuchnia zaopatrywać bę−
dzie chętnych w gorącą herbatę, na tra−
sie przewidziane są 3 obiady, a w skle−
piku na kółkach będzie można kupić
pieczywo i napoje. Nad zdrowiem pąt−
ników na całej trasie czuwać będzie
służba medyczna złożona z lekarzy
i pielęgniarek – wolontariuszy.

Kto nie zdążył zapisać się na piel−
grzymkę, może to jeszcze uczynić
w Biurze Informacji Pielgrzymkowej
przy ul. Mostowej 1. E.J.

* szkaplerz karmelitański do XIII w.
służył jako ochrona habitu w czasie
pracy. Od połowy XIII w. (wizji św.
Szymona Stocka – generała Karmeli−
tów) szkaplerz stał się znakiem opieki
Matki Bożej nad zakonem karmelitań−
skim i nową formą pobożności maryj−
nej. Medalik szkaplerzny, wprowadzo−
ny do użytku w 1910 r. przez Piusa X
przedstawia z jednej strony Najświętsze
Serce Jezusa, a z drugiej obraz Naj−
świętszej Marii Panny.

XXIV piesza pielgrzymka Płock – Jasna Góra

Wotum wdzięczności

Drodzy pątnicy!
Podejmując testament naszego Wielkiego Rodaka, wyruszamy na terasę XXIV

Pieszej Pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę.
W czasie pielgrzymiego trudu będziecie mieli wiele okazji, by zastanowić się

nad tajemnicą Eucharystii i jej znaczeniem dla waszego życia. Jesteście prze−
cież pokoleniem, Jana Pawła II, jak często w ostatnich dniach Was określano.

Nie możecie zatem zapomnieć wielkiego pragnienia Jego Ojcowskiego serca,
byście w nowy, pogłębiony sposób przeżywali swoje życie eucharystyczne.

Naszym pragnieniem jest, aby tegoroczne pielgrzymowanie stało się wo−
tum wdzięczności naszego Płockiego Kościoła za dar pontyfikatu papieża
Jana Pawła II.

Powierzajcie Maryi w pokornej modlitwie intencje Kościoła, umiłowanej Oj−
czyzny, naszej diecezji, naszych rodzin i nas samych. Polecam was stawiennic−
twu Maryi i z serca błogosławię

Stanisław Wielgus
Biskup Płocki

Znakiem rozpoznawczym każdego piel−
grzyma będzie w tym roku zawieszony na
szyi znaczek w kształcie pieczęci

Konferencja odbyła się
w Warszawie 7 lipca – do−
kładnie w 131. rocznicę
urodzin Władysława
Grabskiego, Premiera RP,
wybitnego ekonomisty
i historyka, twórcy złotego
i Banku Polskiego
w 1924 r., autora konkor−
datu i reformy rolnej
w 1925 r., rektora Szkoły
Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w latach 1926
– 1928. W roku ubiegłym
odbyło się wiele imprez popularyzują−
cych dorobek Władysława Grabskiego.
M.in. w bibliotece SGGW otwarta zo−
stała w marcu wystawa pamiątek ro−
dzinnych, w kwietniu odbył się koncert
galowy w Teatrze Wielkim w Warsza−
wie, a Mennica Państwowa wprowadzi−
ła do obiegu 10−złotową monetę kolek−
cjonerską z podobizną Władysława
Grabskiego, bitą w srebrze stemplem
lustrzanym, według projektu Andrzeja
Nowakowskiego. Konferencje nauko−
we w czerwcu i listopadzie zorganizo−
wały SGGW, Katolicki Uniwersytet
Lubelski i Uniwersytet Wrocławski.
W lipcu odbył się piknik w Borowie,
dawnym majątku Grabskich, gdzie od−
słonięty został pomnik dłuta Mariana
Koniecznego, natomiast Poczta Polska
wydała okolicznościową kartę poczto−
wą wg projektu Macieja Jędrysika
z portretem Władysława Grabskiego na
znaczku o nominale 1,25 złotego, zdję−
ciem Banku Polskiego i rewersem 1
złotego z 1924 roku. Obchody Roku
Władysława Grabskiego zakończyła 11
listopada uroczysta msza św. w bazyli−
ce archikatedralnej św. Jana Chrzcicie−
la w Warszawie, podczas której ks. Jó−
zef kardynał Glemp, poświęcił odsło−
niętą tablicę pamiątkową ku czci Wła−
dysława Grabskiego.

W te wydarzenia ogól−
nopolskie wpisała się
„Płocka uroczystość ku
czci Władysława Grab−
skiego”, zorganizowana 22
kwietnia 2004 r. przez
Marka Mroczkowskiego –
prezesa Międzyszkolnego
Klubu Europejskiego
i społeczności I Prywatne−
go LO im. Marceliny Ro−
ściszewskiej, I Prywatnego
Liceum Plastycznego i LO
im. Władysława Jagiełły

we współpracy z Towarzystwem Nau−
kowym Płockim, Polskim Towarzy−
stwem Numizmatycznym i Urzędem
Miasta Płocka. W sesji naukowej w au−
li Jagiellonki wzięli wtedy udział m.in.
prof. dr hab. inż. Maciej Władysław
Grabski – prezes Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej (wnuk Premiera), prof.
dr hab. Tomasz Borecki – rektor
SGGW, ks. prof. dr hab. Wojciech Gó−
ralski z Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy−
szyńskiego, prof. dr hab. Marian Marek
Drozdowski z Instytutu Historii PAN,
dr Grzegorz Wójtowicz – doradca pre−
zesa NBP, a towarzyszyła jej wystawa
numizmatyczna ze zbiorów Jana Hen−
ryka Walusia i bibliofilska z kolekcji
TNP. 

Odbierając cenne wyróżnienie Marek
Mroczkowski podkreślił, iż traktuje
wręczenie medalu jako uhonorowanie
społeczeństwa Płocka, które nadal do−
cenia historyczne znaczenie dzieła
Władysława Grabskiego i jego myśl
przyświecającą sesji naukowej: „Wiel−
kość, siła, niezależność państwa, dobre
wojsko, duży posłuch i posłuszeństwo,
porządek, prawo, zdrowy pieniądz, do−
brobyt, rozwój i postęp społeczny – oto
hasła na wskroś państwowe – dawne
i współczesne.” M. Mroczkowska

Prezes Międzyszkolnego Klubu Europejskiego w Płocku Marek
Mroczkowski otrzymał z rąk prof. dr hab. Tomasza Boreckiego
– rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza−
wie wybity w srebrze Medal Władysława Grabskiego. Uroczy−
stość odbyła się w sali Senatu SGGW podczas ogólnopolskiej
konferencji podsumowującej rok 2004, będący z mocy uchwały
Sejmu RP Rokiem Władysława Grabskiego. 

Rok Grabskiego

Prof. dr hab. Tomasz Borecki – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wrę−
cza Medal Władysława Grabskiego Markowi Mroczkowskiemu. 

Awers Medalu 
Władysława Grabskiego
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Domus Pauperum Hospitales czyli Dom gościnny dla ubo−
gich przy kościele Św. Trójcy ufundowała w 1405 roku
księżna Anna Olgierdówna, siostra Władysława Jagiełły i żo−
na Ziemowita IV – księcia płockiego. Stanął w miejscu,
gdzie dziś stoi hotel „Starzyński”. W 1426 r. szpital mógł
przyjąć 12 chorych mężczyzn i 12 kobiet oraz 9 dziewcząt na
wychowanie. Pełnił raczej formę przytułku lub schroniska,
niż placówki medycznej. 

Ubogich siedmioro

Spłonął najprawdopodobniej w 1545 r. w pożarze ulicy
Piekarskiej. Niestety nie zachował się żaden opis tamtego
budynku. Pierwszy pochodzi z 1741 r. Jednak zdecydowa−
nie bardziej wyczerpujący jest opis biskupa Józefa Szem−
beka, który w 1753 roku w dekrecie reformacyjnym po wi−
zycie kanonicznej, musiał napominać prowizoriów szpita−
la za jego zły stan.

Budynek przy kościele Św. Trójcy z tartego drzewa w wę−
gieł o czterech izbach, dwuch sieniach, postawiony, gonta−
mi podbity, komin i szczyt murowane mający. W izbach po−
sadzka z tarcic, kominki murowane, piece zielone, dwie iz−
by o jednym piecu, okna w ołów we wszystkich izbach
z okiennicami jako i drzwi na zawiasach żelaznych z klam−
kami znajdują się (...). W szpitalu znajduje się ubogich
siedmioro. Dziadek jeden, imieniem Adam; babów sześć
(...) którzy we dwóch izbach mieszkają.

Dokument opisywał również praktyki pobierania niedoz−
wolonych opłat za przyjęcie do szpitala, opłakany stan ma−
jątku folwarcznego oraz niedbałość miasta o los biednych. 

Ubogich, zaś chorych liczba znaczna we wszystkich bra−
mach miejskich, pod murami i płotami na deszczach, śnie−
gach, wiatrach leżała, bez opatrzenia wszelakiego, i więcej
ich umierało z niewygody i głodu, niż z rzeczywistej choroby.
Bywały wypadki, że ciał umarłych świnie żreć poczynały (...) 

Szklaneczka grzanego piwa

W 1783 r. biskup płocki książę Michał Poniatowski po−
wiadomiony o trwających w szpitalu nieprawidłowościach
postanawia zmienić jego lokalizację (do kolegium pojezu−
ickiego) i sprowadzić do Płocka siostry miłosierdzia, któ−
re prowadzą szpital do 1836 r. Przez cały czas trwa spór
między miastem a szpitalem, łącznie z prowadzeniem pro−
cesów sądowych, o majątek szpitala. Jednocześnie od
1831 do 1855 roku miasto trapią ciągłe epidemie, głównie
cholery. Radzono wówczas: Nie gromadzić się w szynkow−
niach, nie trawić tam nocy na tancach i nie nadużywać
wódki – doświadczenie bowiem nauczyło, że pijacy pospo−

licie umierają na cholerę. Co innego z rana przed wyj−
ściem z domu, wtedy można już wypić kieliszek wódki
a zwłaszcza gorzkiej lub szklaneczkę grzanego piwa lub
przynajmniej ciepłego kleiku.

Od 1836 roku zaczyna się historia szpitala przy ul. Ko−
ściuszki i rozwój placówki. Wówczas ma jeszcze 24 łóżka
dla chorych, ale już 75 lat później było ich 120. Po wojnie
szpital podupada, ale dzięki uporowi i wysiłkom dyr. Alek−
sandra Zalewskiego staje się poważną placówką medyczną.
W 1922 r. działa 7 oddziałów, pracownia chemiczno−bakte−
riologiczna i rentgenowska. W okresie okupacji szpital przej−
mują Niemcy i nie pozwalają na leczenie Polaków, wyzna−
czając im miejsce w kamienicach przy Misjonarskiej. 

Po wyzwoleniu szpital się odradza. Pod koniec 1945 r. ma
już 175 łóżek. W 1957 roku jest już ich 550, ale placówka
z trudem jest w stanie zapewnić opiekę 40−tysięcznemu mia−
stu i 100−tysięcznemu powiatowi płockiemu. 

Dziś Szpital św. Trójcy (wrócił do tej nazwy 6 lat temu) ma
326 łóżek, 68 lekarzy i blisko 190 pielęgniarek, w tym 53 położ−
nych. Ma za sobą ponad dwadzieścia lat uciążliwego remontu,
protesty z lat osiemdziesiątych, strajk przychodni, anestezjolo−
gów, chirurgów i pielęgniarek i reformę służby zdrowia. Od
2003 r. jest w trakcie przekształceń restrukturyzacyjnych, któ−
rych konsekwencją będzie powstanie spółki miejskiej. (rł)

* Informacje pochodzą z monografii Jarosława Waneckie−
go „Szpital św. Trójcy w Płocku 1405 – 2005”, Książnica
Płocka, SZPZOZ 2005

Jubileusz Szpital Miejski św. Trójcy w Płocku uczcił galą i wystawą w Teatrze Dramatycznym
oraz monografią autorstwa Jarosława Waneckiego

600 lat szpitala
Tyle serca

– Serdecznie wszystkim dziękuję. Na−
prawdę, nie spodziewałam się takiego
odzewu – mówiła z wyraźnym wzrusze−
niem Kinga do swoich dobroczyńców,
którzy zaproszeni zostali 26 lipca do ra−
tusza, na finał spontanicznej akcji urzą−
dzania mieszkania, dotychczasowej lo−
katorce Domu Samotnej Matki w Białej.
Jej 3−letni synek, nie przejmując się tylo−
ma obcymi osobami, biegał po sali sej−
mowej, a potem zajął się rysowaniem.

Kindze przydzielono niedawno
mieszkanie socjalne. W remoncie loka−
lu pomogła rodzina, ale już na więcej
nie było ich stać. Siostry z Białej zwró−
ciły się o pomoc do kierownika Od−
działu Zarządzania Kryzysowego – Ja−
na Siodłaka, którego pracownicy z ko−
lei uruchomili swoje „kanały” łącznie
z Gazetą na Mazowszu. W tydzień
mieszkanie zostało wyposażone.

Wojciech Wojtyłko podarował telewi−
zor Philips, Małgorzata Szumińska – ek−
spres do kawy, ręczniki, pościel, obrusy,
szklanki, talerze, Maria Sęp – wyposażyła
mieszkanie w regał i zastawę stołową, An−
na Załęska dostarczyła kuchenkę gazową,
Magdalena Gawrońska ubrania dla dziec−
ka. Centrum Handlowe Auchan sprezen−
towało Kindze chłodziarko−zamrażarkę
Whirpool, a Salon Meblowy Heban tap−
czan i 2 krzesła. Sklep Piętaszek zatrosz−
czył się o sztućce, pościel i koc, a ratuszo−
wy Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
(inicjator i koordynator całej akcji) doło−
żył wyroby dziewiarskie. Kilka osób za−
deklarowało też pomoc finansową.

Dziękując za te dary serca, prezydent
Mirosław Milewski pytał gości o moty−
wacje tak spontanicznej akcji. Zgodnie
odpowiadali, że często angażują się
w tego typu przedsięwzięcia, wycho−
dząc z założenia, że trzeba się dzielić
z potrzebującymi, a w tym przypadku
dodatkowym bodźcem był fakt, że dary
trafią do konkretnej osoby, polecanej
przez siostry zakonne. (j)

Bilans białej
soboty

156 porad oraz 165 badań i zabiegów
w ciągu sześciu godzin wykonała bez−
płatnie Przychodnia Specjalistyczna
przy ul. Miodowej. „Białą sobotę”
SZPZOZ w Płocku zorganizował 2 lip−
ca. Płocczanie przyszli po porady m.in.
do laryngologa, neurologa, ginekologa
oraz dermatologa i okulisty. Mogli sko−
rzystać z zabiegów z zastosowaniem
krioterapii, dermatoskopii, spirometrii
oraz wykonać testy alergiczne. W po−
radni okulistycznej można było wyko−
nać badania: dna oka, refrakcyjne z do−
braniem szkieł, ostrości wzroku oraz
zmierzyć ciśnienie śródgałkowe. 
– Wszystkim pacjentom, których stan
zdrowia wymagał leczenia zapisano
leki, wydano skierowania na badania la−
boratoryjne oraz do innych specjalistów
– zapewnia Wiesława Rybicka, kierow−
nik marketingu i promocji zdrowia
w SZPZOZ w Płocku. – Trzech pacjen−
tów skierowano do szpitala. 

SZPZOZ chce akcję powtórzyć, naj−
prawdopodobniej pod koniec roku. (rł)

W górnym foyer otwarto wystawę „Szpital św. Trójcy. Dom Gościnny”. Po wakacjach przeniesiona zostanie do szpitalnego „Grzyb−
ka”, gdzie powstaje sala pamięci.

Podczas uroczystości aktorzy teatru zaprezentowali szpitalne
scenki przygotowane na podstawie monografii biskupa Nowo−
wiejskiego oraz dorobku kabaretu lekarskiego, który działał przy
szpitalu w latach 1973−81
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Trzy osoby, które posiadały narkoty−
ki zatrzymali płoccy policjanci.

