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W kamienicy secesyjnej przy ul. Tumskiej 8
– przyszłej siedzibie Muzeum Mazowieckiego
– trwają intensywne prace wykończeniowe. Ro−
boty na elewacji od strony deptaku zostały za−
kończone. Zamontowano już okna stylizowane
na secesyjne. Wewnątrz trwa układanie posa−
dzek marmurowych (na parterze), parkietów
(ułożonych w mozaiki na wyższych piętrach)
oraz części granitowych schodów. 

Pod koniec sierpnia wykonano już ponad 70
proc. parkietów, 80 proc. glazury i terakoty, ułożo−
no 45 proc. marmurów.

Nad dziedzińcem góruje szklany świetlik, który
zaprojektowała warszawska Pracownia Konserwa−
cji Zamek, ta sama, która projektowała m.in. Za−
mek Królewski i Pałac Prezydenta.

Tynki są już wszędzie położone, ściany w wię−
kszości raz pomalowane. Teraz dyrektor Muzeum
Tadeusz Zaremba dobiera kolorystykę ścian. – W
salach ekspozycyjnych, gdzie otworzone zostaną
wnętrza secesyjne będą dominowały kolory z tam−
tej epoki, czyli wyraźne, ostre – opowiada. – W po−
mieszczeniach administracyjnych, biurowych i sa−
lach wystaw tymczasowych – kolory pastelowe.

W piwnicach znajdują pomieszczenia magazy−
nowe, wentylatornia oraz toalety dla zwiedzają−
cych. Jedna, duża łazienka przystosowana jest dla
osób niepełnosprawnych. W drugiej połowie
września planuje się uruchomienie klimatyzacji
i ogrzewania. 

Koniec wszystkich prac zaplanowano na listo−
pad. – Na pewno dotrzymamy terminu, ponieważ
wszystkie roboty są już praktycznie na ukończeniu
– mówi Stanisław Stańczak, dyrektor Wydziału
Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

W nowej siedzibie Muzeum Mazowieckiego
będzie do dyspozycji ponad 3 tys. mkw.; w sta−
rej części parter i cztery kondygnacje, w nowej
– dodatkowo jeszcze jedna, gdzie znajdą się po−
mieszczenia administracyjne. 

Małgorzata Domańska
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Stalowa
kłótnia

Po wielu perturbacjach płocki Mostostal – podwyko−
nawca nowej przeprawy przez Wisłę – będzie nadal do−
starczał konstrukcje stalowe na most. 

20 sierpnia Mostostal zaprzestał produkcji. Konflikt
Mostostalu z konsorcjum Mostów Płockich i Łódzkich
(głównego wykonawcy) trwał ponad pół roku. Jeszcze
w ubiegłym roku Mostostal wystąpił do konsorcjum
w sprawie dopłat do cen konstrukcji, gdyż stal podroża−
ła w ciągu roku o 100 proc. – Pracując za takie pienią−
dze, ponosimy same straty – tłumaczył prezes Mostosta−
lu Wiktor Guzek.

Podwykonawca skierował sprawę do sądu. Zaraz potem
do sądu trafił wniosek Mostów, które naliczyły Mostostalo−
wi kary umowne za opóźnienia. – Według Mostów wynio−
sły one 190 mln zł – mówi Wiktor Buzek [czyli tyle, ile
kosztuje wybudowanie całego mostu – red]. – Nie zgadza−
my się z tym, gdyż wszystkie prace wykonywaliśmy termino−
wo i zgodnie z założoną jakością. 

Według nowego porozumienia, z 26 sierpnia, Mosty
wycofały pozew o kary, natomiast Mostostal powrócił
do pracy i zobowiązał się, że przeprawa zostanie ukoń−
czona w terminie.

Na moście trwają też
inne prace. Zakończono
już montaż obydwu py−
lonów i rozpoczęto mon−
taż wspornikowy przęsła
głównego o rozpiętości
375 m. Na jednym z py−
lonów podczepiono po
cztery liny (wanty), a na
drugim po dwie; trwają
przygotowania do pod−
czepienia trzeciej pary.
Wykonano także izolację
płyty pomostu mostu do−
jazdowego, ułożone są
krawężniki. Rozpoczęto
montaż barier energoch−
łonnych. 
Małgorzata Domańska
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Prezydent zarządził
Hala na sprzedaż

Na sprzedaż wystawiona została
nieruchomość zabudowana halą ma−
gazynowo−produkcyjną u zbiegu ulic:
Otolińska – Targowa. Działka ma po−
wierzchnię 5684 mkw. Sprzedaż od−
będzie się w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego. Cenę wywoławczą
ustalono na 560 tys. złotych.

Porady obywatelskie

Stowarzyszenie „Tumskie Wzgó−
rze”, zajmujące się poradnictwem
obywatelskim, będzie miało swą sie−
dzibę przy ul. 3 Maja 18. Prezydent
zgodził się udostępnić 2 pomieszcze−
nia w tym budynku na Biuro Porad
Obywatelskich.

Wspieranie talentów

Prezydent powołał zespół ds. opra−
cowania i wdrożenia projektu utworze−
nia Regionalnego Akademickiego
Centrum Wspierania Talentów,
w skład którego wchodzą: miasto
Płock, płocka delegatura Kuratorium
Oświaty, Zespół Placówek Doskonale−
nia Nauczycieli, płockie uczelnie, po−
radnie psychologiczno−pedagogiczne,
placówki oświatowe, UNDP i PKN
Orlen. Koordynatorem projektu został
Jarosław Zaroń – dyrektor ODN.

Dla osiedla

Prezydent zgodził się aby miasto
zakupiło za 500 tys. złotych działkę
o powierzchni 8532 mkw. na Podol−
szycach Południowych. Wykupienie
tego terenu od prywatnych właści−
cieli umożliwi dalsze zagospodaro−
wanie centralnej części tego osiedla.

Partnerstwo publiczno−prywatne

Prezydent otrzymał zaproszenie
do Barcelony (Hiszpania) na Świato−
we Forum Urbanistyczne i trzecie
spotkanie Sojuszu Partnerstwa Pub−
liczno−Prywatnego. Organizatorem
spotkania, które odbędzie się
w dniach13 – 16 września, jest Mię−
dzynarodowa Sieć CIFAL, zrzesza−
jąca 10 centrów, w tym płockie – po−
wołane 29 czerwca br. Podczas
obrad zaprezentowane zostaną m.in.
dwa płockie projekty: Forum dla
Płocka i Fundusz Grantowy.

Działki na drogi

Wykupione zostały kolejne dwie
działki w obrębie Ciechomice przez
które przebiegać będzie droga doja−
zdowa do nowego mostu. Pierwsza
działka ma powierzchnię 8131 mkw.
a druga 2797 mkw.

Do wynajęcia

Do wynajęcia w drodze publicznego
przetargu nieograniczonego jest 7 lo−
kali gminnych przy ulicach: Kolegial−
nej 26b (229 mkw. + piwnica), Kole−
gialnej 12 (24 mkw.), Kolegialnej 43a
(45 mkw. i 81,2 mkw.), Kościuszki 9
(54,9 mkw.), 1 Maja 2 (27,6 mkw.)
i Nowym Rynku 14 (24,2 mkw.). (j)

Minął miesiąc...
* Płoccy policjanci rozbili grupę

warszawiaków okradających wycho−
dzące z banków kobiety.
* Starosta Płocki ogłosił dwa kon−

kursy dla małych i średnich przed−
siębiorstw z powiatu płockiego: na
„Firmę roku” i o „Kryształowy ko−
kos roku”.
* Dzierżawę kina „Przedwiośnie”

przejęła warszawska firma Max Film.
* PWSZ otwiera nowe kierunki: ro−

syjski z angielskim i rosyjski z nie−
mieckim oraz ekonomia integracji
rolnej i regionalnej. Dokumenty
można składać do 10 września.
* Dwa złote medale i jeden srebrny

przywieźli młodzi wioślarze PTW
i SMS z olimpiady młodzieży w Kaliszu.
* Do warszawskiej pracowni konser−

watorskiej pojechały dwa zabytkowe
nagrobki: rodziny Pestugia i rodzeń−
stwa Grabskich. Odnowione zostaną
za pieniądze zebrane podczas akcji
„Ratujmy płockie Powązki”.
* Do Sądu Rejonowego wpłynął akt

oskarżenia przeciwko prezesowi Mi−
texu (w 1994 roku spółka kupiła
płocką mleczarnię). Jest winien do−
stawcom mleka z płockiego rejonu
1,6 mln złotych.
* Do prokuratury wpłynęły pierwsze

zawiadomienia o popełnieniu prze−
stępstwa przez niektórych pracowni−
ków Komunikacji Miejskiej, którzy
wyłudzali pieniądze z funduszu socjal−
nego (fałszywe faktury za wczasy).
* Stowarzyszenie Gmin Turystycz−

nych Pojezierza Gostynińskiego
(którego członkiem jest także Płock)
zdobyło tytuł Mazowieckiego Lidera
Ekologii i czek na 10 tys. zł.
* Praktycznie wstrzymany został

skup owoców miękkich (maliny, po−
rzeczki, wiśnie) – podobno przetwór−
nie mają zapasy z zeszłego roku.
* W katedrze konserwatorzy, mili−

metr po milimetrze, usuwają z po−
lichromii namalowane rok temu
przez wandali odwrócone krzyże.
* Biblioteka im. Zielińskich zajęła

drugie miejsce w digitalizacji (prze−
tworzenia na zapisy cyfrowe) zbio−
rów bibliotecznych. Kopie można
bez problemu udostępniać, bez szko−
dy dla cennych oryginałów.
* Ponad 2 tys. osób wyruszyło (6 sier−

pnia) spod płockiej katedry na kolejną,
pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.
* W podpłockich lasach ogłoszono

najwyższy stopień zagrożenia poża−
rowego.
* Trójka płockich sportowców bie−

rze udział w olimpijskich igrzyskach
w Atenach: Michał Łogosz (badmin−
ton), Bogdan Zalewski i Piotr Bu−
chalski (wioślarstwo).
* Płocka Vectra będzie budować

pod Malborkiem magazyny dla lot−
nictwa NATO.
* Wiceprezydent Dariusz Zawidzki

zajął III miejsce w zawodach siłaczy
na plaży w Mielnie.
* Urząd Miasta Płocka otrzymał 

5−gwiazdkowy certyfikat „Gmina
przyjazna inwestorowi”, przyznany
przez Lubelską Fundację Rozwoju. (j)
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– W podobny sierpniowy dzień,
osiemdziesiąt cztery lata temu, trwała
bohaterska obrona naszego miasta
– przypomniał wydarzenia z 1920 roku
zastępca prezydenta Tomasz Kolczyń−
ski. – Mimo miażdżącej przewagi wro−
ga płocczanie nie ustawali w wysiłkach.
I – choć wszystko zdawało się mówić,
że poniosą klęskę – zwyciężyli. Oprócz
żołnierzy do walki stanęli również cywi−
le. Niezależnie od wzajemnych sympa−
tii, stanęli po jednej stronie, by walczyć
za wspólną sprawę.