U 21−letniego Seweryna K. znalezio−
no marihuanę, amfetaminę oraz ponad
30 sztuk tabletek MDMA o wartości
ponad 550 zł. Ewa K., 48 lat, miała
przy sobie również marihuanę, amfeta−
minę oraz sześć tabletek MDMA. War−
tość narkotyków znalezionych u niej to
ponad 360 zł. Policjanci zatrzymali tak−
że 26−letniego Piotra K., który od lipca
2004 do stycznia 2005 roku wprowa−
dził do obrotu amfetaminę wartą ok. 2,5
tys. zł. – Gdy został zatrzymany miał

przy sobie marihuanę, amfetaminę
i sześć tabletek MDMA o łącznej warto−
ści 350 zł – relacjonuje Karol Dmo−
chowski, rzecznik prasowy policji.

Akcję przeprowadzili funkcjonariu−
sze z sekcji kryminalnej i dochodzenio−
wo−śledczej Komendy Miejskiej Poli−
cji. – Sprawa jest rozwojowa, gdyż pod−
czas przeszukiwania mieszkań znale−
źliśmy notes z zapiskami transakcji nar−
kotykowych – mówi Dmochowski. 

Wobec wszystkich zatrzymanych
prokuratura zastosowała dozór policyj−
ny. (m.d.)

Wpadka dealerów

Do końca wakacji pozostał już tylko
miesiąc. O bezpieczeństwo na Wiśle
dbają policjanci. W swojej pracy wyko−
rzystują dwie łodzie motorowe. Starsza
– Harpun 550 – wyprodukowana została
w 2000 roku, a nowsza Parker 630 – w
2005 r. Obie posiadają moc 115 KM.
Policjanci wykorzystują je do patrolo−
wania rzeki oraz zabezpieczenia imprez,
odbywających się na wodzie. – Ponadto
pomagają podczas akcji poszukiwania
osób, które się utopiły oraz lokalizowa−
niu dzikich kąpielisk – mówi Karol
Dmochowski, rzecznik prasowy policji. 

– Wspólnie ze Strażą Rybacką i Wod−
nym Ochotniczym Pogotowiem Ratun−
kowym staramy się łapać kłusowników
– wyjaśnia rzecznik. 

W czasie wakacji patrole informują
również, jakie istnieją zagrożenia pod−
czas kąpieli w miejscach niedozwolo−
nych. 

Od początku roku policjanci prze−
pracowali na wodzie ponad 140 go−
dzin. W tym czasie m.in. zabezpiecza−
li osiem imprez i zlikwidowali kilka
sieci zastawionych przez kłusowni−
ków na Wiśle. (m.d.)

Harpun & Parker

Płocka policja będzie miała nowy sa−
mochód. Jest to możliwe dzięki inicja−
tywie miasta, samorządu województwa
mazowieckiego oraz policji. Koszt za−
kupu pojazdu wynosi ok. 60 tys. zł.
Każda ze stron przekaże na ten cel 20
tys. zł. Samochód będzie wykorzysty−
wany przez płocką drogówkę.

W wyniku zawartego porozumienia,
na drogi województwa mazowieckiego
wyjadą 43 nowe pojazdy policyjne. Jest
to pierwsza taka akcja podjęta wspólnie

przez zarząd województwa mazowiec−
kiego, samorządy powiatowe, gminne,
miejskie oraz policję. Jej efektem będą
34 samochody osobowe przeznaczone
dla służb prewencyjnych, kryminal−
nych i ruchu drogowego oraz dziewięć
wysokiej klasy ambulansów pogotowia
ratownictwa drogowego. Będą one wy−
korzystywane m.in. w Ciechanowie,
Glinojecku, Szydłowie, Sannikach
i Ostrowie Mazowieckim. (m.d.)

Do drogowej służby

24 mieszkańców kamienicy przy ul.
Tumskiej 8 trzeba było ewakuować,
gdy w nocy 12 lipca wybuchł pożar.
Ogień pojawił się po godz. 3, na pod−
daszu. Część lokatorów została obu−
dzona dopiero przez strażaków, gdy
już w całym budynku było pełno dy−
mu. Początkowo pożar nie wyglądał
na bardzo groźny, gdyż strażakom do−
syć szybko udało się stłumić ogień.
Ale kiedy ratownicy zaczęli zrywać
blaszane pokrycie dachu pod spodem
znaleźli kilka warstw papy. Ogień

jakby tylko na to czekał; dopływ po−
wietrza znów wzniecił ogień. Doga−
szanie trwało do 8−9 rano. Poddasze
kamienicy spłonęło doszczętnie,
a mieszkania, kancelarie adwokackie
i sklepy zalała woda użyta do gasze−
nia. 

Budynek przy ul. Tumskiej 6, nale−
żący do Lokalnego Zrzeszenia Wła−
ścicieli Nieruchomości, bezpośrednio
przylega do nowej siedziby Muzeum
Mazowieckiego i szklanego gmachu
PZU Życie. Strażacy walcząc
z ogniem, musieli również zabezpie−
czać oba te budynki. Na szczęście nie
doszło do rozprzestrzenienia się poża−
ru. Ucierpiało jedynie nieznacznie
styropianowe ocieplenie Muzeum. Po
akcji trzeba było także włączyć agre−
gaty oddymiające, bo dym z kamieni−
cy przy Tumskiej 6 przedostał się do
piwnic budynku obok. 

– Prawdopodobną przyczyną pożaru
mogło być podpalenie – mówi tuż po
pożarze Hilary Januszczyk, komendant
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
– My tylko ustalamy, co mogło być
przyczyną, ale dalszymi wyjaśnieniami
zajmują się organy ścigania. 

Po pożarze, miasto zaoferowało
pogorzelcom nocleg w internacie Ja−
giellonki. Nikt z tego nie skorzystał.
Ponieważ właścicielem kamienicy
jest Zrzeszenie, to oni musieliby
zapłacić za nocleg. Lokatorzy po re−
moncie kamienicy będą mogli do niej
wrócić. M.D.

Pożar na Tumskiej
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* Policjanci przy ul. Salezjańskiej za−
trzymali 21−latka, u którego znale−
ziono susz koloru zielonego i szkla−
ną lufkę. 

* Wandale rozbili szyby, reflektory
oraz uszkodzili wszystkie części me−
talowe karoserii w audi zaparkowa−
nym przy ul. Królowej Jadwigi.
Straty wyceniono na 30 tys. zł. 

* Złodzieje weszli do szkoły przy Al. Ki−
lińskiego i z pomieszczenia gospodar−
czego zabrali plecak z portfelem, kar−
tami bankomatowymi oraz telefonem
komórkowym. Starty − 250 zł. 

* Mężczyzna spod lady zabrał telefon
komórkowy o wartości 1,5 tys. zł.
Do zdarzenia doszło w sklepie przy
ul. Sienkiewicza. 

* Z mercedesa zaparkowanego przy ul.
Królowej Jadwigi zginęła wiertarka
i szlifierka. Straty – 1,5 tys. zł. 

* Do policyjnego aresztu trafiło trzech
nastolatków w wieku 19−20 lat, któ−
rzy włamywali się do kiosku przy ul.
Tysiąclecia. 

* Złodziej wyważył drzwi tarasowe
w domku jednorodzinnym przy ul.
Ludowej i zabrał laptopa o wartości
7 tys. zł. 

* Ze sklepu przy ul. Kolegialnej zginę−
ły dwie kurtki skórzane. Straty – 2,1
tys. zł. 

* Z przedpokoju otwartego mieszkania
przy ul. Chopina złodziej zabrał to−
rebkę, w której był telefon komórko−
wy oraz dokumenty. Straty oszaco−
wano na ok. 1,5 tys. zł. 

* Z ośrodka opiekuńczego przy ul. Mo−
ścickiego zginął telewizor o warto−
ści 1 tys. zł. 

* 21−letni płocczanin rzucił kamieniem
w błotnik Seata Ibizy, zaparkowane−

go przy ul. Jana Pawła II. Straty wy−
ceniono na ok. 400 zł. 

* Złodzieje z bramy prywatnej posesji
przy ul. Gościniec zabrali wideodo−
mofon o wartości 3 tys. zł. 

* Z Opla Vectry zginęło radio za 1 tys.
zł. Do zdarzenia doszło przy ul. Ka−
zimierza Wielkiego.

* Na Obrońców Płocka złodzieje wła−
mali się do hondy, skąd zabrali
skórzaną teczkę z dokumentami,
urządzenie GPS oraz ładowarkę
samochodową do telefonu. Straty
– 5 tys. zł. 

* Na skrzyżowaniu ulic: Chopina i Oto−
lińska kierowca Opla Kadetta nie
ustąpił pierwszeństwa i zderzył się
z Oplem Astrą. W wyniku zdarzenia
obrażeń ciała doznała jedna osoba. 

* Z otwartego autobusu złodziej zabrał
saszetkę z pieniędzmi, dokumentami
i telefonem komórkowym. Straty
– 890 zł. 

* 66−letni kierowca Renault Thalia
nie ustąpił pierwszeństwa przeja−
zdu i zderzył się z Fiatem 126p,
prowadzonym przez 66−letniego
mężczyznę. Obaj kierowcy oraz
trzech pasażerów trafiło do szpita−
la. Do zdarzenia doszło na Kostro−
gaju. 

* Z ul. Kolejowej złodzieje ukradli 60
metrów przewodu telekomunikacyj−
nego o wartości 3,8 tys. zł. 

* Do aresztu trafił 29−letni płocczanin
oraz 34−letni mieszkaniec Mielca.
Mężczyzn zatrzymano, gdyż pobili
na Placu Obrońców Warszawy 40−
letniego płocczanina i skradli mu ka−
mizelkę skórzaną oraz dokumenty.
Skradzione rzeczy o wartości 300 zł
odzyskano. (m.d.)

Kronika policyjna
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Wiesław Kowalski prezentuje wójtowi płockich Romów – Leonowi Siwakowi swoją wy−
stawę
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Cygańska Noc 2005

Przy ogniskach 
i romansach

Tegoroczny piknik romski na plaży
nad Wisłą (9 lipca), zgromadził jeszcze
więcej amatorów cygańskiego folkloru
niż w roku ubiegłym. Impreza zaczęła
się, co prawda, z opóźnieniem z powo−
du ulewnego deszczu, który poważnie
zagroził sprzętowi nagłaśniającemu, ale
dzięki poświęceniu pracowników PO−
KiS−u i Oddziału Kultury Urzędu Mia−
sta, udało się uratować i sprzęt i całe ju−
bileuszowe widowisko. Jubileuszowe,
bo połączone z 25−leciem istnienia
płockiego zespołu Krystiano & Romen.

Z tej okazji prezydent Mirosław Mi−
lewski, gratulując jubileuszu i dzięku−
jąc za ćwierć wieku promowania Płoc−
ka, wręczył szefowi zespołu Zbignie−
wowi Kowalskiemu piękny album o na−
szym mieście z finansowym załączni−
kiem na dalszy rozwój grupy. W re−
wanżu zespół przekazał kilkunastu oso−
bom, które wspierają jego działalność,
specjalne, pięknie ozdobione księgi pa−
miątkowe z mottem „Najważniejszą
rzeczą jest sprawianie radości innym”.
Otrzymali je m.in. marszałek Adam
Struzik, prezydenci – Mirosław Milew−
ski i Piotr Kubera, dyrektor ratuszowe−
go Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Ewa Adasiewicz oraz Wiesław Kowal−
ski, który płockich Romów fotografuje
i opisuje od wielu lat. Na pikniku też
można było podziwiać wystawę jego
fotogramów... dopóki nie zalał jej
deszcz. A potem była już tylko muzyka,
śpiew i tańce (także ze stepowaniem
i elementami hip−hopu) w wykonaniu:

Romat han (Węgry), Amare Roma
z Krakowa, Chaw Wilestar (Czechy)
Centralna Roma, Wasyl Junior, Teatr
Romans z Ukrainy i jubilata Krystiano
& Romen.

Publiczności, której – proporcjonal−
nie do przecierającego się nieba – nap−
ływało nad Wisłę coraz więcej, tak im−
preza podobała się, że z aplauzem przy−
jęła pomysł przeniesienia Festiwalu
Kultury Romskiej z Ciechocinka do
Płocka. (j)

Szacuje się, że w tegorocznej Biesia−
dzie Kasztelańskiej (2 lipca) wzięło
udział około 10 tysięcy osób – nie tylko
płocczan, ale też mieszkańców Sierpca,
i Gostynina i okolicznych gmin. Sta−
dion miejski, na którym odbywała się
impreza, został praktycznie zablokowa−
ny przez licznie zaparkowane samocho−
dy. 

Wielkie powodzenie miały kiełbaski,
szaszłyki i – oczywiście – piwo Kaszte−
lan. Dzieci oblegały stragany, skocznie
i karuzelę. Chętni mogli spróbować sił

w licznych konkursach m.in. podnosze−
niu beczki do piwa, tanecznym, kole
fortuny. Zabawę prowadził Mariusz
Czajka, do czasu gdy na scenie pojawi−
ła się gwiazda biesiady – Stachursky,
który śpiewał do północy. Nad bezpie−
czeństwem bawiącego się tłumu czu−
wała policja i strażnicy miejscy. Kolej−
ne Biesiady Kasztelańskie odbędą się
jeszcze w sierpniu w Łowiczu – 6,
w Kutnie – 13, we Włocławku – 14,
w Ciechanowie – 20 i ostatnia w Sier−
pcu – 3 września. (j)

Rekordowa biesiada

Rodzinny piknik w Radziwiu, organi−
zowany przez Radę Mieszkańców Osie−
dla na stadionie Stoczniowca, w okoli−
cach uroczystości odpustowych miej−
scowej parafii p.w. św. Benedykta, staje
się powoli tradycją w lewobrzeżnej czę−
ści Płocka. Amatorów osiedlowej zaba−
wy na powietrzu nie zniechęcił w tym
roku nawet ulewny deszcz, który w cza−
sie rozpoczęcia imprezy przeszedł w so−
botę (9 lipca) nad miastem. Ale gdy tyl−
ko przestało padać, mieszkańcy coraz
liczniej docierali na stadion, na który
w pierwszej kolejności stawili się naj−
młodsi, chętni do udziału w konkursach,
prowadzonych (podobnie jak w roku
ubiegłym) przez aktora płockiego teatru

Pawła Gładysia, wypróbowania swych
sił na ergowiosłach, przejażdżki bryczką
lub wierzchem na koniach użyczonych
przez ks. proboszcza, upiększenia swych
twarzy fantazyjnymi malunkami.

– Dla dzieci zakupiliśmy sto jago−
dzianek, a także słodkie nagrody dla
zwycięzców konkursów – zdradza przy−
gotowania do pikniku przewodnicząca
Rady Urszula Malesa. – Nowością
w tym roku jest pięknie przyozdobiony
stół, z chlebem ze smalcem i kiszonymi
ogórkami, które to specjały radziwskie
gospodynie podarowały na piknik
z własnych zapasów.

Nie mogło się obyć, oczywiście, bez
muzyki, tańców i grilla. (j)

Kronika osiedli

Odpustowy piknik

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Cygańska Noc 2005

Przy ogniskach 
i romansach



10 Sygnały Płockie

Po 33 latach Muzeum Mazowieckie
przeprowadziło się z Zamku Książąt
Mazowieckich do odremontowanej ka−
mienicy przy ul. Tumskiej 8. 

4 lipca br. Kuria Diecezjalna otrzyma−
ła akt przekazania budynku przy ul. Mo−
stowej. Tym samym, zakończyła się
przeprowadzka muzeum. – Zanim znale−
źliśmy się na Tumskiej przez osiem mie−
sięcy bardzo ciężko pracowaliśmy – mó−
wi Leonard Sobieraj, p.o. dyrektora
MM. – Patrząc na to wszystko z perspek−
tywy czasu, ogrom prac, które wykona−
liśmy przerósł moje oczekiwania. Nie
spodziewałem się, że będzie aż tak cięż−
ko. Na pewno nie udałoby się to bez za−
angażowania wszystkich pracowników. 

Na uroczyste otwarcie Muzeum
przybyły m.in. władze województwa,
samorządowe, posłowie i senatorowie

ziemi płockiej. – Wiele osób mówiło,
że prędzej pokłócimy się z marszał−
kiem Struzikiem niż wybudujemy mu−
zeum – mówił prezydent Mirosław
Milewski. – Ale udało się i już za
chwilę rozpoczynamy kolejną inwesty−
cję, aby wszystkie zbiory mogły po−
mieścić się przy Tumskiej 8.

Na ręce Leonarda Sobieraja Prezy−
dent przekazał zastawę secesyjną oraz
20 tys. zł na wydanie albumu o płockiej
secesji. 