Na uroczysty apel poległych i modli−
twę za ofiary wojny 1920 roku na
Cmentarz Garnizonowy przybyły 18
sierpnia delegacje parlamentarzystów,
władz województwa i miasta, organiza−
cji kombatanckich, policji, straży,

szkół. Zapłonęły znicze i harcerskie po−
chodnie. Płytę upamiętniającą poleg−
łych za wolność pokryły wieńce i wią−
zanki kwiatów.

Modlitwę za bohaterów odmówił
proboszcz katedry ks. Janusz Filarski.

Uczestnicy uroczystości przyszli na
cmentarz z Placu Obrońców Warsza−
wy, gdzie również złożyli wieńce pod
pomnikiem marszałka Józefa Piłsud−
skiego i Władysława Broniewskiego.
Przed południem harcerze złożyli kwia−
ty we wszystkich miejscach pamięci
narodowej na terenie naszego miasta.

Natomiast 15 sierpnia w katedrze zo−
stała odprawiona msza św. w intencji
poległych żołnierzy. Następnie kwiaty
pokryły Bratnią Ziemię i płytę Grobu
Nieznanego Żołnierza. (m.d.)

Pamiętne dni

W Murzynowie, ok. godz. 11 podczas
wypadku po zderzeniu Fiata 126p i cy−
sterny przewożącej olej opałowy, „ma−
luch” wpada do zalewu portowego Wi−
sły. Zawiadomieni strażacy z grup ratow−
nictwa ekologicznego i wodno−nurkowe−
go przystępują do akcji. Najpierw wycią−
gają ranną osobę z „malucha”. W tym sa−
mym momencie kierownik działań ra−
towniczych otrzymuje informację, że
z cysterny do rzeki wyciekło ok. 3 tys. li−
trów oleju. Do akcji wkracza specjali−

styczny sprzęt. Strażacy starają się ogra−
niczyć wyciek oleju do Wisły, używając
zapór sztywnych, elastycznych, sorbcyj−
nych, odolejaczy i skimerów. W tym sa−
mym czasie płetwonurkowie wyciągają
drugą osobę uwięzioną w Fiacie 126p.
Akcja kończy się sukcesem.

Na szczęście, były to tylko ćwiczenia
pod kryptonimem „Skrwa 2004” w
których wzięło udział 25 strażaków, 12
specjalistycznych wozów strażackich,
policja i pogotowie. (m.d.)

Maluchem do Wisły
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Od nowego roku szkolnego trzy kolej−
ne płockie placówki otwierają klasy spor−
towe. W Gimnazjum nr 5 i SP nr 5 pow−
stają klasy piłkarskie, a w Gimnazjum nr
8 – klasa pływacko–lekkoatletyczna.
W sumie w całym Płocku funkcjonować
będzie 39 klas sportowych i SMS, do któ−
rych uczęszczać będzie ponad 760 ucz−
niów. Do tej pory działały: klasy lekkoat−
letyczne (9), piłkarskie (9, w tym 3 piłki
nożnej), pływackie (5), wioślarskie i bad−
mintonowe (3) oraz jedna mieszana.

Jeszcze w roku szkolnym 2002/2003
w Płocku było ich 17. Rozporządzenie
MENiS z lipca 2002 r. w sprawie tworze−
nia, organizacji oraz działania klas i szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sporto−
wego umożliwiło tworzenie kolejnych pla−
cówek i oddziałów w oparciu o środki sub−
wencji oświatowej. W efekcie w poprzed−
nim roku szkolnym liczba klas sportowych
i SMS w Płocku wzrosła o ponad połowę. 

Ze zwiększeniem liczby klas związa−
ne jest powstanie Poradni Medycyny

Sportowej, która funkcjonuje już
w mieście od kilku miesięcy. Poradnia
zajmuje się kompleksowa opieką nad
uczniami klas sportowych, m.in. me−
dyczną stroną naboru, prowadzeniem
bieżących badań lekarskich oraz lecze−
niem uszkodzeń i kontuzji zawodni−
ków. Poradnia działa przy Szpitalu Św.
Trójcy w Płocku.

W tym roku w Płocku przybyło rów−
nież miejsc i obiektów sportowych.
W marcu oddany został kompleks spor−
towo – rekreacyjny z dwiema salami
sportowymi w Gimnazjum Nr 8. Z no−
wej sali sportowej będą się cieszyć ucz−
niowie Zespołu Szkół Nr 1, odbiór
techniczny sali odbył się w połowie
sierpnia. Sukcesywnie modernizowane
są nawierzchnie szkolnych boisk i tere−
ny sportowe większości płockich szkół. 

Miasto dofinansowało również
w tym roku obozy szkoleniowe mło−
dych sportowców, przeznaczając na ten
cel 150 tys. zł. (r. ł.)

Według danych liczbowych 1 września w ławkach płockich szkół
podstawowych zasiądzie ponad 8,9 tys. uczniów, w tym 1,3 tys. w kla−
sach pierwszych. W 12 gimnazjach będzie ich ponad 5,4 tys., co trze−
ci to rozpoczynający naukę w I klasie. W szkołach ponadgimnazjal−
nych liczba uczniów przekroczy 9,1 tys. osób, z czego 30 proc. to
pierwszoklasiści.

Nowe klasy sportowe

Pierwszy dzień w szkole dla wszystkich jest wielkim przeżyciem

Dotychczas każdy rodzic miał wy−
bór: jeśli chciał to mógł posłać dziecko
do przedszkola w wieku 6 lat, mógł je
posłać wcześniej (od 3 lat), ale mógł też
wychowywać je w domu i posłać od ra−
zu do szkoły podstawowej. Od tego ro−
ku to się zmieniło. Nowelizacja ustawy
o systemie oświaty (nowa treść art. 14
a, Dz.U.03 Nr 137 poz. 759) wprowa−
dza z dniem 1.09.2004r. obowiązkowe
roczne przygotowanie dzieci 6−letnich.
Realizowane będzie w przedszkolach,
albo w oddziale przedszkolnym zorga−
nizowanym w szkole podstawowej,
których sieć ustala gmina. 

Na ogólną liczbę ponad 3,2 tys. dzie−
ci (3 – 6 lat) przyjętych do płockich
przedszkoli na rok szkolny 2004/2005
40 proc. to dzieci w wieku 6 lat. Spoś−
ród ponad 1,3 tys. sześciolatków 500

dzieci realizuje obowiązek w 24 od−
działach „0” (nieodpłatnych, bez wyży−
wienia, 5−godzinnych) zorganizowa−
nych w przedszkolach.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą
obowiązek przedszkolny, rozpoczyna
się z początkiem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziec−
ko kończy 6 lat. Zgłoszenie dziecka do
przedszkola lub oddziału przedszkolne−
go w szkole podstawowej należy do ro−
dziców, którzy muszą również zapew−
nić jego regularne uczęszczanie na za−
jęcia. Kontrolą obowiązku rocznego
przygotowania sześciolatka zajmie się
dyrektor szkoły podstawowej, w obwo−
dzie której dziecko mieszka. Zadanie to
realizować będzie na podstawie ewi−
dencji dzieci przekazanych przez dy−
rektorów przedszkoli. (r. ł.)

Obowiązki sześciolatka

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 na
Międzytorzu mogą już korzystać z no−
wej sali gimnastycznej. Powierzchnia
użytkowa budynku łącznie z zapleczem
wynosi ponad tysiąc mkw. Do dyspo−
zycji dzieci i młodzież mają cztery boi−
ska: do piłki ręcznej, koszykówki, teni−
sa i piłki siatkowej. Trybuny mieszczą
160 widzów. W nowym budynku znaj−
dują się również szatnie, łazienki, ma−
gazyny i pomieszczenia dla nauczycie−
li, a wszystko przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Sala została wypo−
sażona w wentylację mechaniczną i ter−
mowentylację. 

Na zewnątrz budynku przygotowano
plac manewrowy z przeznaczeniem dla
służb ratowniczych. Obiekt, zaprojekto−
wany przez Mazowieckie Biuro Projek−
tów Mapro, wybudowany został przez
płocki Budokon za 1 mln 622 tys. zł netto.

Sprzęt i wyposażenie sali dostarczyła
wyłoniona w przetargu firma „Jonex”
Import−Export z Mławy. Wśród 98 po−
zycji wyposażenia sali znajduje się
sprzęt sportowy, manekiny do sportów
walki, lustra (140x100 – 5 sztuk), a tak−
że stroje dla uczniów do siatkówki i ko−
szykówki oraz do judo. Całość koszto−
wała prawie 170 tys. zł netto. (m.d.)

Nowa hala

30 dzieci z Polskiej Sobotniej Szkoły
na Ukrainie odwiedziło nasze miasto.
Program wizyty był bardzo napięty. Ucz−
niowie z Drohobycza, Bolesława i Stryja
mieli okazję zwiedzić Płock, m.in. Muze−
um Mazowieckie, katedrę. Tuż po wysłu−
chaniu hejnału przed ratuszem spotkali
się z władzami miasta. – Wasza wizyta to
bardzo dobry przykład współpracy z Po−
lakami, którzy rozrzuceni są po całej Eu−
ropie – mówił zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński. 

Prezydent opowiedział jak działa
płocki samorząd i Rada Miasta. Na pa−
miątkę spotkania grupa z Ukrainy
otrzymała drobne prezenty: koszulki
i przewodniki po Płocku. 

Uczniowie ponadto spotkali się z na−
uczycielami i młodzieżą z III LO oraz
z ks. kanonikiem Stanisławem Kaź−
mierczakiem z parafii św. Królowej
Jadwigi, odwiedzili Harcerski Zespół
Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Grupa

obejrzała też najnowocześniejsze
w mieście Gimnazjum Nr 8, odwiedzi−
ła Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sier−
pcu oraz obejrzała zabytki Warszawy.