Muzeum poświęcił biskup Roman
Marcinkowski. O oprawę artystyczną
zadbali aktorzy płockiego teatru oraz
sami pracownicy, którzy witali zapro−
szonych gości w strojach z przełomu
XIX i XX wieku.

Trochę wspomnień...

Kamienicę przy ul. Tumskiej 8 zbu−
dowano w 1910 roku. Właścicielem
był Stanisław Górnicki. W okresie
międzywojennym na parterze mieściła
się kawiarnia Antoniego Szałańskie−
go. Siedzibę tam miało też przedsta−
wicielstwo firmy „Żegluga na Wiśle”
braci Górnickich. Działał również
skład apteczny Ignacego Sikorskiego
oraz księgarnia Edwarda Trautmana.
Po II wojnie światowej pomieszczenia
na parterze zamieniły się w kawiarnie:
„Mazowszanka”, „Teatralna”, później
znajdowała się tam pizzeria oraz lokal
rozrywkowy „Hollywood”. W listopa−

dzie 1986 roku spadkobiercy Górnic−
kich sprzedali kamienicę. Przeszła ona
na rzecz Skarbu Państwa, który prze−
kazał ją w wieczystą dzierżawę Urzę−
dowi Miasta. Obecnymi właścicielami
są: samorząd województwa mazo−
wieckiego (5 proc.) oraz Agencja Re−
witalizacji Starówki (95 proc.). 

Koszty remontu i adaptacji wyniosły
ok. 1,5 mln zł, łącznie z wyposażeniem
pomieszczeń wystawienniczych, maga−
zynowych, biurowych, technicznych
oraz konserwacją, odkażaniem i dezyn−
fekcją obiektów muzealnych.

16 lipca 2005 roku to ważna data w historii Płocka. Od tego dnia Muzeum Mazowieckie zaczęło działać w nowym budynku

Wśród babcinych bibelotów
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... trochę o przygotowaniach 
Projekt adaptacji kamienicy przy

Tumskiej 8 na potrzeby muzeum wy−
konała Pracownia Konserwacji Zabyt−
ków „Zamek”. Pracom przewodniczyła
Marta Pinkiewicz−Woźniakowska. 

Przed przystąpieniem do projektowa−
nia wykonano ocenę stanu technicznego
budynku oraz inwentaryzację detali ar−
chitektonicznych. Na ścianach i sufi−
tach, na klatce schodowej i w niektórych
pomieszczeniach na piętrach budynku
frontowego, znaleziono relikty malar−
skich dekoracji ściennych. Na podsta−
wie inwentaryzacji można było odtwo−
rzyć detale budynku, m.in. posadzki taf−
lowe oraz typ i kolor stolarki okiennej
i drzwiowej. Zaprojektowano również
świetlik, który przykrywa podwórze−ga−
lerię. Elementy dekoracyjne balustrad
galerii są takie same jak na zachowanej
balustradzie balkonu na drugim piętrze.
Podobny motyw powtórzono w bramie
głównej budynku. 

... o remoncie 

Rozpoczął się 29 sierpnia 2003 roku.
Wykonywała go płocka Vectra. Budy−

nek, z powodu długoletniego użytko−
wania oraz braku remontów, uległ
znacznemu zniszczeniu. Prace obejmo−
wały: remont części frontowej, rozbiór−
kę oficyn: lewej i tylnej oraz częściowo
prawej. W miejscu wyburzeń przewi−
dziano nową kubaturę o podobnym
układzie przestrzennym z dziedzińcem
o mniejszych wymiarach. 

Konstrukcja wszystkich dachów była
drewniana, co spowodowało, że 80
proc. stropów zostało poważnie uszko−
dzonych. W niektórych pomieszcze−
niach widoczne były ugięcia stropów,
a na sufitach – zarysowania. W lewej
oficynie, w południowym narożniku
strop nad pierwszym i drugim piętrem,
o powierzchni około 10 mkw. uległ za−
waleniu; podobnie 5−metrowy frag−
ment w pobliżu klatki schodowej pra−
wej oficyny, w poziomie pierwszego
piętra. Bardzo duże zniszczenie belek
drewnianych stwarzało niebezpieczeń−
stwo zarwania się pozostałych stropów.
Dlatego w budynku głównym je wybu−
rzono, zdjęto dach, pozostawiając jedy−
nie ściany zewnętrzne. Obecna więźba
dachowa jest drewniana, ale całość po−
kryta jest blachą tytanowo−cynkową.

Ściany nośne budynku wykonane
były z cegły ceramicznej. Brak re−
montów spowodował zniszczenia tyn−
ków, ubytki cegieł oraz liczne zaryso−

wania i pęknięcia. Mogło to spowodo−
wać utratę stateczności ścian. W celu
ich wzmocnienia dokonano przemu−
rowań i wykonano montaż metalo−
wych kotew. 

Budynek posadowiony jest na nie−
stabilnym, gliniasto−piaszczystym
gruncie. Zagłębienie fundamentu
w stosunku do posadzki piwnic było
bardzo małe; wynosiło około 10−20
cm. W poziomie posadowienia zale−
gała woda. Wpływało to bardzo nie−
korzystnie na ściany fundamentowe.
Vectra dokonała drenażu opasowego
budynku oraz wzmocniła i pogłębiła
fundamenty, aby zabezpieczyć kon−
strukcję budynku i pogłębić piwnice
o 30−60 cm. Podpiwniczono również
dziedziniec.

Ze względu na otoczenie kamienicy,
realizacja inwestycji mogła mieć nega−
tywny wpływ na sąsiednie budynki
przy ul. Tumskiej 6 i 10, które mają
wspólne ściany nośne. Wymagało to
wysokiego poziomu zabezpieczeń.
Wszystkie prace rozbiórkowe i roboty
ziemne wykonywane były ręcznie. 

Wewnętrzny układ pomieszczeń nie
został zachowany. Jedynie w budynku
od strony Tumskiej 8 zachowano głów−
ną klatkę schodową; odtworzono jej
wygląd. W oficynie od strony północ−
nej zwiększono liczbę kondygnacji
z czterech do pięciu. Powstały wew−
nętrzne galerie (opinające dwie oficyny
boczne), tworzące ciągi komunikacyj−
ne; wcześniej były jedynie balkony
w narożach oficyn.

... o przeprowadzce
W ciągu zaledwie kilku miesięcy (od

listopada ubiegłego roku do czerwca
br.) pracownicy muzeum musieli spa−
kować blisko 80 tysięcy eksponatów,
które następnie przy zachowaniu
wszelkich środków bezpieczeństwa i w
określonym porządku były przewożone
do nowej siedziby.

Trudności związane z przemieszcza−
niem eksponatów wynikały nie tylko
z konieczności przestrzegania precy−
zyjnych procedur dotyczących kontroli
ich wywozu, ale i z samej specyfiki za−
bytkowych przedmiotów. Trzeba pa−
miętać, że wśród obiektów gromadzo−
nych od lat przez płockie muzeum
znajdują się zarówno ciężkie i duże ga−
barytowo meble, jak i kruche bibeloty
wykonane ze szkła czy porcelany. 

Ponadto, część obiektów zanim trafi−
ła do kamienicy przy Tumskiej 8, mu−
siała być poddana dezynfekcji w spe−
cjalnej sprowadzonej do Płocka komo−
rze fumigacyjnej. Aby zniszczyć florę
bakteryjną, obiekty papierowe, z mate−
riału i skóry poddawane były 38−go−
dzinnemu gazowaniu. 

Przeprowadzkę prowadzono w czte−
rech trzyosobowych zespołach, których
skład był uzupełniany, aby zapewnić
ciągłość działań. Żeby nie doszło do
zaginięcia lub uszkodzenia ekspona−
tów, za każdym razem sprawdzano za−
pisy na kartach magazynowych ze sta−
nem faktycznym, skreślano numery in−
wentarzowe obiektów na specjalnych
arkuszach oraz sporządzano wykaz do

każdego opakowania. Skrzynie i karto−
ny zabezpieczano przed możliwością
otworzenia, każdy wywóz dokumento−
wano wystawieniem przepustki. Proce−
durę sprawdzającą powtarzano po
przywiezieniu muzealiów do miejsca
przeznaczenia.

Spisano, zapakowano i przewieziono
w sumie 77141 obiektów, w tym 14344
z działu sztuki, 21328 – z działu histo−
rii, 35611 – z gabinetu numizmatyczne−
go oraz 5858 – z działu archeologii. 

Prace najszybciej zakończono
w dziale archeologii, którego zbiory
znalazły tymczasowe miejsce w spich−
lerzu przy ul. Kazimierza Wielkiego
11b. Pozostałe obiekty przemieszczono
do kamienicy secesyjnej przy ul. Tum−
skiej 8. Najmniej kłopotliwe w tran−
sporcie były numizmaty, a najbardziej
pracochłonne ze względu na różnorod−
ność obiektów – zbiory działu sztuki.

... i trochę o teraźniejszości

Kamienica przy Tumskiej 8 ma pięć
kondygnacji. Jest tam 2600 mkw. po−
wierzchni użytkowej. 20 sal wystawo−
wych ma łączną powierzchnię 1100

mkw. Otwarcie muzeum podzielono
na trzy etapy. 16 lipca udostępniono
do zwiedzania parter i pierwsze piętro.
Na parterze mieści się sala wystaw
czasowych, gdzie obecnie pokazywa−
ne jest szkło secesyjne. Ponadto znaj−
duje się tam biblioteka, kasa, szatnia
oraz niewielki sklepik. Na pierwszym
piętrze odtworzono wnętrza secesyjne,
takie jakie mieli bogaci mieszczanie
około 1900 roku. Jest tam typowy sa−
lon, jadalnia, sypialnia, gabinet oraz
biblioteka.

W drugim etapie, we wrześniu, dla
zwiedzających udostępnione zostanie
drugie piętro, gdzie również odtworzo−
ne będzie wnętrze kamienicy secesyj−
nej, m.in. pokój dziecięcy i buduar oraz
inaczej umeblowany salon. Prawdopo−
dobnie około 11 listopada otwarte bę−
dzie już całe muzeum. Na trzecim pię−
trze pokazane zostaną kolekcje cerami−
ki, szkła, malarstwa oraz rzeźby mło−
dopolskiej.

Muzeum jest czynne od wtorku do
niedzieli, w godzinach 10−17. Do poło−
wy września za bilet normalny trzeba
zapłacić 2 zł, a za ulgowy – 1 zł. Gdy−
by ktoś chciał obejrzeć wystawę czaso−
wą musi również zapłacić 1 zł. 

Małgorzata Domańska
* W tekście wykorzystałam informa−

cje z „Biuletynu Muzealnego”
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VII Letni Festiwal Muzyczny, organi−
zowany od kilku lat przez Płocką Orkie−
strę Symfoniczną na Starym Rynku, do−
biegł końca. Zainaugurował go w niedzie−
lę, 3 lipca, koncert z udziałem solistów:
Iwony Hossa−Dereweckiej (sopran), Jac−
ka Laszczkowskiego (tenor) i Zbigniewa
Maciasa (baryton), pod dyrekcją Mirosła−
wa Jacka Błaszczyka (dyrektora arty−
stycznego Filharmonii Śląskiej w Katowi−
cach), który poprowadził także chór Fil−
harmonii Łódzkiej. W programie usłysze−
liśmy C. Orff „Carmina Burana”.

W następną niedzielę (10 lipca) wie−
czorem gwiazdą koncertu muzyki popu−
larno−rozrywkowej było trio akordeono−
we „Ars Harmonica” (na zdjęciu), w skła−

dzie: Piotr Biazik, Piotr Chołołowicz i Ja−
kub Mietła, któremu towarzyszyła Płocka
Orkiestra Symfoniczna pod kierunkiem
Mirosława Jacka Błaszczyka. Dość licz−
nie zgromadzeni płocczanie słuchali
utworów V. Montiego, A. Piazzolli.

Na 24 lipca przygotowano Galę operet−
kowo−musicalową, która zakończyła te−
goroczne wydanie festiwalu. Orkiestrą
dyrygował Sławomir Chrzanowski (dy−
rektor Filharmonii Zabrzańskiej), a śpie−
wał Adam Szerszeń (baryton). W progra−
mie były suity orkiestrowe i piosenki
z musicali „Upiór w operze”, „Skrzypek
na dachu”, „Nędznicy”. 

Szerzej o festiwalu w następnym nume−
rze. (j)

Letni Festiwal Muzyczny
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27 sierpnia na nadwiślańskiej plaży
zgromadzą się gwiazdy hip hopu i – jak
prognozują menedżerowie nowej Płoc−
kiej Agencji Imprez Masowych – ponad
10 tysięcy fanów tego gatunku muzyki.
Celem imprezy jest przedstawienie całej
subkultury hip−hopu – oprócz muzyki
będzie konkurs graffiti, na którym ma
powstać logo festiwalu, pokazy tańca
break dance, freestyle battle. Koncert na
jednej dużej scenie poprowadzą znani
DJ−e: Kostek i Ostasz. Początek festiwa−
lu o godz. 13, zakończenie około 4 rano.

Rozpocznie go wspomniany konkurs
graffiti i występy początkujących zes−

połów, z wyborem najlepszego. Głów−
na część muzyczna rozpocznie się
o godz. 21; usłyszymy i zobaczymy
zespoły mniej i bardziej znane takie jak
m.in. Sistars, Kaliber 44, Jeden Osiem
L, Raptile, Analogia. Wstęp na wszyst−
kie koncerty bezpłatny. Organizatorzy
mają zatroszczyć się także o bezpie−
czeństwo gości festiwalu, ogrodzenie
terenu i zapewnienie noclegów tym,
którzy do Płocka zjadą dzień wcześniej.

Jednodniowa impreza (jeśli się uda,
to już myśli się o dwudniowej) będzie
kosztowała około 400 tys. złotych; wię−
kszą część kosztów pokryje miasto. (j)

Jeżeli nie będzie padało, będzie super – zapewniają organizato−
rzy hip hopowego festiwalu

Płocki desant

Miejsce: plaża nad Wisłą. Termin: 5
do 7 sierpnia. Rozpoczęcie: godz. 18
w piątek. Atrakcje: muzyka 24 godziny
na dobę, ponad 100 wykonawców, wizu−
alizacje, teatry uliczne na Starym Rynku,
festiwal filmowy w Małachowiance. Tak
zapowiada się Festiwal Muzyki Elektro−
nicznej i Vizualizacji. 

– To duże wydarzenie, będące kontynua−
cją Astigmaticu – mówi prezydent Miro−
sław Milewski. – Przyjadą do nas świato−
we sławy muzyki elektronicznej. Będzie
głośno, za co bardzo przepraszam płoc−
czan, którzy nie są fanami tego typu imprez.

Organizatorzy – Urząd Miasta oraz
wrocławska agencja InterArt – spodzie−
wają się ponad 30 tysięcy osób, które
odwiedzą plażę nad Wisłą. Będą tam
ustawione dwie sceny: główna, dla któ−
rej tłem będzie rzeka oraz mniejsza (af−
ter party), na której odbywać się będą
koncerty – od godz. 5 do 18 na małej,
a potem na dużej. Festiwal będzie kosz−
tować 685 tys. zł. 

Wejście na wszystkie koncerty jest
bezpłatne. Należy tylko wypełnić de−
klarację i ankietę. Wszystkie informa−
cje na temat programu festiwalu można
znaleźć na stronie internetowej:
www.plock2005.pl. oraz w dodatku do
Sygnałów „MiastO!Żyje”. (m.d.)

FeMEV

Możemy już obserwować życie
pszczół w ulu, bez obaw o uką−
szenie. Taką atrakcję zapewnił
nam płocki ogród zoologiczny. 

Pszczela rodzina
Główny ul stoi na dachu pawilonu dy−

daktyczno – naukowego. Prowadzi do
niego tunel wyprowadzony z przeszklo−
nego ula, który znajduje się wewnątrz.
Ten pierwszy, niewidoczny dla zwiedza−
jących, ma pracować na ten drugi, który
z kolei ma służyć celem edukacyjnym
i dydaktycznym. Możemy podejść bez
obaw. Wszystko jest szczelnie zamknięte.
Na dwóch plastrach kłębią się pszczoły,
inne spacerują przeszkloną aleją do ściany
budynku skąd mogą wylecieć na zew−
nątrz. To niewielka pszczela rodzina, cała
społeczność – od tysiąca do nawet 5 tysię−
cy – pszczół gnieździ się „na dachu”.
W pasiekach hodowlanych w jednym ulu
może być ich nawet od 20 do 50 tys. – Od
paru lat myślałem, aby coś takiego stwo−
rzyć, ale było masę innych rzeczy do wy−
konania – mówi Aleksander Niwelinski. –
To jest taka dodatkowa atrakcja. Mimo to
ogród dobrze się do niej przygotował. Na−
wiązał współpracę z płockimi pszczela−
rzami. Wszystko z nimi konsultował, a je−
den z pracowników zoo pojechał na szko−
lenie do ogrodu w Amsterdamie, gdzie
podobny, choć nieco skromniejszy, ul już
działa. Pszczoły możemy oglądać od po−
łowy lipca. – Naprawdę warto. To jedna
z najlepiej zorganizowanych społeczności
w świecie zwierząt – mówi Niweliński. –
Mają swój język, określany jako taniec,
niezwykle precyzyjny, którym mogą do−
kładnie przekazać informacje o odległości
i kierunku lotu do miejsca, gdzie znajduje
się pożywienie oraz o ilości tego pożywie−
nia. Dla ułatwienia identyfikacji i pozna−
nia hierarchii społecznej pszczoły zostaną
oznaczone kolorami. W zgłębianiu pozor−
nego chaosu życia pszczół pomogą nam
tablice informacyjne.

A poza tym...

Osioł somalijski, o którym pisaliśmy
w czerwcu, do niedawna był sam. Prze−
chadzał się dostojnie po specjalnie
utwardzonym wybiegu i czekał. Pier−
wsza klacz już przyjechała, z Berlina.
Na razie para nie jest razem, ale miesz−
kają w sąsiadujących ze sobą wybie−
gach. Druga samica ma przyjechać po

wakacjach. Za kilkanaście miesięcy bę−
dą tworzyć grupę hodowlaną. 

Pięć młodych płomykówek, które
przed dwoma miesiącami przyszły na
świat, już nie przypomina pierzastych
kul. Teraz niczym nie różnią się od swo−
ich rodziców. Również małe kangury
opuściły bezpieczne torby matek i biega−
ją po wybiegu. Niestety, na razie nie mo−
żemy liczy na to samo na wybiegu dla
lwów. Spełnił się czarny scenariusz –
matka odrzuciła, urodzone w lipcu, dwa
młode lwiątka, choć początkowo wszyst−
ko wskazywało na coś zupełnie innego. –
Niestety, to się zdarza przy pierwszym
miocie. Nasze lwice są jeszcze młode
i niedoświadczone. Jeśli zdarzy się to po
raz drugi, pomyślimy co z tym zrobić –
mówi dyr. Niweliński. Na pocieszenie
możemy powiedzieć, że druga lwica rów−
nież jest w ciąży. Być może jej uda się
utrzymać potomstwo. 

A już we wrześniu czeka nas niesamo−
wity jubileusz. Samica aligatora mieszka−
jąca w płockim zoo będzie kończyć 75 lat
(!) i jest najprawdopodobniej najstarszym
żyjącym w ogrodzie zoologicznym aliga−
torem. – Posiadane przez nas dokumenty
na to wskazują, ale jeszcze to sprawdza−
my, aby upewnić się w stu procentach
– mówi Niweliński. (rł)

Wieści z zoo
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Zakład Utylizacji Odpadów Komu−
nalnych w Kobiernikach ma już 5 lat;
został oddany do użytku w lipcu 2000
roku i – jak powiedział na uroczystości
jubileuszowej prezydent Mirosław Mi−
lewski – był to jeden z najtrudniej−
szych i najdroższych „porodów”.
Przez minione lata spółka jednak
okrzepła, dobrze się rozwija poszerza−
jąc zakres działalności. Jej koszty fun−
kcjonowania są wyższe od tradycyj−
nych składowisk odpadów, ale korzy−
ści dla środowiska naturalnego są nie−
porównywalne. Prezes Józef Janicki
– nie bez satysfakcji – podkreślił, że
ZUOK utrzymuje się bez dopłat i dota−
cji, a cena za przyjmowanie odpadów
nie zmieniła się od 2001 roku. Zakład
pracuje na powierzchni 52 ha i w cią−
gu minionych 5 lat przyjął 150 tys. ton
wszelkiego rodzaju odpadów. Zatrud−
nia 80 osób, z których ponad 30 pracu−
je w Kobiernikach od samego począt−
ku, co zostało odnotowane dyplomami
i nagrodami jubileuszowymi.

Zakład aktywnie uczestniczy w edu−
kacji ekologicznej, jest współorganiza−
torem konkursu „Segreguj odpady”,

prowadzi zbiórkę zużytych baterii,
odzyskuje surowce wtórne (na razie jest
to 9% ogólnej masy odpadów). Jest jed−
nym z najnowocześniejszych zakładów
tego typu w kraju, dostosowanym do
wymogów norm unijnych.

Jubileuszowe spotkanie w ogródku
MZOS (21 lipca), którego najważniej−
szym punktem było wręczenie certyfi−
katów zintegrowanego systemu zarzą−
dzania jakością wg normy ISO
9001:2000 i ISO 14001:2004, odbyło
się w strugach deszczu. ZUOK otrzy−
mał certyfikat m.in. na kompleksowe
gospodarowanie odpadami, segregację,
odzysk i sprzedaż surowców wtórnych,
kompostowanie frakcji organicznych,
recykling pojazdów, demontaż sprzętu
elektronicznego RTV i AGD. Dyrektor
Polskiego Centrum Badań i Certyfika−
cji w Warszawie – Leszek Kielak, wrę−
czając oba świadectwa przypomniał, że
to dopiero początek drogi budowania
coraz wyższej jakości pracy spółki. 

Dalszą część uroczystości wypełniły
gratulacje, kwiaty i prezenty, przy
akompaniamencie Płockiej Kapeli Pod−
wórkowej. (j)

ISO w deszczu

Obchody święta rozpoczęły się
w piątek, 22 lipca. Tych, którzy chcieli
z bliska poznać pracę policji nie odstra−
szył nawet przelotny ulewny deszcz.
Wszystko zaczęło się od nietypowego
przemarszu. Kierowcy i przechodnie,
którzy akurat znaleźli się wtedy w cen−
trum miasta mogli zobaczyć patrol kon−
ny i rowerowy, a także w fioletowych
mundurach orkiestrę dętą z Gozdowa. 

Na stadionie miejskim płocczanie mo−
gli wziąć udział w festynie zorganizowa−
nym specjalnie z tej okazji. Był pokaz ra−
diowozów i policyjnych motocykli.
Dzieciaki chętnie przyglądały się tresu−
rze psów i pozorowanemu atakowi na
przestępcę. Powodzeniem cieszyło się
też strzelanie z broni pneumatycznej
i pokazy tańca dziewczyn z pomponami
z klubu Osiedla Łukasiewicza. Podziw
i zaciekawienie wzbudzały patrole konne
z Łącka oraz rowerowe. Funkcjonariusze
na dwóch kółkach patrolujący miasto to
nowość w Płocku. Na razie jest ich tylko
dwóch, ale już niedługo będzie ich przy−
najmniej czterech. Dwa rowery górskie
przekazała płockiej jednostce Komenda
Wojewódzka Policji z siedzibą w Rado−
miu. Kupiono także specjalne ubrania.
Rowerzyści w mundurach będą patrolo−
wali głównie centrum miasta, a szczegól−
nie te obszary, gdzie nie można wjechać
samochodem, czyli m.in. ul. Tumską. 

Dzień później, w sobotę 23 lipca po−
licjanci świętowali już oficjalnie. Sala
w Domu Technika zapełniła się do

ostatniego miejsca. Były gratulacje, po−
dziękowania i życzenia od parlamenta−
rzystów, władz miasta, powiatu i in−
nych służb bezpieczeństwa. Były też
odznaczenia przyznane przez Prezy−
denta RP oraz resortowe. Siedmiu poli−
cjantów otrzymało awanse na wyższe
stopnie oficerskie, 32 funkcjonariuszy
– na stopnie aspiranckie, 11 – podofi−
cerskie, a 16 funkcjonariuszy dostało
awanse na wyższe stopnie w korpusie
posterunkowych. (m.d.)

Płocka policja obchodziła swoje święto. W tym roku minęło już
86 lat od powstania tej formacji w naszym mieście.

Festyn i medale

Z historii
23 listopada 1918 roku Kazimierz

Dziewanowski – Komisarz Rządu
Polskiego – powołał do życia Policję
Państwową w Płocku. Do pełnienia
obowiązków wyznaczył funkcjona−
riuszy w następujących gminach: Bie−
lino, Brudzeń, Drobin, Kleniewo, Le−
lice, Majki, Mąkolin, Rogozino, Ra−
motówko, Rembowo, Święcice, Sta−
roźreby, Wyszogród i Zągoty. W każ−
dej z gmin pełniło obowiązki 2−3 po−
licjantów, łącznie 35 osób, w tym
trzech kaprali. W policji miejskiej
w Płocku pracowało 21 osób, w tym
m.in. sierżant działu kryminalnego,
dwóch kaprali i goniec. Komisarzem
instruktorem był podporucznik Wa−
cław Brzozowski. Dziś w Komendzie
Miejskiej Policji w Płocku pracuje
ponad 400 policjantów i prawie 100
pracowników cywilnych. 
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Płoccy wioślarze znów odnieśli suk−
ces. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży (21−24 lipca), która odbyła
się w Kruszwicy, I miejsce zajęła
czwórka bez sternika (Sochacki, Nie−
dzielski, Lewandowski i Karpiński).
Dwa oczka niżej była czwórka ze ster−
nikiem (Wojciechowski, Gostomski,
Jóźwiak, Kondras i Klak – sternik).

Juniorzy Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego znakomicie zaprezento−
wali się również na Mistrzostwach Pol−
ski w Bydgoszczy (15−17 lipca). Pier−
wsze miejsce zajęła ósemka ze sterni−
kiem (Skierkowski, Grzelak, Rydz,
Karpiński, Grzybowski, Urbaniak,
Szparadowski, Śpiegowski, sternik
– Krause). Srebrny i brązowy medal
zdobyły dwójki bez sternika wagi lek−
kiej (Rolnicki, Petrykowski – II m. oraz
Jaworski i Komajda – III m.) Trzecie
miejsce na podium przypadło także
czwórce bez sternika (Skierkowski, Ur−

baniak, Grzybowski, Grzelak), dwójce
bez sternika (Rydz, Karpiński) oraz
czwórce ze sternikiem (Karolkowski,
Milczarek, Karpiński, Błaszczyk i No−
wicki – sternik).

Także starsi koledzy juniorów świet−
nie sobie radzą w tym sezonie. Aż czte−
ry pierwsze miejsca przypadły płoccza−
nom na Mistrzostwach Polski Seniorów
i Weteranów, które odbyły się Pozna−
niu (24−26 czerwca). Na najwyższym
podium stanęła dwójka bez sternika
(Buchalski, Zalewski), dwójka ze ster−
nikiem (Sakowski, Klimkowski i Ry−
dzewski – ster.), czwórka ze sternikiem
(Buchalski, Zalewski, Cichocki, Grze−
lak i Rydzewski – ster.). Wśród wetera−
nów I miejsce wywalczyła dwójka bez
sternika (Skierski i Szlachta), a II
– ósemka ze sternikiem (Petrykowski,
Pietrowicz, Skowroński, Guzior, La−
czek, Półtorak, Skierski, Szlachta i Ro−
gowski – ster.). (m.d.)

Medaliści na wodzie

Prezes Józef Janicki (z lewej) i dyrektor Leszek Kielak prezentują certyfikat
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*KALEJDOSKOP*KALEJDOSKOP*KALEJDOSKOP*KALEJDOSKOP*KALEJDOSKOP*KALEJDOSKOP*KALEJDOSKOP*KALEJDOSKOP*

W grudniu ub.r. Rada Mieszkańców
Osiedla „Podolszyce−Południe” doko−
nała wyboru swoich nowych władz. Po
półrocznej działalności mają się już
czym pochwalić. O swoich dokona−
niach i zamierzeniach mówili m.in. na
czerwcowym spotkaniu mieszkańców
osiedla z władzami miasta: prezydenta−
mi – Mirosławem Milewskim, Toma−
szem Kolczyńskim, Dariuszem Za−
widzkim i wiceprzewodniczącym Rady
Miasta Tomaszem Korgą, które miało
miejsce w Szkole Podstawowej nr 22.

Osiedlowi radni, wspólnie z dzielnico−
wym, w każdą środę (od godz. 17.30 do
19.30) pełnią dyżury w lokalu przy ul.
Mazura 4. Mieszkańcy najczęściej zgła−
szają problemy, związane z bezpieczeń−
stwem, ładem i porządkiem na osiedlu.
Tak było i na tym spotkaniu, na które
przyszli także mieszkańcy Podolszyc
Północnych, Zielonego Jaru i Imielnicy.

Oprócz spraw porządkowych – za
mało miejsc parkingowych, śmietni−

czek, ławek, zieleni – mieszkańcy
chcieli poznać plany inwestycyjne na
osiedlu, pytali kiedy wreszcie będzie
multikino, plac zabaw dla dzieci
i przedszkole. Uzyskali obietnicę, że
jeszcze w tym roku zadaszone zostaną
dwa przystanki komunikacji miejskiej
na osiedlu, o co prosili już wcześniej.
Rada Mieszkańców zgłosiła także po−
mysł, by w pasażu przy ul. Czwartaków
(wzdłuż kościoła) posadzić 27 dębów –
tyle, ile lat trwał pontyfikat Jana Pawła
II. Jeżeli jeszcze udałoby się ustawić
tam kilka ławek i posadzić krzewy,
powstałby niewielki „park papieski”.

Rada była współorganizatorem
dwóch imprez dla dzieci: zabawy cho−
inkowej i z okazji Dnia Dziecka. Dofi−
nansowano zakup środków czystości
dla żłobka i przedszkola, wspólnie
z Auchan ufundowano magnetowid dla
klasy integracyjnej w SP nr 22, a stowa−
rzyszeniu „Silni razem” przekazano za−
bawki. (j)

Kronika osiedli

Parkingi i zieleń

Lato z Jedynką – to wakacyjny pro−
gram I TVP nadawany pomiędzy 6.30−
8.00 i 16.25−16.50. 

30 czerwca Płock gościł ekipę tele−
wizyjną, która pokazywała nasze mia−
sto na żywo. Plenerowe studio stanęło
na Starym Rynku. Wszystko zmieniało
się jak w kalejdoskopie i nie sposób
wymienić wszystkiego, co działo się
w tym krótkim czasie. 

Przed kamerami wystąpił prezydent
Mirosław Milewski, który opowiadał
o moście, Płockim Parku Przemysłowo−
Technologicznym, nowych miejscach
pracy, pozyskiwaniu funduszy na rozwój
miasta z Unii Europejskiej. Swoje skarby
zaprezentowało Towarzystwo Naukowe
Płockie, Małachowianka i płocka kate−
dra. Telewidzowie mogli wysłuchać hej−
nału, obejrzeć pokazy drużyny kuszni−
czej, ludowego zespołu Wisła i chóru Pu−
eri Cantores Plocenses. 

– Płock to miasto muzyczne – za−
chęcali do odwiedzenia naszego mia−

sta prowadzący program: Agnieszka
Rosłoniak i Paweł Pochwała. Cała
Polska dowiedziała się, że znane zes−
poły Jeden Osiem L i Farben Lehre
pochodzą z Płocka. Prowadzący kil−
kakrotnie zapraszali na Festiwal Mu−
zyki Elektronicznej & Vizualizacji,
sierpniowe koncerty hip−hopu i Roc−
kowe Ogródki. 

Były też zabytkowe samochody, je−
dzenie z Karczmy pod Strzechą, rega−
ty na Wiśle, rozmowa z archeologiem
Andrzejem Gołembnikiem i wizyta
w zoo. 

Aktorka Dorota Stalińska przyje−
chała z Warszawy na rowerze, aby
w naszym mieście zainaugurować
swoją nową akcję. Namawiała, aby
wszyscy rowerzyści nosili przynaj−
mniej jeden element odblaskowy. – W
ten sposób jesteście bardziej widoczni
– mówiła. – Oznakujcie siebie i swój
rower, a dzięki temu będzie mniej wy−
padków. M.D.