Uczniowie z Polskiej Sobotniej Szkoły
im. św. Królowej Jadwigi przyjechali na
zaproszenie III LO, które porozumienie
o współpracy podpisało w czerwcu br.
Do porozumienia przystąpił również Zes−
pół Placówek Doskonalenia Nauczycieli.
Polska Sobotnia Szkoła działa w Droho−
byczu od 1995 roku. Jej dyrektorem jest
Adam Chłopek, koordynator metodyczny
placówek oświatowych na Ukrainie, re−
daktor biuletynu Zjednoczenia Nauczy−
cieli Polskich „Głos Nauczyciela”. Ucz−
niowie uczęszczają do polskiej szkoły po
zajęciach w szkołach powszechnych.
Uczą się języka polskiego, historii, geo−
grafii, wiedzy o narodzie polskim, pieśni
polskiej. Szkoła posiada trzy filie w oko−
licznych miejscowościach; łącznie kształ−
ci 500 uczniów. (m.d.)

Dobra współpraca

Rejonowe Płockie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ra−
tunkowe w ramach akcji
„WOPR szkoli, pomaga,
ratuje i wychowuje” orga−
nizuje kurs na młodszego
ratownika. Uczestnikiem
może być każdy, kto ma przy−
najmniej 14 lat. Ponadto musi po−
siadać kartę pływacką oraz zaliczyć
praktyczny egzamin wstępny: przepły−
nięcie 50 metrów sposobem dowolnym

w czasie poniżej 45 sekund, nur−
kowanie pod powierzchnią

wody 15 metrów (start z po−
wierzchni wody) oraz wyka−
zać się umiejętnością pływa−
nia na grzbiecie z pracą nóg

do żabki; do pokonania jest
dystans 25 metrów.

Wszyscy, którzy chcą zostać młod−
szym ratownikiem muszą zgłosić się 12
września na Pływalnię Miejską przy ul.
Kobylińskiego o godz. 10. (m.d.)

Zostań ratownikiem
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* XXVIII SESJA RADY MIASTA * XXVIII SESJA RADY MIASTA * XXVIII SESJA RADY MIASTA * XXVIII SESJA RADY MIASTA *

Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o bieżące monitorowanie
przystanków Komunikacji Miejskiej
m.in. pod kątem uzupełnienia brakują−
cych rozkładów jazdy oraz porządku
wokół przystanków. 2/ Proszę o uregu−
lowanie stanu własności kolektorów
kanalizacyjnych położonych na osiedlu
Góry. 3/ Proszę o naprawę nawierzchni
ulicy Góry. 

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o udzielenie odpowiedzi na
pytania: jak wygląda sytuacja budowy
marketu na osiedlu Międzytorze i co
przewiduje na tym terenie miejscowy
plan zagospodarowania? 2/ Jakiego
sprzętu nagłaśniającego użyto przy or−
ganizacji Dni Historii i Dnia Chemika?
Jaki był koszt jego wynajęcia? 3/ Pro−
szę o remont jezdni i chodników ul.
Gintera i Dobrowolskiego. 4/ Proszę
o postawienie na osiedlu Międzytorze
słupów ogłoszeniowych, należących
do POKiS−u. 5/ Wnoszę o uporządko−
wanie terenu po byłej mleczarni przy
ul. Jachowicza. 6/ Wnoszę o wstrzyma−
nie procedury wydania warunków za−
budowy dla inwestycji „budowa Polo−
marketu przy ul. Jesiennej.

Elżbieta Popczuk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy przycinanie drzew musi odbywać
się w okresie ich kwitnienia i wylęgu
ptaków? Proszę, by odbywało się to
wiosną lub jesienią. 2/ Proszę o częstsze
kontrole straży miejskiej lub policji na
tyłach budynków przy ul. Jachowicza 42
i 44. 3/ Czy koszenie trawników musi
odbywać się za pomocą „podkaszarek”,
które je niszczą? 4/ Czy riksze muszą
poruszać się po ruchliwych ulicach,
utrudniając ruch – czy nie można ograni−
czyć ich jazd do ulic mniej ruchliwych?

Zenon Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Miejsce byłego słupa ogłoszeniowego
przy ul. Kościuszki/Plac Obrońców War−
szawy wypełniono czerwoną kostką bru−
kową, mimo że wokół występuje kostka
szara. Całość wygląda nieestetycznie. 
2/ W sprawie funkcjonowania rynku pra−
sowego w Płocku. 3/ W sprawie robót
dodatkowych na zadaniach MZD. 
4/ W sprawie wyciagnięcia konsekwen−
cji służbowych wobec pracownika, który
nie dopełnił obowiązków służbowych.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o remont płotów metalowych,
rozdzielających jezdnie w al. Piłsudskie−
go. 2/ Proszę o remont drogowskazów
bramowych, które znajdują się na głów−
nych skrzyżowaniach ulic. 3/ Proszę
o remont lub likwidację łańcuchów
i słupków, oddzielających chodnik od
jezdni na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia
z ul. Łukasiewicza. 4/ Proszę o remont

tablic informacyjnych, które znajdują się
na terenie osiedla Rembielińskiego.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jakie są plany co do przyszłości oś−
rodka zdrowia w Górach?

Józef Czurko

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Od ponad roku radni posiadają kon−
ta internetowe założone na serwerze ra−
tusza. Czy nie taniej byłoby dostarczać
radnym materiały na płycie CD?