Płock w TVP

Prezydent Mirosław Milewski odpowiadał na pytania prowadzących „Lato z Jedyn−
ką”: Agnieszki Rosłoniak i Pawła Pochwały
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Państwo Sawiccy i Wielgusowie w towarzystwie z−cy prezydenta Piotra Kubery i kie−
rownika USC Elżbiety Wasilewskiej
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Niektórym nie udaje się wytrwać
w związku małżeńskim nawet kilka lat,
a co dopiero pięćdziesiąt! Taki wyczyn
na pewno godzien jest medalu. I otrzy−
mało je (wraz z dyplomami) 13 lipca,
w uroczystej oprawie w Urzędzie Stanu
Cywilnego, 5 płockich par: Maria i Ry−
szard Brodowscy, Marianna i Edward
Kalinowscy, Magdalena i Zdzisław Sa−
wiccy, Janina i Kazimierz Wielguso−
wie, Janina i Hieronim Wiśniewscy.

Jubilaci podkreślali, że recepta na
udany związek jest zaufanie i zrozu−
mienie drugiej osoby oraz morze cier−
pliwości, której młodym tak często bra−
kuje. Lepsze i gorsze dni zdarzają się

w każdym małżeństwie, ale trzeba je
przetrzymać, bo nieporozumienia doty−
czą zwykle drobiazgów a nie funda−
mentów rodziny.

Jubilaci i ich goście ponownie mieli
okazję wysłuchać marszu Mendelssoh−
na, ślubnych życzeń i wznieść toast za
dalsze szczęśliwe lata. Udanych związ−
ków małżeńskich gratulował im z−ca
prezydenta Piotr Kubera, wyrażając po−
dziw dla mądrości i stałości małżon−
ków.

Potem wszyscy uczestnicy uroczy−
stości wysłuchali koncertu chóru Pueri
Cantores Plocenses, a jubilaci wpisali
się do Księgi Honorowej. (j)

Złote gody

„Wrzuć na luz – jedziesz na wakacje” to hasło akcji społecznej, zainicjowanej
przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”. Celem akcji jest
przekonanie kierowców do spokojnej, rozważnej i pozbawionej agresji postawy.
Partnerem akcji jest PKN Orlen, na którego stacjach rozważni kierowcy mogą
otrzymać specjalne naklejki – „tarcze bezpiecznego kierowcy”.

Aby otrzymać taką naklejkę trzeba najpierw wypełnić test (w formie komiksu)
zamieszczony na stronie www.kierowcabezpieczny.pl Jego pozytywne zaliczenie
skutkuje otrzymaniem „profilu kierowcy”, który trzeba wydrukować i udać się
z nim na stację Orlenu.

Naklejka na samochodzie wprowadza kierowcę do swoistego „klubu” życzli−
wych uczestników ruchu drogowego. Im klub będzie liczniejszy, tym podróżować
będziemy bezpieczniej. (j)

Wrzuć na luz

Miejsce dla historii

Wielokrotnie dawałem wyraz zatro−
skaniu o los pamiątek, związanych z po−
nad tysiącletnią historią naszego miasta.
Szczególne zaniepokojenie budzi brak
pomieszczeń dla ekspozycji archeolo−
gicznych, odkrywających z mroku dzie−
jów przeszłość płockiego grodu. W daw−
nej siedzibie Muzeum Mazowieckiego
zbiory secesji skutecznie rugowały relik−
ty z wykopalisk. Tylko nieliczne ekspo−
naty trafiły do Spichlerza, a większość
pozostała w piwnicach.

Dziś archeolodzy pracują na Tum−
skiej i dokonują kolejnych cennych od−

kryć. Co stanie się z tymi znaleziska−
mi? Nie może być tak, że jedna dzie−
dzina jest rozwijana kosztem śladów
płockiego trwania.

Już Zygmunt Gloger, na przełomie
XIX i XX wieku, w opisach swojej po−
dróży „Dolinami rzek” zanotował; Jaka
przeszłość czeka to muzeum starożyt−
ne ziemi płockiej, którego byt cały za−
wisł na wątłej nici żywota i środków
materialnych jego twórcy? Czym sobie
to wytłumaczyć, że dzieje ziemi i kultu−
ry praojców daleko9 mniej obchodzą
samych ziemian tj. synów z nią związa−
nych, niż ludzi którzy nie posiadają te−
go bezpośredniego łącznika?

Marian Wilk

z redakcyjnej poczty��
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Kontrola korespondencji, rewizje
mieszkań pod nieobecność domowni−
ków, dorabianie kluczy i podsłuchy –
wszystko to ukazuje skalę inwigilacji
środowisk opozycyjnych w Płocku
i województwie płockim począwszy od
1975 do 1989 roku przez aparat bezpie−
czeństwa PRL. „Nieznane świadec−
twa” to zbiór ponad 160 dokumentów
– opracowań, raportów, notatek służ−
bowych i urzędowych – wytworzo−
nych przez drugą stronę – funkcjona−
riuszy SB. To szczegółowy opis dzia−
łań i metod, jakimi posługiwali się do
represjonowania i likwidowania opo−
zycji spod znaku „Solidarności”, KPN,
Federacji Młodzieży Walczącej i PPS.
W sumie, w książce pojawia się kilka−
dziesiąt nazwisk ludzi zaangażowa−
nych w działalność opozycyjną, choć−
by Tadeusza Taworskiego, Hanny Witt
– Paszty, Jacka Pawłowicza (autora
opracowania) czy Urszuli Ambrozie−
wicz i Edwarda Widuty. Ale większość
z nazwisk mało kto dziś pamięta. 

– Praca nad książką trwała 3 lata –
opowiada Jacek Pawłowicz. – Przej−
rzałem 3, 5 tys. teczek, z czego po pier−
wszej selekcji pozostawiłem 450. Jed−
nak i ta liczba była zbyt duża, jak na
możliwości wydawnicze. Dlatego
w następnej kolejności autor odrzucił
materiały wydziałów technicznych
płockiej SB – „B” i „T” (pierwszy zaj−
mował się obserwacją, drugi – techni−
kami obserwacji, np. montowaniem
podsłuchów, kamer).– Uznałem, że do−
kumenty te dotyczą prywatnej sfery ży−
cia osób inwigilowanych i tylko przez
nie powinny być oglądane – tłumaczy
Pawłowicz. – Najlepiej, żeby wszystkie
te osoby, które działały wówczas
w opozycji same wystąpiły do Biura
Udostępniania IPN o materiały na
swój temat. Zawsze będę do tego na−
mawiał.

W pierwszej części książki znajdzie−
my opracowania struktur opozycyj−
nych działających w województwie
płockim oraz protestu robotniczego

z 1976 r., przygotowane przez Wy−
dział „C” SB WUSW w Płocku.
W drugiej część znajdują się materiały
wydziałów operacyjnych SB – szyfro−
gramy, notatki służbowe, meldunki
i analizy Wydziału Śledczego. 

Mimo systematycznego niszczenia
dokumentów przez płocką SB na prze−
łomie 1989 i 1990 r., wiele udało się
odtworzyć. Bezpieka dużo zniszczyła,
ale na szczęście zachowały się kopie
przesyłane do MSW. 

Oczywiście wybór materiałów czę−
sto był trudny. Każdy dokument mógł
wnieść coś nowego. Dlatego autor
„Nieznanych świadectw” nie wyklu−
cza ich kontynuacji. Uważa jednak, że
na pogłębioną analizę potrzeba jeszcze
trochę lat, zwłaszcza jeśli chodzi
o działalność agentów „bezpieki”
w solidarnościowym środowisku. Co
zaskoczyło? – Skala inwigilacji. To, że
była tak daleko posunięta – dodaje Pa−
włowicz. – Kłócenie ludzi. Napuszcza−
nie ich na siebie. To było bardzo sku−
teczne. Wystarczyło, że jakiś agent,
któremu SB stworzyła legendę wielkie−
go „opozycjonisty” zaczynał działać
i po kilku tygodniach rozwalał całe
środowisko.

Książka dostępna jest w Książnicy
Płockiej, która w czerwcu zorganizo−
wała spotkanie promocyjne z jej auto−
rem. (rł)

W swojej najnowszej książce „Nieznane świadectwa” Jacek
Pawłowicz ujawnia dokumenty, których poza wąskim kręgiem
funkcjonariuszy SB, nikt nigdy miał nie czytać

Nieznane świadectwa

Las, jezioro, wycieczki do Płocka
i stada ogierów w Łącku oraz rejs po
Wiśle – to część atrakcji na jakie mogą
liczyć dzieci i młodzież wypoczywają−
cy w stanicy harcerskiej w Gorzewie.
Jak co roku, na początku lipca, Chorą−
giew Mazowiecka rozpoczęła nad je−
ziorem Sumino Harcerską Akcję Let−
nią „Pogodne lato”. Na czterech obo−
zowych turnusach (po dwa tygodnie),
przez całego wakacje, w Gorzewie
wypoczywać będzie ponad 1300 osób.
W sumie mazowieccy harcerze zapew−
nią wypoczynek około 7,5 tys. dzieci
i młodzieży z całego województwa.
Współorganizatorem akcji jest samo−
rząd województwa mazowieckiego.

Gorzewo to największa z trzech,
obok Słupi (Hufiec Sochaczew)
i Rajca Poduchownego (Hufiec Ra−

dom), mazowieckich stannic. Obok
atrakcyjnego położenia w centrum
parku krajobrazowego posiada rów−
nież boiska do piłki nożnej, koszyko−
wej i siatkówki oraz własne kąpieli−
sko, ogrodzone pomostami pływają−
cymi i miejsca na ogniska. Akcja or−
ganizowana jest przede wszystkim
dla dzieci i młodzieży z rodzin nie−
wydolnych wychowawczo, kierowa−
nych przez miejskie i gminne ośrod−
ki pomocy społecznej. Płocki hufiec
przyjmuje również zgłoszenia indy−
widualne od rodziców. – Są jeszcze
miejsca na ostatni turnus, który roz−
pocznie się 9 sierpnia. Serdecznie
zapraszamy – mówi Grzegorz Woź−
niak komendant Chorągwi Mazo−
wieckiej ZHP. Koszt dwutygodnio−
wego pobytu to 550 zł. (rł)

Harcerskie lato

Od marca sprzedali blisko 5 tys. krążków
z najnowszym materiałem. To niezły wy−
czyn zważywszy, że nie jest to płyta komer−
cyjna, a sam zespół nie zabiega o poklask
mediów. 

Zespół istnieje od 2000 roku. Muzycy
mieszkają lub pochodzą z Płocka. „Powsta−
nie Warszawskie” to ich druga płyta. Po−
czątkowo miała się ukazać w 60. rocznicę
Powstania, ale muzycy uznali to za zbyt da−
leko idący koniunkturalizm. 

Pierwszy nakład – 1 tys. egz. – rozszedł się
na pniu, wytwórnia musiała dotłoczyć na−
stępne tysiąc, a po kilku tygodniach następne
trzy i również ten nakład jest na wyczerpa−
niu. Od marcowej premiery płyty LAO CHE
zagrało kilkanaście koncertów, z czego czte−
ry w Warszawie, m.in. w Muzeum Powstania
Warszawskiego (18 czerwca). Na koncercie
było ponad 5 tys. osób, a całe zdarzenie reje−
strowała Telewizja Polska. 30 lipca zespół
ponownie zagrał przy ul. Grzybowskiej 79.
LAO CHE stało się zjawiskiem kulturowym,
odkrywanym i opisywanym na łamach wielu
gazet i czasopism, nie tylko branżowych. I co
najważniejsze nigdzie nie pojawiła się nega−
tywna recenzja. Rzadko krytycy i publicz−
ność są tak zgodni w ocenach. Choć grupa
nie przygotowała jeszcze teledysku udało jej
się dotrzeć do 15 miejsca telewizyjnej listy
przebojów „30Ton”. LAO CHE zagra na
„Przystanku Woodstock” w Kostrzynie, za−
raz po niemieckim Die Toten Hosen. Będą
jednym z nielicznych zespołów, których wo−
odstockowy koncert zostanie zarejestrowany
na DVD. 

Powstanie Powstania

Ale nie to świadczy o wyjątkowości płoc−
kiego zespołu LAO CHE. Dziś nikt już nie
nagrywa płyt w taki sposób, no może ci naj−
więksi z dorobkiem. LAO CHE długo pra−
cują nad materiałem pielęgnują każdy detal.

Równie ważna co treść jest forma i oprawa.
Mogą sobie zresztą na to pozwolić, bo mu−
zykę traktują jako pasję a nie źródło utrzy−
mania. Dlatego po wydaniu pierwszej płyty,
na drugą fani zespołu musieli czekać 3 lata. 

LAO CHE jest kontynuacją dokonań nie−
zapomnianego Koli, choć nie tyle muzycznie
co personalnie. To właśnie podczas nagrywa−
nia pierwszej i ostatniej płyty Koli wykrysta−
lizował się pierwszy laoczański skład. Obie
formacje łączyło coś jeszcze – pewne kon−
ceptualne podejście do muzyki. Na „Szemra−
nym” muzycy czerpali garściami ze swojego
dzieciństwa, łącząc je z klimatem przedwo−
jennej Warszawy, w „Gusłach” zanurzyli się
w mroki słowiańskiego średniowiecza, aby

opowiedzieć historię o kondycji człowieka.
„Powstanie Warszawskie” jest najbardziej
zwartym materiał. Opowiada historię Bata−
lionu „Zośka”, od pierwszych dni powstania,
poprzez walki na śródmieściu, przejście ka−
nałami, pacyfikacje Czerniakowa, do kapitu−
lacji. Świadomie odrzucili nachalne odnie−
sienia do „folkloru” tamtych czasów. – Za−
nim zaczęliśmy robić płytę, słuchaliśmy ana−
logów z powstańczym piosenkami, ale kole−
dzy powiedzieli, że to nie to – mówi Mariusz
Denst ps. Denat. – Spięty (Hubert Dobaczew−
ski – wokal, gitara) powiedział: To musi być
punkowe. Wiesz, nasze podziemie pokazuje
tamto podziemie. I słuchaliśmy Siekiery, Iz−
raela, KSU. To słychać na płycie, która jest
naszpikowana kulturowymi cytatami. 

Powalający Obuh

Najpierw jednak powstał scenariusz, któ−
ry stworzył Denat spiritus movens zespołu
i największy entuzjasta „Powstania War−
szawskiego”. Potem były długie dyskusje.
Powoli rodziła się muzyka i słowa. Spięty
przeczytał wspomnienia powstańców z Ba−
talionu „Zośka”, wyciągnął emocje, dodał
swoją osobowość i tak powstała niezwykle
prosta, ale przejmująca opowieść o cierpie−
niu, walce i miłości młodych ludzi do War−
szawy. Na koniec Denat dorzucił swoje ra−
dia, sample, archiwalne nagrania i tak....
powstała jedna z najlepszych płyt tego roku,
a jednocześnie osobliwa lekcja historii i pa−
triotyzmu. Ale to nie wszystko. Pozostał
jeszcze wybór studia. Mieli już zaklepane
terminy w studiu Hendrix w Lublinie, ale
szukali czegoś więcej... i znaleźli, a raczej
zrobił to Filip Różański (Wieża), klawiszo−
wiec, realizator i producent (również autor
ilustracji dźwiękowej Muzeum Powstania
Warszawskiego). – Ja wam znajdę studio
– powiedział – szukał w internecie i znalazł
„Obuh studio”. Koleś się reklamował, że
ma mikrofony z lat 30, mikrofony z faszy−
stowską gapą z lat 40, stare konsolety, stare
lampowe wzmacniacze i przedwzmacniacze,
stare odsłuchy – opowiada Denat. – Poje−
chali wszystko sprawdzić. Jak je zobaczyli,
to po prostu odpadli. Fantastyczna sprawa.
W dodatku studio na wsi, w starym domku,
doskonały klimat... Dzięki temu płyta ma
„archaiczny” klimat, jest brudna i poszarpa−
na dźwiękami – ostra, ale jednocześnie chy−
ba bardziej romantyczna niż „Gusła”.

Bez konceptu

Przed zespołem kolejne koncerty; (po
Kostrzynie) Płock (27.08), Warszawa,
Gdańsk. Do każdego muzycy starannie się
przygotowują, przeważają dźwięki, zmie−
niając aranżacje. Wystarczy wejść na forum
internetowe zespołu, aby zobaczyć listę
miast, które domagają się występów LAO
CHE. 

A co z następną płytą? – Trzecia płyta bę−
dzie antykonceptem, choć swój koncept bę−
dzie miała w muzyce. Zanim ją nagramy bę−
dą „setki”, przedprodukcje. Po to sobie bu−
dujemy salkę prób. Wkładamy w nią wszyst−
kie pieniądze, które teraz zarabiamy – doda−
je Denat. – Chcemy żeby muzyką pokazać
pewien poziom umiejętności. Musi być am−
bitna i inna, inaczej brzmiąca. A teksty... zo−
baczymy. Odrzucili początkowy pomysł jed−
noczesnej produkcji muzycznej i filmowej.
Myślą za to o wydaniu płyty własnym sum−
ptem. A tymczasem do zobaczenia 27 sier−
pnia na finale Rockowych Ogródków.

Radosław Łabarzewski

LAO CHE. Idź pod prąd!

Koncert w Muzeum Powstania
Warszawskiego
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Wjeżdżając do Płocka napotykamy
potężne tablice informujące, że za
chwilę znajdziemy się w obrębie gro−
du „stołecznego i książęcego”. Wjeż−
dżając do małej wielkopolskiej wioski
Lubiń w powiecie kościańskim napo−
tykamy tylko tabliczki z jej nazwą,
choć przecież mieszkańcy tej miejsco−
wości też mogliby zgłaszać pretensje
jeśli nie „stołeczne”, to przynajmniej
„książęce”. Wszak w XIII wieku,
w krypcie miejscowego klasztoru be−
nedyktynów – przebudowanej później
na zakrystię – spoczęły prochy Włady−
sława III Laskonogiego, piastowskie−
go księcia Wielkopolski, najmłodsze−
go syna Mieszka Starego. Wyprowa−
dzone pewien czas temu do Poznania,
oczekują na powtórny, uroczysty po−
chówek w Lubiniu jesienią bieżącego
roku. Bo też był to ostatecznie znany
z matejkowskiego pocztu princeps,
czyli władca zwierzchni rozbitego na
dzielnice kraju, choć w jego historii
nie zapisał się aż tak chlubnie, jak spo−
czywający w płockiej katedrze Bole−
sław III zwany Krzywoustym – który
zresztą ma istotny związek z lubińską
świątynią. On to bowiem – kiedy
opactwo, powstałe pod koniec XI stu−
lecia z fundacji króla Bolesława II
Śmiałego, de facto przestało istnieć
(przerwano nawet budowę pierwszego
kościoła klasztornego) – w latach trzy−
dziestych wieku następnego, przy
udziale możnego rodu Awdańców,
wprowadził benedyktynów na powrót
do Lubinia, gdzie nieprzerwanie rezy−
dują do dziś. 

W tymże wieku zbudowano też
drugi kościół klasztorny, otoczony
czworobokiem murów, kładąc zara−
zem podwaliny pod obecne opactwo:
mury wznoszą się w tym samym
miejscu, a wspomniany drugi kościół
okazał się bazą dla świątyni pod wez−
waniem Narodzenia NMP, chyba jed−
nego z piękniejszych przykładów ba−
rokowej architektury sakralnej w Pol−
sce. Swój dzisiejszy kształt zyskała
ona już w XVIII wieku (choć wysoka
gotycka wieża to efekt jeszcze wcześ−
niejszej przebudowy, z XV i XVI stu−
lecia) – co nie przeszkadza, że frag−
menty romańskich murów i nagrobki
średniowiecznych opatów pieczoło−
wicie zachowano.

Bracia z zakonu św. Benedykta
przybyli do Lubinia z Leodium (alias
Liege) w Belgii. W XII wieku było
ich 34 – w tym podobno słynny kroni−
karz z czasów Krzywoustego, Gall
Anonim. Obecnie, po wielu katakliz−
mach, jakie spotkały ruch monastycz−
ny w ciągu następnych stuleci, jest
ich 12 – lecz życie klasztoru płynie
rytmem od wieków, zdawałoby się,
niezmiennym: jutrznia, msza poran−
na, modlitwa przedobiednia, nieszpo−
ry, wieczorne komplety... Oprócz te−
go – praca w ogrodzie i w okazałej,
zasobnej w unikatowe wydawnictwa
bibliotece (warto tu zaznaczyć, że
opactwo ma swój „organ prasowy”
w postaci „Zeszytów Lubińskich”,
których ostatni jak na razie, ósmy ze−
szyt ukazał się w roku ubiegłym).

W opisie jednego z inkunabułów –
Sermones perutiles de sanctis... Mi−
chała de Hungaria z 1499 roku – na−
trafiamy na adnotację: „Płock, Tow.
Nauk.”

W wakacje 2005 roku Płock ma
w Lubiniu dwóch przedstawicieli:
obok niżej podpisanego jest to Michał
Pankowski, absolwent miejscowej
PWSZ, obecnie magistrant toruńskie−
go UMK, miłośnik i znawca średnio−
wiecznego śpiewu sakralnego. Do−
kładnie rok wcześniej – jeśli czytelni−
cy „Sygnałów Płockich” pamiętają –
zainteresowania te skierowały nas do
słynnego francuskiego opactwa w So−
lesmes, jednego z najważniejszych
„laboratoriów” chorału gregoriań−
skiego – co u braci z Wielkopolski
budzi żywe zainteresowanie: należą
do innej kongregacji benedyktyń−
skiej, za granicą raczej nie bywają.

Ożywiają się też – podczas smako−
witego, uroczystego obiadu w klasz−
tornym refektarzu z okazji dnia ich
patrona, będącego też patronem Euro−
py – na wiadomość, że przybywamy
z grodu Krzywoustego, czyli z jedne−
go z ważniejszych miejsc na kościel−
nej mapie Polski. Zastanawiają się,
gdzie też w naszym grodzie mógłby
się znajdować kościół albo klasztor
benedyktyński. Erudyta historyczny,
ojciec Karol Meissner, autorytatyw−
nie orzeka, że budowle takie były –
w głębokim średniowieczu, bodaj na
Wzgórzu Tumskim.

W Lubiniu są oczywiście nadal –
poza tym jeszcze tylko w podkrakow−
skim Tyńcu i w jego tzw. celli w Bi−
skupowie na Dolnym Śląsku. A prze−
cież, gdyby fundamentalna dewiza re−
guły św. Benedykta – „módl się, pra−
cuj i miej uśmiech na twarzy” – mia−
ła znaczniejszy rezonans poza mura−
mi klasztornych przybytków, wszyst−
kim nam żyłoby się trochę inaczej:
w Wielkopolsce, Małopolsce, na Ma−
zowszu... A.D.

PS Osobną atrakcją okolic jest zloka−
lizowany w pobliskim Cichowie skan−
sen filmowy „Soplicowo”. Chodzi
oczywiście o obiekty zbudowane dla
potrzeb wajdowskiej adaptacji Pana
Tadeusza, przekazane niedawno przez
Heritage Films gminie Krzywiń, na
której terenie znajduje się Lubiń. 

Na turystycznym szlaku

„KSIĄŻĘCY” LUBIŃ?

Czeczeńska rodzina jest w Płocku od
początku marca. Wcześniej przez dzie−
więć miesięcy przebywali w warszaw−
skim ośrodku dla uchodźców. W grud−
niu otrzymali decyzje o przyznaniu sta−
tusu uchodźcy. Potem przystąpili do
tzw. indywidualnego programu integra−
cyjnego. Wojewoda mazowiecki zde−
cydował, że będą go realizować w na−
szym mieście. 

Oddech prześladowców

Na spotkanie do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej przyszli oboje z 7−
letnim synkiem. Mężczyzna raczej mil−
czy. Opowiada kobieta. Mówi, że w ich
kraju nie da się żyć. – Wpadali do domu
w kominiarkach na głowie, wyciągali
męża i wywozili – opowiada. Potem
zbierała pieniądze, aby go wykupić,
w sumie kilka tysięcy dolarów. Jakoś
się udawało. W końcu podjęli decyzję
o ucieczce, przez Dagestan. Znów mu−
sieli przekupywać kolejnych ludzi, że−
by dotrzeć do Polski. Tu koszmar jed−
nak się nie kończy. Cały czas czują na
plecach oddech FSB (rosyjska służba
specjalna). Mężczyzna twierdzi, że
agenci często podają się za Czeczenów
uciekających przed prześladowaniami,
aby móc inwigilować środowisko,
znów zastraszać i porywać. Dlatego tak
często zmieniają numery telefonów. Od
początku pobytu w Polsce zrobili to już
pięć razy. W Płocku czują się dobrze,
chcieliby zostać. Program integracyjny
trwa u nas tylko rok. Wiedzą, że potem
ich szanse na normalną egzystencję są
ograniczone. Myślą więc o wyjeździe
na zachód. Ich 7−letni synek nie chce
o tym słyszeć. Chodzi do jednego
z płockich przedszkoli, uczy się pol−
skiego. Uwielbia polskie kreskówki
i fontannę na Starym Rynku. 

– Kiedy przyjechał do nas, na począt−
ku malował tylko czołgi – mówi Piotr
Mrozek z MOPSu. 

– U nas dzieci potrafią bawić się tyl−
ko w wojnę – dodaje matka chłopca.
Dlatego tak cieszy się z pobytu chłopca
w przedszkolu, gdzie dzieci w ogóle się
nie biją i bez problemów zaakceptowa−
ły malca. Dlatego na pytanie, gdzie

chce mieszkać, odpowiada: Tylko
w Polsce!

Uchodźcami w Płocku zajmują się
Joanna Szmul i Piotr Mrozek, młodzi
pracownicy Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej w Płocku z tzw. Sek−
cji ds. Integracji Społecznej. – Są dla
nas jak syn i córka – mówi kobieta,
a mężczyzna dodaje: Piotrek musisz
wyjść za Czeczenkę, ja znajdę dla cie−
bie odpowiednią kandydatkę. Śmieją
się oboje. Faktycznie zżyli się przez te
pięć miesięcy. Mimo, że mają obowią−
zek kontaktować się dwa razy w mie−
siącu, robią to znacznie częściej. 

Rzeczowa pomoc

Do zadań Joanny Szmul i Piotra
Mrozka należy jak najlepsze przygoto−
wanie rodzin uchodźców do funkcjo−
nowania w naszym społeczeństwie. –
Chodzi o to, żeby nauczyli się normal−
nie żyć, jak Polacy – mówi Piotr Mro−
zek. Czasu mają niewiele, bo program
trwa tylko rok. W Europie zachodniej
jest to od 2 do 10 lat (Francja). W tym
czasie każda rodzina ze statusem
uchodźcy otrzymuje pomocą finanso−
wą na utrzymanie (min. 420 zł na oso−
bę), na pokrycie wydatków związa−
nych z nauką języka polskiego (tu na−
wiązano współpracę z Płockim Uni−
wersytetem Ludowym, nauka ma cha−
rakter indywidualny i dotychczas pro−
wadzona jest w miejscach zamieszka−
nia uchodźców), mieszkaniową (m.in.
udostępnienie lokali mieszkalnych na
okres realizacji programów integracyj−
nych) i rzeczową (we współpracy z or−
ganizacjami pozarządowymi, m.in.
Polskim Komitetem Pomocy Społecz−
nej w Płocku). Rodziny mogą liczyć
na pomocą przy przygotowaniu doku−
mentów, załatwianiu spraw w instytu−
cjach i urzędach, np. przy rejestracji
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako
osoby bezrobotne, w Przychodni Rejo−
nowej przy ul. M. Reja u lekarza pier−
wszego kontaktu czy przy formalno−
ściach związanych z nadaniem nume−
rów pesel, założeniem rachunków ban−
kowych. 

Pierwsze dwie rodziny, które skie−
rowano do nas w listopadzie ub.r.
przerwały realizację programów, wy−
jeżdżając z Płocka w styczniu i w
kwietniu 2005 r. W miejsce przerwa−
nych programów do Płocka zostały
skierowane dwie kolejne rodziny,
również narodowości czeczeńskiej;
moi rozmówcy i małżeństwo z trójką
małych dzieci. 

26 czerwca obchodzimy w Polsce
Dzień Uchodźcy. Według raportu
UNHCR (Agencja Organizacji Naro−
dów Zjednoczonych ds. Uchodźstwa)
tylko od stycznia do 26 maja w Polsce
wnioski o wydanie decyzji dotyczącej
przyznania statusu uchodźcy złożyło
ponad 2,2 tys. osób. Otrzymało go 76,
a status tolerowany 519 osób. Według
danych z 26 maja w ośrodkach dla
uchodźców w Polsce przebywały 3153
osoby. (rł)

W Polsce są od roku. Mimo to do dziś nie czują się bezpiecznie.
Twierdzą, że nadal otrzymują telefony z pogróżkami, choć
w Płocku było ich mniej – tylko dwa. 

Los uchodźcy
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Zapytany, jak ocenia miniony sezon
Marek Mokrowiecki, dyrektor Teatru
Dramatycznego w Płocku odpowiada:
– Myślę, że był niezły. Głównie za sprawą
„Rewizora” M. Gogogla i ostatniej pre−
miery – „Życia do jednorazowego użyt−
ku” Anny Burzyńskiej. – To by strzał
w dziesiątkę – mówi z satysfakcją dyrek−
tor. – Problem współczesny, grany przez
młodych ludzi, robiony przez młodego re−
żysera z muzyką, na którą każdy czekał.
To był absolutny sukces teatru. Z kolei
„Rewizor” obok sukcesu frekwencyjnego
ujawnił również talent aktorski zastępcy
prezydenta Dariusza Zawidzkiego. – To
było jedno z sympatyczniejszych wyda−
rzeń artystyczno – towarzyskich tego se−
zonu – mówi Mokrowiecki. – Podczas
premiery pan prezydent zagrał w ostat−
niej scenie i zrobił to znakomicie. 

Dramat Anny Burzyńskiej, podobnie
jak „Rewizora”, zobaczymy na pewno
w przyszłym sezonie. – Chodziło o to
żeby, przedstawienie ukazało się jesz−
cze przed wakacjami. Zbliża się nieuch−
ronnie remont i nie do końca nie wie−
my, jak będziemy funkcjonować w przy−
szłym sezonie – dodaje. 

Jak najkrócej
Zakres prac jest ogromny; począ−

wszy od wymiany wszelkich instalacji,
kaloryferów, odnowę i pomalowanie
elewacji, po przebudowę głównej sce−
ny z budową nadscenia, wymianę ref−
lektorów i budowę małej sceny
z prawdziwego zdarzenia – z klimaty−
zacją, widownią na ok. 120 widzów
i możliwością dowolnego jej kompo−
nowania. Być może mała scena pow−
stanie w miejscu istniejącej dziś Płoc−
kiej Galerii Sztuki. Pieniądze też nie
małe, bo w sumie ponad 20 mln zł. Te−
atr ogłosił w czerwcu przetarg na pro−
jekt, remont i modernizację budynku.
15 lipca zostały otworzone oferty.
W sierpniu powinniśmy poznać wyko−
nawcę. Planowany termin zakończenia
robót to wrzesień przyszłego roku.
W tym czasie zapewne przez jakiś czas
teatr będzie zamknięty. – Myśmy sobie
zastrzegli w specyfikacji przetargowej,
że harmonogram robót musi uwzględ−
nić minimalnie krótki okres wyłącze−

nia sceny dużej – tłumaczy Marek Mo−
krowiecki. Chce, aby w pierwszym
etapie robót była przygotowana mała
scena, żeby można tam było grać, gdy
remontowana będzie duża scena. 

Nowy sezon

Ze względu na remont zobaczymy
chyba więcej przedstawień kameral−
nych, bez rozbudowanej scenografii
i spektakli z dużą obsadą. Możemy li−
czyć na – cieszącą się dużą popularno−
ścią – „Opowieść wigilijną”, ale już
o „Sklepach Cynamonowych”, które
okazały się klapą frekwencyjną zapom−
nijmy, choć dyrektor widzi je po stronie
sukcesów teatru. – Ja nie zakładem, że
to będzie genialna frekwencja. Teatr
nie jest tylko od rzeczy lekkich, łatwych
i przyjemnych, ale także trudnych – tłu−
maczy i zapewnia, że takich pozycji nie
zabraknie w płockim teatrze. – My
zresztą będziemy głębiej sięgali do pol−
skiej dramaturgii współczesnej, bo od
paru lat zaczęła być ciekawa. 