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy zmiany zagospodarowania
otoczenia przed cmentarzem przy Al.
Kobylińskiego. 2/ Dotyczy zagospoda−
rowania otoczenia cmentarza komunal−
nego przy ul. Bielskiej (stragany). 
3/ Ustalić właściciela terenu po byłych
zakładach kamieniarskich przy Al. Ko−
bylińskiego i spowodować uporządko−
wanie placu.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy Urząd Miasta planuje wystąpić do
Ministra Infrastruktury o dopłaty do bu−
downictwa socjalnego? (przeznaczono
na nie 30 mln zł z funduszu Banku Gos−
podarstwa Krajowego). 2/ Dotyczy re−
montu ul. Bielskiej – od Kobylińskiego
do Sienkiewicza: czy był odbiór tego od−
cinka (wylewki smoły, studzienki poni−
żej jezdni)? 3/ Dotyczy działki pomiędzy
ul. Jesienną a ul. Spółdzielczą – budynek
do rozbiórki, grożący zawaleniem.

Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy możliwe jest utwardzenie drogi
gruntowej, prowadzącej do parafii św.
Ducha? 2/ Czy w najbliższych latach pla−
nowany jest remont ul. Gałczyńskiego?

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat nasa−
dzeń zieleni przy ul. Mickiewicza
w miejscu wyciętych topól – kiedy i co
będzie sadzone? 2/ Jaki był koszt orga−
nizacji tegorocznego Festiwalu Muzyki
Elektronicznej „Astigmatic”? 3/ Proszę
o uporządkowanie terenu po remoncie
chodnika przy ul. Obrońców Wester−
platte – kwestia krawężników oraz po−
siania trawy. Czy i kiedy będzie remon−
towany dalszy odcinek chodnika przy
tej ulicy? 4/ Na jakim etapie są inwesty−
cje miejskie: rozbudowa L.O. im. Ja−
giełły, budowa pasażu łączącego ul. Ja−
chowicza i Lasockiego, budowa stacji
paliw „Jet” u zbiegu ulic: Piłsudskiego
i Granicznej? 5/ Proszę o informacje na
temat stopnia zaawansowania starań
Płocka w kwestii finansowania inwe−
stycji miejskich z funduszy struktural−
nych UE. Czy Płock zamierza przystą−
pić do programu Urbact? 6/ Dziękuję za
wyrównanie gruntowego odcinka ul.
Otolińskiej i proszę o podobną inter−
wencję na odcinku po prawej stronie ul.
Otolińskiej, za torami kolejowymi. 7/
Proszę o rozważenie możliwości re−
montu i przedłużenia ścieżki rowerowej
przy ul. Otolińskiej (od ul. Piłsudskiego
do Granicznej). opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone między 
sesjami i podczas XXVIII sesji Rady Miasta 
w dniu 2 sierpnia 2004 roku:

Na ostatniej sesji zapadła decyzja
o zmianie uchwały w sprawie określenia
zadań rehabilitacji zawodowej i społecz−
nej oraz przeznaczenia na nie środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Zmiana polega na przesunięciu środ−
ków PFRON−u pomiędzy poszczególny−
mi zadaniami. W celu ich efektywniej−
szego wykorzystania, zdecydowano się
na zmniejszenie kwoty przewidzianej na
przystosowanie tworzonych lub istnieją−
cych stanowisk pracy dla osób niepełno−
sprawnych oraz rozpoznania przez służby
medycyny pracy. – Środki zmniejszono
z uwagi na brak zainteresowania praco−
dawców tą formą rehabilitacji zawodo−
wej – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Po nowelizacji ustawy w 2002 roku,
gdy został ograniczony zwrot kosztów,
wielu pracodawców wycofało się z two−
rzenia nowych miejsc pracy dla niepeł−
nosprawnych. 160 tys. zł zostanie przez−
naczone na dofinansowanie: pobytu

osób niepełnosprawnych i ich opieku−
nów na turnusach rehabilitacyjnych, zao−
patrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i orto−
pedyczny oraz na likwidację barier ar−
chitektonicznych.

Ponadto radni podjęli decyzję, że 15
tys. zł więcej zostanie przeznaczone na
rzecz osób niepełnosprawnych dorosłych
i 30 tys. zł więcej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Po zmianie uchwały
kwoty te wynoszą odpowiednio: 235 tys.
zł i 110 tys. zł. – Pozwoli to na pozytywne
rozpatrzenie wszystkich wniosków osób
dorosłych – czytamy w uzasadnieniu.

70 tys. zł więcej zostanie przeznaczo−
nych na dofinansowanie zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla
dorosłych osób niepełnosprawnych. Na te
same zakupy, dzieci i młodzież otrzymają
10 tys. zł więcej. Na likwidację barier
zwiększono środki do 75 tys. zł (więcej
o 35 tys. zł). 

W sumie do podziału na 2004 rok jest
ponad 3,5 mln zł. (m.d.)

Dla niepełnosprawnych

Spłata in blanco
Radni określili sposób zabezpieczenia kredytu długoterminowego, z którego zosta−

nie pokryta część wydatków na budowę mostu przez Wisłę. Przypomnijmy, że w ma−
ju Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu na kwotę 41,5 mln zł. Po prze−
prowadzonych rozeznaniach rynku bankowego okazało się, że najlepszą formą zabez−
pieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kredyt wraz
z należnymi odsetkami będzie spłacany z dochodów od podatku od nieruchomości od
osób prywatnych. Termin spłaty określono na 31 grudnia 2024 roku. (m.d.)