Tymczasem pod koniec czerwca za−
częły się próby do plenerowego wido−
wiska historycznego „Obrona Płocka

w 1920 r.”, które zostanie wystawione
w 85 rocznicę tych wydarzeń (19 sier−
pnia). Marek Mokrowiecki rozpoczął
również prace na „Rycerzami” Arysto−
fanesa – tekstem historycznym, bo
powstałym 2,5 tys. lat temu, ale zda−
niem reżysera niezwykle aktualnym.
– Jest to spektakl związany z tym, co się
będzie działo we wrześniu i październi−
ku w naszym kraju, czyli z wyborami
prezydenckimi i sejmowymi – Ja czeka−
łem na moment, kiedy te wybory zbie−
gną się w czasie – wyjaśnia i dodaje.
– Siłą teatru jest to, że potrafi mówić
poprzez teksty sprzed kilkuset lat lub
kilku tysięcy lat o rzeczach aktualnych.
I taki ma być ten spektakl, adresowany
do przyszłych wyborców. 

Od września częściej płoccy aktorzy
będą występować poza miastem, np.
zagrają „Rewizora” na zamku w Szy−
dłowcu, Płońsku i Warszawie. Teatr
otrzymał na ten cel dodatkowe fundu−
sze. (rł)

Co czeka nas po wakacjach w płockim teatrze? Być może, kolej−
na przerwa. Na pewno repertuar będzie bardziej kameralny.

Trudny sezon

Spektakle „W małym dworku” (na zdj.) i „Sklepy cynamonowe” okazały się w tym sezonie
niewypałem. Obejrzało je łącznie niewiele ponad 2,6 tys. widzów, tyle samo co „Rewizora”.

Anglicy też mogą się czegoś od nas
nauczyć. Już dwa lata temu po obejrze−
niu w Płocku przedstawienia teatru inte−
gracyjnego byli pod wrażeniem. Okazu−
je się, że na wyspach jest to zjawisko no−
we. Co prawda, działa tam podobny te−
atr założony przez księżnę Dianę, ale
występują w nim wyłącznie osoby nie−
pełnosprawne. – Dlatego Anglicy są
bardzo zainteresowani ideą teatru inte−
gracyjnego – mówi Renata Kutyło – Ut−
zig, wicedyrektor L.O. im. Małachow−
skiego i współzałożyciel teatru. Na od−
bywającym się w połowie sierpnia Festi−
walu Sztuki w Thurrock pokażą „Pino−
kia”. Będzie on również częścią konfe−
rencji dotyczącej pracy i współpracy
z osobami niepełnosprawnymi.

Pod wrażeniem

Przygotowania do wyjazdu rozpo−
częły się w listopadzie, kiedy Aneta
Dłutek, nauczycielka z Małachowianki
wysłała pierwsze pismo do Thurrock.
Odpowiedź przyszła w styczniu. W lu−
tym przyjechał do nas Neil Woodbrid−
ge odpowiedzialny za organizacje po−
mocy społecznej w Turrock. Był trzy
dni. Zobaczył spektakl DPS w Brwil−
nie, Małachowiankę, ale przede
wszystkim poznał ludzi. – I zakochał
się w Polsce – mówi dyr. Renata Kuty−
ło – Utzig i dodaje, że dla Anglików
najważniejszy jest kontakt osobisty. –
To musi być inicjatywa od dołu. Oczy−
wiście korzystaliśmy z pomocy przed−
stawicieli Urzędu Miasta i Prezydenta
Płocka, którzy cały czas nam pomaga−
li i wspierali, ale najważniejsze było
nasze osobiste zaangażowanie i entu−
zjazm. Z Woodbridgem spotkali się
ponownie podczas tegorocznego Pik−
niku Europejskiego. Obiecał, że zrobi
wszystko, aby do wyjazdu doszło.
I słowa dotrzymał. Zespół będzie miał
opłacony pobyt i wyżywienie, a także

wejścia do muzeów. Jedynie przejazd
autokaru opłacił Urząd Miasta Płocka.
Dodatkowo aktorzy mają zapewniony
– również bezpłatnie – jeden dzień
w Thameside Theatre w Grays, aby
przygotować się do głównego przed−
stawienia. Ale intensywne próby trwa−
ją od ostatnich dni lipca. 

Dalsza współpraca

Ten wyjazd to również szansa dla
Płocka. Renata Kutyło – Utzig liczy na
wymianę doświadczeń związanych
z opieką społeczną i edukacją oraz
wskazówki dotyczące pomysłów na or−
ganizację oświaty i szkoły. Chce m.in.
nawiązać współpracę z angielskim tea−
trem osób niepełnosprawnych oraz
szkołami w Thurrock w sprawie dalszej
wymiany uczniów, nie tylko Małacho−
wianki, ale również ze szkół gimnazjal−
nych i podstawowych. Do Anglii jedzie
również Beata Karpińska, dyr. DPS
w Brwilnie. Być może uda się jej zdo−
być trochę sprzętu rehabilitacyjnego dla
swojej placówki, podejrzeć rozwiąza−
nia oraz omówić pomysł szkoleń i wy−
miany kadry. 

Teatr Integracyjny powstał w 2000
roku, jako wspólna inicjatywa Stowa−
rzyszenia „Silni Razem”, L.O. im. St.
Małachowskiego i DPS w Brwilnie.
Opiekę nad nim sprawują Jolanta Dą−
browska i Marek Cupała (DPS), Renata
Kutyło – Utzig oraz Marek Mokrowiec−
ki i Krzysztof Wierzbicki. W spekta−
klach występują osoby niepełnospraw−
ne i wolontariusze. Do tej pory pokaza−
li „Kopciuszka”, „Śpiącą królewnę”
i „Pinokia”. Z tym ostatnim byli w ub.r.
w Wilnie. Teatr odniósł już pierwsze,
duże sukcesy, m. in. zdobył główną na−
grodę na warszawskim VI Przeglądzie
Szkolnych Inicjatyw oraz nagrodę za
pracę niosącą najbardziej proeuropej−
skie przesłanie tolerancji. (rł)

Teatr integracyjny, tworzony przez uczniów Małachowianki
i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie jedzie na
Festiwal Sztuki w Thurrock (Wielka Brytania)

Pinokio wędruje
do Anglii 
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Opisać zdarzenia, fakty historyczne,
w których ty lub twoi bliscy – dziadko−
wie, rodzice – uczestniczyli – to zada−
nie, które stało przed uczestnikami
I edycji konkursu „Moje miejsce na zie−
mi...”. – Chodziło o udokumentowanie
pewnych zdarzeń, które umykają z na−
szej świadomości, odchodzą razem
z ludźmi, razem z czasem – mówił Le−
szek Franciszkiewicz, dyrektor Archi−
wum Państwowego w Płocku, który
wspólnie ze Starostą Płockim zorgani−
zował konkurs dla uczniów szkół gim−
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z po−
wiatu płockiego. – Chodziło o to, żeby
pokazać łączność ze swoim miejscem
na ziemi, z małą ojczyzną, gdzie każdy
z nas żyje, ma troski i radości. Zresztą
prace to odzwierciedlały; napisane ze
swadą i uśmiechem. W jednej z nich
można znaleźć przepis na udanego kur−
czaka, w innej wspomnienia babci, któ−
ra działa na niwie organizacji polonij−

nych w Stanach Zjednoczonych. Były
też bardzo ciekawe relacje dotyczące
wojny z 1920 roku, poparte fotografia−
mi, mapkami, drzewkami genealogicz−
nymi.

Wszystkie prace, nie tylko nagrodzo−
ne i wyróżnione trafią do zasobów Ar−
chiwum Państwowego w Płocku. Na
konkurs wpłynęło 16 prac. Zdobywcy
trzech pierwszych miejsc mogli liczyć
na bardzo atrakcyjne nagrody; telewi−
zor, aparaty cyfrowe i odtwarzacze
DVD. Pierwsze miejsce w grupie gim−
nazjalistów zdobyła Anna Ambrozy
z Łęgu. W kategorii szkół ponadgimna−
zjalnych pierwszej nagrody nie przyz−
nano. Wśród wyróżnionych znalazła się
dwójka płocczan Krystian Kowalski
i Arkadiusz Kowalski z Gimnazjum nr
4 w Płocku. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło
się podczas czerwcowej sesji Rady Po−
wiatu w Płocku. (rł)

Domowa historia 

Dwie uczennice z III klasy techni−
kum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6
wygrały konkurs „Moja mała Ojczyz−
na”, zorganizowany przez Obywatelską
Fundację Wspierania Mazowsza „Ma−
zowsze – XXI wiek”. 

Mirona Gęsiarz i Ilona Szymańska, pod
kierunkiem Alicji Drąg, wykonały pracę
o historii pałacyku w Studzieńcu. Ich pro−
jekt wygrał w kategorii szkół ponadgim−
nazjalnych; dziewczyny pokonały sto in−
nych uczestników. Nagrodą był lipcowy
wyjazd do Saarbrücken i Strasburga.

Patronat nad konkursem sprawował
Marszałek Województwa Mazowiec−
kiego. (m.d.)

Moja Ojczyzna

Do 29 sierpnia można składać prace
na konkurs plastyczny „Bezpieczne wa−
kacje 2005”.

W konkursie, organizowanym przez
Miejski Zespół Obiektów Sportowych
oraz Komendę Miejską Policji, mogą
wziąć udział dzieci i młodzież do lat 16.
Prace wykonane dowolną techniką,

oceniane będą w dwóch kategoriach 7−
12 i 13−16 lat. Rozstrzygnięcie nastąpi
30 sierpnia o godz. 11 na pływalni Ja−
giellonka. Zwycięzcy trzech pier−
wszych miejsc w każdej kategorii
otrzymają nagrody rzeczowe. Prace na−
leży składać w biurze obsługi Pływalni
Miejskiej „Jagiellonka”. (m.d.) 

Namaluj wakacje
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Jak co roku, w czerwcu Rada Miesz−
kańców Osiedla „Borowiczki” zorgani−
zowała dla swoich najmłodszych
mieszkańców Dzień Dziecka. Od godz.
12 do 16 dzieci z naszego osiedla ob−
chodziły swoje święto, biorąc udział
w licznych konkursach, zabawach i lo−
terii. Dla nikogo nie zabrakło słodyczy,
zabawek i konkursowych nagród. Hu−
mory dopisywały.

Podobnie było 25 czerwca podczas
tradycyjnych „Wianków”. Grała orkie−
stra dęta oraz zespół muzyczny, do
konkursów zapraszano zarówno dzieci
jak i dorosłych. Dzieci jeszcze mogły
korzystać z dużej zjeżdżali i popłynąć
statkiem spacerowym po Wiśle. Kulmi−
nacyjnym punktem imprezy był kon−
kurs na najładniejszy wianek. Potem
wszystkie wianki – i te bardziej udane

i mniej – zostały spuszczone na wodę
z pokładu statku spacerowego. „Wian−
ki” w Borowiczkach zakończył pokaz
sztucznych ogni.

Rada Mieszkańców Osiedla „Boro−
wiczki” serdecznie dziękuje sponso−
rom, bez których nie bylibyśmy w sta−
nie zorganizować zabaw, a przede
wszystkim p. Henrykowi Olenderkowi
za udostępnienie przystani, firmom:
Amper, Budmat, Helplast, PEC, skle−
pom: D. Oziemblewskiej i A. Kleko−
wickiej, aptece A. Chmielewskiej oraz
strażnikom miejskim i policjantom,
którzy czuwali nad bezpieczeństwem
uczestników obu festynów.

Joanna Górnicka
(przewodnicząca Rady) 

Zofia Rzepkowska
(przewodnicząca Zarządu)

Kronika osiedli

Festyny w Borowiczkach

Prawie setka dzieci wzięła udział
w imprezie zorganizowanej (13 lipca)
przez Spółdzielczy Dom Kultury i sek−
cję prewencji płockiej policji. W turnie−
ju uczestniczyły dzieciaki i młodzież
w wieku 6−18 lat. Atrakcji było mnó−
stwo; biegi na różnych dystansach,
skok w dal, tenis stołowy, tor przesz−
kód, rzut piłką lekarską. Najlepsi z każ−
dej kategorii wiekowej i w poszczegól−
nych konkurencjach zdobywali nagro−

dy oraz oryginalne medale, wykonane
przez dzieci. Policjanci rozdawali bro−
szury i ulotki informacyjne nt. uzależ−
nień. Mówili także, jak bezpiecznie
spędzać wakacje w mieście. 

– To profilaktyka na ulicy – mówi
Karol Dmochowski, rzecznik prasowy
policji. – W nieszablonowy sposób po−
kazujemy dzieciom i młodzieży, na jakie
zagrożenia są narażone. Ponadto pro−
mujemy zdrowy styl życia. (m.d.)

Uczą i bawią

Nagrody za najpiękniejsze wianki wręczali wiceprezydenci: Piotr Kubera i Dariusz 
Zawidzki

W konkursowych zmaganiach najmłodszym pomagali rodzice

Minęły ponad 3 lata od śmierci Tadeu−
sza Osińskiego, którego piękne akwarele –
najczęściej z widokami najciekawszych
zakątków Płocka – wiszą w niejednym do−
mu i wielu instytucjach. 18 sierpnia
(godz. 18) w Domu Darmstadt otwarta zo−
stanie wystawa spuścizny artysty, którą
płocczanom w ten sposób chce udostępnić
żona malarza, przy wsparciu Urzędu Mia−
sta. Na wystawie zaprezentowane zostaną
m.in. prace, które nie były dotąd publicz−
nie pokazywane. Ekspozycję można bę−
dzie oglądać do końca sierpnia. M.W.

Osiński w Domu Darmstadt

Urzekające akwarele
* Tadeusz Osiński urodził się

w 1933 roku w Warszawie. Studio−
wał nauki politechniczne i jedno−
cześnie uczył się rysunku i malar−
stwa u prof. Stanisława Wiktora
z Politechniki Wrocławskiej – wy−
bitnego eksperta w dziedzinie ak−
wareli i rysunku. Do Płocka przy−
był w 1960 roku. Emocjonalna
więź z naszym miastem zaowoco−
wała pasmem artystycznych i spo−
łecznych działań artysty.
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Przez pięć dni (28.06−02.07) Płock go−
ścił światowej klasy tenisistów na wóz−
kach. Wszystko za sprawą 11 już edycji
Międzynarodowych Mistrzostw Polski
w Tenisie na Wózkach Orlen Polish
Open. Turniej posiadał rangę ITF 2, a pu−
la nagród wynosiła 11 tys. dolarów. 

W zawodach wzięło udział 47 zawodni−
ków z 9 krajów: Polski, Austrii, Australii,
Szwecji, Niemiec, Słowacji, Czech, Rosji
i Szwajcarii. Zgodnie z regulaminem ITF
rywalizowali oni w dwóch kategoriach:
Main Draw i Second Draw. W pierwszej
kobiety i mężczyźni zmierzyli się w grze
singlowej i deblowej. W drugiej – tylko
mężczyźni rozegrali single i deble.

Po pasjonujących pojedynkach najlep−
szą tenisistką okazała się Polka
– Agnieszka Bartczak. Za wygraną zain−
kasowała 840 dolarów. W finałowej grze
pokonała Szwedkę Annę Alenas 6/2, 7/6.
W deblu wygrała para szwedzko−nie−
miecka: Katarina Kruger i Anna Alenas.
Pokonały one Polki – Agnieszkę Bar−
tczak i Lucynę Skorupińską – 6/0, 6/3. 

Wśród mężczyzn w kategorii Main
Draw w grze singlowej triumfował
Szwed – Peter Wikstorm (na zdjęciu),
który za zwycięstwo odebrał nagrodę
w wysokości 1920 dolarów. W finale
pokonał on Tadeusza Kruszelnickiego
7/6, 6/2. W grach deblowych zwycięz−
cami turnieju zostali: Niclas Larsson
oraz ponownie Peter Wikstrom. Poko−
nali oni (6/1, 7/5) Tadeusza Kruszelnic−
kiego i Josefa Felix’a. 

Wyniki Second Draw przedstawiały
się następująco; w finałowej grze poje−
dynczej wygrał Arkadiusz Stasiak, który
pokonał Stefana Dobaczewskiego 6/2,
6/1. W deblu rywale z gry singlowej po−
łączyli siły i łatwo pokonali Marka Daj−
nowskiego i Marata Yusupova (6/4, 6/2). 

– Poziom turnieju był wysoki, choć
do Płocka nie mogli przyjechać wszyscy

zawodnicy ze światowej czołówki – oce−
nia Wiesława Chrobot, dyrektor Orlen
Polish Open. – Tydzień wcześniej odby−
wały się Drużynowe Mistrzostwa Świa−
ta, a w tym samym czasie na kortach
Wimbledonu rozgrywano turniej poka−
zowy. Niektórzy wybrali konkurencyjne
imprezy.

Organizatorzy Mistrzostw Polski ma−
ją nadzieję, że w przyszłości nie dojdzie
do takiej sytuacji. – Już teraz musieliś−
my podać do kalendarza światowych
zawodów termin przyszłorocznej im−
prezy w Płocku – mówi Wiesław Chro−
bot.

Dyrektor wysoko ocenia XI edycję
turnieju również pod względem organi−
zacyjnym. – Jedyne uwagi, jakie do nas
docierały od zawodników – szczególnie
tych najlepszych – dotyczyły jakości
kortów – mówi. – Nie ukrywam, że
przydałby się im porządny remont.

Przy organizacji XI Międzynarodo−
wych Mistrzostw Polski w Tenisie na
Wózkach Orlen Polish Open pracowało
ponad 100 osób, w tym połowę stano−
wili wolontariusze. M.D. 

Wózki i rakiety 
poszły w ruch

Biegi „spętanych” i „braci syjamskich”
oraz przeciąganie liny i rzut beretem to
część z ośmiu przygotowanych konkuren−
cji I Integracyjnej Spartakiady Środowi−
skowych Domów Samopomocy „Sport
na wesoło”. Imprezę zorganizował we
wtorek, 28 czerwca, Środowiskowy Dom
Samopomocy przy ul. Reja przy wsparciu
płockiego MOPS−u, Centrum Wolontaria−
tu i sponsorów. Do udziału zgłosiło się 8
placówek, m.in. z Sochaczewa, Wyszko−
wa i Słupna. Choć w każdej konkurencji
nagradzane były trzy pierwsze miejsca,
najważniejszą nagrodą był Puchar (prze−
chodni) dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku. Zdobył go
Dom Pomocy Społecznej w Słupnie.

Wszystkie konkurencję rozegrane
zostały w ogródku MZOS−u przy Pl.
Dąbrowskiego 4. Tam też zorganizo−
wano zabawę taneczną, która zakoń−
czyła imprezę. (rł)

Sport na wesoło
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W poprzednich „Sygnałach” podałam
błędną informację nt. zwycięzców V
Biegu Ulicznego im. Krzysztofa Zywera,
który odbył się 18 czerwca br. Rywalizo−
wało w nim 250 sportowców−amatorów
w 14 kategoriach wiekowych. Zaintere−
sowanych za pomyłkę przepraszam. Po−
niżej podaję nazwiska faktycznych tego−
rocznych zwycięzców:

Panie

Rocznik 97−95:1. Katarzyna Mielew−
czyk, 2. Dominika Mikołajewska, 3.
Kinga Piotrowska

Rocznik 94−92: 1. Ewa Krystek, 2.
Monika Załęska, 3. Andżelika Bąkowska

Roczniki 91−89: 1. Martyna Niszlor, 2.
Paulina Wąchała, 3. Paula Leszczyńska

Rocznik 88−85: 1. Żaneta Skorupska,
2. Katarzyna Załęska, 3. Aneta Głowacka

Rocznik 84−65: 1. Anna Małkiewicz,

2. Ewa Czajkowska, 3. Justyna Woja
Rocznik 64 i starsze: 1. Krystyna

Chojnacka, 2. Bożena Załęska

Panowie

Rocznik 97−95: 1. Seweryn Trusko−
laski, 2. Szymon Nowak, 3. Sebastian
Bielak

Rocznik 94−92: 1. Igor Cholewiński,
2. Kacper Trefas, 3. Łukasz Chmura

Rocznik 91−89: 1. Mateusz Więc−
kowski, 2. Bartosz Komorowski, 3. Da−
mian Zarzycki

Rocznik 88−85: 1. Bartłomiej Myse−
ra, 2. Tobiasz Stańczak, 3. Hubert Jaś−
kiewicz 

Rocznik 84−65: 1. Sławomir Kąpiń−
ski, 2. Łukasz Kalaszczyński, 3. Artur
Kamiński

Rocznik 64 i starsi: 1. Wojciech
Więckowski, 2. Sylwester Dąbrowski,
3. Piotr Matuszewski

Osoby niepełnosprawne

1. Bogdan Kędra, 2. Stefan Doba−
czewski, 3. Marek Dajnowski

Najstarszy uczestnik – Zbigniew Je−
zierski – rocznik 1942

Najmłodszy uczestnik – Anna Ma−
ria Brzeska – rocznik 2001

Spośród wszystkich uczestników bie−
gu rozlosowano 2 rowery górskie, które
otrzymali: Karolina Walczak i Kamil
Pietrzak. Małgorzata Domańska

Sprostowanie

V Bieg Solidarności

W tym roku naprawdę dobrze spisali
się podopieczni trenera Jurija Szyczko−
wa. Bezkonkurencyjna okazała się Kata−
rzyna Żołnowska (Klub Pływacki
MZOS) – wywalczyła złoto na 200 m
stylem zmiennym i brąz na 50 m stylem
motylkowym. Dwa medale zdobył także
Artur Kowalski (KS MZOS) – srebro na
100 m i brąz na 50 m stylem dowolnym.
Powody do zadowolenia ma również tre−
ner Paweł Dylewski. Na podium stanęli
młodzi piłkarze Wisły, nad którymi spra−
wuje opiekę. W walce o trzecie miejsce,
dzięki strzałom Emila Pniewskiego i Da−
niela Mitury, pokonali Ateny 2:1. 

Igrzyska Szkolne to międzynarodo−
wa impreza organizowana od 37 lat, co
roku w innym kraju. 

Służy nie tylko rywalizacji sportowej
młodzieży, ale również nawiązywaniu
poprzez sport kontaktów i przyjaźni po−
między młodzieżą z całego świata
W tym roku uczestniczyło w niej blisko
1500 osób z 70 miast. Sportowcy z Płoc−
ka z powodzeniem uczestniczą w igrzy−
skach już od 12 lat. W 2002 roku byliś−
my gospodarzem imprezy. W ubiegłym
roku złoto dla Płocka w skoku wzwyż
wywalczył w Cleevland (USA) Piotr
Szuliński (189 cm). (rł)

Cztery medale dla płockich pływaków i jeden dla trampkarzy to
bilans 39. Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych, które odbyły
się w angielskim mieście Coventry

Płocczanie na medal
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20 sierpnia po raz pierwszy w sezonie
2005/2006 piłkarze nożni płockiej Wisły
zagrają na swoim boisku. Niestety, nie
mamy dobrych wiadomości dla kibiców.
Od tego spotkania, kto będzie chciał do−
pingować nafciarzom na żywo będzie mu−
siał zapłacić; nie będzie żadnych wyjąt−
ków. Zarząd Wisły SSA zdecydował, że
darmowego wstępu na trybuny nie mają
już kobiety, bezrobotni, emeryci i renciści. 

Podajemy ceny, jakie obowiązują na
spotkania ligowe w rundzie jesiennej:

bilet normalny – 15 zł; bilet ulgowy (dla
kobiet, studentów i uczniów powyżej 12.
roku życia) – 10 zł; bilet dla uczniów do 12.
roku życia – 5 zł; bilet na krytą trybunę – 30
zł; karnet tylko na lożę honorową – 500 zł
(upoważnia on do korzystania z parkingu
oraz wstępu na mecze Pucharu Polski).

Jak podają władze spółki, ceny te są
stałe, a więc będą również obowiązy−
wały na spotkania z lepszymi rywala−
mi. Nie podjęto jeszcze decyzji o ce−
nie wejściówek na spotkania Pucharu
UEFA, ale najprawdopodobniej będą
one uzależnione od klasy rywala Wi−
sły. (m.d.) 

Kibice płacą



Cytat
numeru
Życie nie jest aż tak krótkie,
by nie starczyło go na
grzeczność. R.W. Emerson

Piąty tomik poezji Witolda Mierzyń−
skiego został niewątpliwie wydany naj−
staranniej – w twardej oprawie,
z okładką i ilustracjami Jerzego Mazu−
sia i Jana Sulimierskiego, którzy wspo−
magają poetę od pierwszego, skromne−
go tomiku pt. „Witraże czasu”, wyda−
nego w 1990 roku przez Książnicę
Płocką i miedziorytami Jana Walkiewi−

cza. W 116−stronicowym zbiorze są
utwory bardzo różne: liryczne, patrio−
tyczne, refleksyjne, związane z przemi−
janiem czasu – wszystkie bardzo osobi−
ste, opatrzone miejscem, datą i nawet
godziną powstania, co czyni z nich
swoisty pamiętnik autora. Tomik zade−
dykował Przyjaciołom mojej poezji. Jej
zdecydowanym wrogom. Obojętnym.
Możnym włodarzom Naszego Miasta.
Mecenasom kultury. 

Podczas promocji tomiku w Książni−
cy Płockiej autor przyznał, że bardzo
chciał, aby to jego piąte dziecko, może
ostatnie, było piękne i dziękował tym,
którzy go w staraniach o piękne wyda−
nie zbioru wspierali. Swoje wiersze
czytał sam i Anna Gadomska ze Stowa−
rzyszenia „Dzieci wojny”, którego au−
tor jest członkiem.

Witold Jan Mierzyński pisze „od za−
wsze”. Debiutował w Poznaniu (skąd
pochodzi) na łamach lokalnych czaso−
pism, a potem wszędzie tam, gdzie rzu−
cił go zawód aktora – w Rzeszowie,
Opolu i innych miastach. Z Płockiem
związany jest od roku 1977. Tomik za−
tytułowany „Harpun ludzkich dusz”
jest do nabycia w księgarni Książnicy
Płockiej w cenie 25 zł. (j)

Płocka premiera miesiąca

Wiersze jubileuszowe
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Juniorzy młodsi Wisły Płock (rocz−
nik 88/89) zostali klubowymi Mistrza−
mi Europy drużyn młodzieżowych Par−
tille Cup 2005. Największa handballo−
wa impreza młodzieżowa w Europie
odbyła się w szwedzkim Goeteborgu.
Wzięli w niej udział zdobywcy mi−
strzostw kraju w poszczególnych kate−
goriach wiekowych. Podopieczni Bo−
gdana Janiszewskiego awans do tych
rozgrywek uzyskali, zdobywając Mi−
strzostwo Polski w Puławach. 

Płocczanie zmagania zaczęli od poko−
nania 25:22 HK Kopavogur z Islandii
oraz holenderskiego zespołu Fiqas/Aal−
smeer 21:20. Dzień później w ostatnim
spotkaniu grupowym nafciarze zwycię−
żyli Duklę Praga 23:20 i z kompletem

punktów awansowali do kolejnego etapu
rozgrywek. Tam rywalizowali z litewską
drużyną Panevezio−KKSC Grifas oraz
Aon Fivers z Austrii. Czwartym zespo−
łem uzupełniającym grupę był islandzki
HK Kopavogur, z którym płocczanie
wygrali w poprzednim etapie i rezultat
ten został zaliczony bez konieczności ro−
zgrywania kolejnego spotkania między
tymi drużynami. Ten szczebel turnieju
również zakończył się dla Wiślaków po−
myślnie. Podopieczni Bogdana Jani−
szewskiego pokonali Litwinów 21:20,
a następnie ulegli Austriakom 21:22,
zajmując ostatecznie drugie miejsce
w grupie. Wystarczyło to, aby zagrać
w półfinale. Tu płocczanie zmierzyli się
z rówieśnikami reprezentującymi barwy
gospodarzy turnieju – HK Tyrold. Mecz
był zacięty, ale to Wisła Płock po końco−
wej syrenie cieszyła się z awansu do fi−
nału. Zagwarantowało im to jednobram−
kowe zwycięstwo 21:20. W finale cze−
kali już zawodnicy MHK Koszyce (Sło−
wenia), którym płoccy szczypiorniści
nie dali żadnych szans, wygrywając
pewnie 24:21, zajmując ostatecznie pier−
wsze miejsce w turnieju. P.N.

Partille Cup 

Taaaka 
ryba

Krzysztof San−
domierski od lat
jest zapalonym
wędkarzem. Ale
jeszcze nigdy nie
udało mu się zło−
wić takiej sztuki. 8
lipca na Wiśle
przez ponad godzi−
nę walczył z su−
mem. Ale warto
było się pomęczyć,
bo po wyciągnięciu
na brzeg okazało
się, że ryba ma po−
nad 2,4 metra dłu−
gości i waży ponad
50 kilogramów. 

(m.d.)

Stałam tu w piątek
Poniedziałek, na poczcie przy ul. Ty−

siąclecia kilka osób stoi w kolejce. W pew−
nym momencie do okienka podchodzi
– nie zważając na innych – kobieta. 

– Ja tu w piątek kupowałam znaczki
na listy. Chciałam, aby poszły jak naj−
szybciej priorytetem, ale sprzedano mi
złe znaczki i teraz te listy wróciły – za−
czyna się awanturować.

W pewnym momencie z pierwsza
osoba z kolejki mówi:

– Ale niech pani stanie w kolejce. To
nieuczciwe w stosunku do innych klien−
tów, którzy czekają.

– Chyba sobie pani żartuje. Jeszcze
w życiu nikogo nie oszukałam. A poza
tym przecież ja tu stałam w piątek, to
dlaczego mam stać jeszcze raz! – odpo−
wiada rozemocjonowana klientka. 

(m.d.)

Samo życie

Już od ponad 20 lat Ogród Działko−
wy im. Tadeusza Kościuszki przy ul.
Gwardii Ludowej ma przez 2 lipcowe
tygodnie niecodziennych gości; wypo−
czywa w nim około 80 emerytów i ren−
cistów z naszego miasta. Głównym or−
ganizatorem wczasów na działkach jest
zarząd Oddziału Okręgowego Polskie−
go Związku Emerytów, Rencistów i In−
walidów przy współudziale Urzędu
Miasta, który wspiera tę pożyteczną
inicjatywę finansowo, a płocki Bank

Żywności zaopatrzył działkową kuch−
nię w część produktów.

– W tym roku otrzymaliśmy też trochę
pieniążków z Funduszu Grantowego –
mówi kierownik wczasów Henryka Ziół−
kowska. Uczestnicy pokrywają tylko nie−
wielką część kosztów za pobyt tutaj przez
2 tygodnie (od godz. 8 do 17.30), bo przy
najniższej emeryturze – a takich wczaso−
wiczów mamy najwięcej – jest to 65 zło−
tych. Za to otrzymują trzy posiłki dzien−
nie – śniadanie, obiad i podwieczorek,
mają do dyspozycji leżaki i koce, co−
dziennie wieczorek taneczny i pogadanki
zdrowotne. Nad zdrowiem wczasowi−
czów czuwa pielęgniarka.

Kuchnia jest smaczna, domowa i lek−
kostrawna, co przy biesiadnikach
w tym wieku (średnia 75 lat) jest bar−
dzo istotne. Ale najważniejszy jest po−
byt wśród zieleni, na powietrzu i w to−
warzystwie, którego starszym osobom
często na co dzień bardzo brakuje. Za−
wierane są nowe znajomości, nawiązu−
ją się przyjaźnie, a efektem jednego tur−
nusu był nawet związek małżeński.

W dniu rozpoczęcia wczasów, przy
inauguracyjnym śniadaniu, z−ca prezy−
denta Piotr Kubera życzył wczasowi−
czom dobrej pogody, zdrowego wypo−
czynku i miłej atmosfery. Wszystkie te
życzenia spełniły się. (j)

Wczasy na działkach

Słońce i zieleń

Rozwiązanie krzyżówki
Cnota to skarb wieczny, cnota to

klejnot drogi to prawidłowe hasło krzy−
żówki z nr 12 (129). Krzysztof Żele−
chowski z ul. K. Wielkiego, Karolina Po−
cheć z ul. Gałczyńskiego oraz Tadeusz
Buła z ul. Obr. Westerplatte otrzymują
od nas nagrody: kubek, długopis, smycz
do kluczy oraz płytę CD „Multimedialna
historia Płocka”. Marzena Sakowska
z ul. Tartacznej otrzymuje natomiast
książkę „365 obiadów” Lucyny Ćwier−
czakiewiczowej. Po odbiór nagród prosi−
my zgłosić się do redakcji (Stary Rynek
1, pokój 220) w godzinach pracy Urzędu
Miasta.