Radni uczcili pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Zastępca pre−
zydenta Tomasz Kolczyński oraz przewodniczący Rady Miasta Stanisław Na−
wrocki wręczyli kwiaty Sabinie Gąsiorowskiej i Tadeuszowi Paczkowskie−
mu. Pani Sabina walczyła w oddziale Waligóry, a pan Tadeusz w zgrupowa−
niu Gurt ze Śródmieścia. – Niech te symboliczne kwiaty będą hołdem, który
składamy wam i wszystkim tym, którzy walczyli o wolność nie tylko Warsza−
wy, ale całego kraju – powiedział Stanisław Nawrocki. (m.d.)
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1. UCHWAŁA NR 538/XXVIII/04
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płoc−
ka na 2004 rok. 

2. UCHWAŁA NR 539/XXVIII/04
w sprawie zmiany Uchwały Nr 505
XXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25
maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu na finansowa−
nie wydatków, nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach budżetu mia−
sta w 2004 roku. 

3. UCHWAŁA NR 540/XXVIII/04
w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uch−
wały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określe−
nia zadań rehabilitacji zawodowej i spo−
łecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2004. 

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta 
Płocka podjęte na XXVIII 
sesji w dniu 2 sierpnia 2004 roku:
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Radni podjęli decyzję o zmianach
w budżecie na 2004 rok. O 3,3 mln zł
zwiększyły się środki na realizację drugiej
przeprawy mostowej. Pieniądze pochodzą
z przesunięcia środków z Miejskiego i Po−
wiatowego Funduszu Ochrony Środowi−
ska i Gospodarki Wodnej. – Czy to praw−
da, że została już wybrana firma na budo−
wę dróg dojazdowych do mostu? – dopy−
tywała Anna Kossakowska. 

– Procedura przetargowa nie została
rozpoczęta – odpowiadał pełnomocnik ds.
przeprawy mostowej Andrzej Hancyk.
– Mamy prawmocne pozwolenie na budo−
wę pierwszego i drugiego odcinka dróg,
czyli od ul. Wyszogrodzkiej do
Dobrzykowskiej. Czekamy na rozpatrze−
nie wniosku o przyznanie funduszy unij−
nych. Jeszcze żaden wniosek na drogi kra−
jowe nie został zatwierdzony przez Mini−
sterstwo Infrastruktury.

– A co z pieniędzmi od Sejmiku Woje−
wództwa Mazowieckiego, które mieliśmy
obiecane? – pytała Bożena Musiał.

– Otrzymaliśmy wyciąg z posiedzenia
zarządu – wyjaśniał zastępca prezydenta
Tomasz Kolczyński. – Została podjęta
uchwała o przyznaniu na płocki most 10
mln złotych. Teraz taką decyzję musi za−
akceptować Wojewoda Mazowiecki. 

– Dlaczego w tym roku nie będzie prze−
prowadzonej regulacji Kępy Ośnickiej?
– chciała wiedzieć Bożena Musiał. – Pra−
ce, które miały być w tym roku wykonane
wyceniono na 2,3 miliona złotych.

Andrzej Hancyk wyjaśnił, że regulacja
Wisły przebiega dwuetapowo. – Regula−
cję brzegów już zakończyliśmy – mówił.
– Natomiast Kępa Ośnicka leży całkowi−
cie poza granicami miasta. Decyzje wyda−
ją: wójt gminy Słupno, Wojewoda Mazo−
wiecki oraz Starosta.

Pełnomocnik przyznał, że ekolodzy
z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochro−
ny Ptaków protestują przeciwko regulacji

kępy. Chcieli oni, aby znajdował się tam
rezerwat ptaków. – Decyzja nie należy ani
do prezydenta, ani do Rady Miasta – wy−
jaśniał Hancyk. – Poza tym rozpoczęcie
prac regulacyjnych w tym roku jest nie−
możliwe, gdyż nawet nie ma pozwolenia
na budowę. Liczyliśmy, że zmienią się
przepisy i ekolodzy nie będą przeszka−
dzać, ale tak się nie stało.

Radni zgodzili się także, aby dla Zakła−
du Usług Miejskich Muniserwis przekazać
250 tys. zł. Pieniądze te początkowo zapla−
nowane były na budowę kanalizacji desz−
czowej wraz z oczyszczalnią oraz kanali−
zacji sanitarnej osiedli: Gór i Ciechomice.
Już teraz wiadomo, że inwestycja ta nie zo−
stanie zrealizowana w tym roku i dlatego
radni zdecydowali, że z pieniędzy tych zo−
stanie kupiony samochód ciężarowy samo−
wyładowawczy o ładowności 6 ton. – W
szczególności będzie on wykorzystywany
podczas akcji „zima”, ale nie tylko – argu−
mentował Tomasz Kolczyński. 

Obecnie Muniserwis ma pięć podob−
nych samochodów o ładowności od 5 do
11 ton. Wszystkie wyprodukowano przed
1996 rokiem. – Istnieje konieczność odno−
wienia taboru – mówił zastępca Prezy−
denta. (m.d.)

XXVIII Sesja Rady Miasta

Na most i nie tylko
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Na ostatniej seji Rady Miasta za−
stępca prezydenta Tomasz Kolczyń−
ski zapowiedział, że miasto zamierza
zmienić wysokość kapitału zakłado−
wego dwóch spółek gminnych. Płoc−
ki Park Przemysłowo−Technologicz−
ny otrzyma aportem działkę przy ul.
Zglenickiego 42. Ponadto podwyż−
szy się kapitał Rynexu. – Aportem
zostanie mu przekazany plac na No−
wym Rynku o powierzchni ponad 2
hektarów – mówił Tomasz Kolczyń−
ski.

– Czy oznacza to, że powstaną tam
obiekty Cinema City, na których bu−
dowę radni nie wyrazili zgody? – de−
nerwował się Piotr Nowicki. – W ten
sposób omija się zdanie Rady Miasta. 

– Trudno powiedzieć, jak zostanie
zagospodarowany ten teren – wyjaś−
niał Tomasz Kolczyński.– Mam na−
dzieję, że stanie się on atrakcyjny dla
płocczan.

– W tej chwili jest to jedna działka,
której nie możemy podzielić. Trudno
nawet byłoby tak duży teren wydzier−
żawić – dodał zastępca prezydenta
Dariusz Zawidzki. – Najszybszym
i najkorzystniejszym rozwiązaniem
jest przekazanie go spółce, która może
działkę dzielić.

Zastępca Prezydenta przyznał, że
miasto chciałoby, aby powstała tam
galeria handlowa wraz z centrum roz−
rywki. – Przeprowadzimy konkurs na

zagospodarowanie tego terenu – mó−
wił Dariusz Zawidzki. – Myślimy
o wyburzeniu istniejących pawilo−
nów, tzw. antypodkowy należącej do
Rzemieślniczej Spółdzielni Wielo−
branżowej.

Wojciech Hetkowski zapropono−
wał, aby sprzedać plac przed teatrem,
co dałoby miastu gotówkę i dodatko−
wo pieniądze z podatków.

– Przy sprzedaży miasto miałoby
jednorazowy zastrzyk gotówki
– przyznał Dariusz Zawidzki. – Ale
w ten sposób zupełnie nie mielibyśmy
już wpływu, co na tym terenie będzie
się działo.

Piotr Nowicki dopytywał, czy zo−
stanie wykonany plan zagospodaro−
wania terenu. – Obecne plany nie
obejmują powyższej działki. W takim
przypadku wykonuje się dokładne
analizy planistyczne. Wszystko podle−
ga kontroli Urzędu Wojewódzkiego
– wyjaśniał Tomasz Kolczyński.
– Gdybyśmy czekali na plan zagospo−
darowania, mogłoby to potrwać nawet
kilka lat.

Dariusz Zawidzki zapewnił, że
wszystkie pomysły, jak wykorzystać
plac na Nowym Rynku będą konsulto−
wane nie tylko z radnymi, ale także
z mieszkańcami. – Jeśli będą pewne
rozwiązania mocno atakowane, to na
siłę nikt nic nie wybuduje – powie−
dział. (m.d.)

Co z Nowym Rynkiem?

Szukasz nowych klientów, partne−
rów? Planujesz rozwój swojej firmy?
Pragniesz współpracować z francuski−
mi kontrahentami? Francuska Izba
Przemysłowo−Handlowa w Polsce ma
dla Ciebie propozycję: weź udział w II
Targach Francusko−Polskich. Odbędą
się one 12 października w Centrum
Wystawienniczym Euro−Expo XXI
w Warszawie.

Targi organizowane są po raz piąty,
wywodzą się bowiem z tradycji spotkań
o charakterze handlowym „Bienvenue
a Varsovie”.

Głównym celem targów jest promo−
cja współpracy pomiędzy Francją
a Polską w poszerzonej Unii Europej−
skiej. Podczas imprezy zaprezentowane
zostaną praktyczne przykłady partner−

stwa francusko−polskiego. Ponadto tar−
gi będą znakomitą okazją do spotkań
z potencjalnymi inwestorami zagra−
nicznymi. Imprezie towarzyszyć będzie
całodzienna konferencja, poświęcona
problematyce importu i eksportu w UE.

W ubiegłym roku w targach wzięło
udział ponad 50 wystawców i ponad
1600 zwiedzających.

Wstęp zarówno na targi, jak i na kon−
ferencję, jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie internetowej
www.ccifp.pl. lub pod numerem tele−
fonu: (022) 696 75 80 oraz w Cen−
trum Rozwoju Gospodarczego, dzia−
łającym przy Urzędzie Miasta Płocka,
tel. 268 06 98, e−mail:

coi@plock.um.pl. (m.d.) 

Z Francuzami

Płoccy przedsiębiorcy mogą wziąć
udział w IV Międzynarodowych Tar−
gach Branżowych „Światło”, które od−
będą się w Kijowie na Ukrainie 20−23
października br. Organizatorem im−
prezy jest Polsko−Ukraińska Izba Gos−
podarcza.

Na tegorocznych targach – jednych
z ważniejszych na Ukrainie – zaprezen−
towany zostanie: sprzęt oświetleniowy,
elektryczny, oświetlenie wnętrz miesz−
kalnych, handlowych, biurowych,
sprzęt iluminacyjny oraz oświetlenie

architektoniczne. Będzie można się
również zapoznać z fachowymi wy−
dawnictwami.

Zgłoszenia można składać do 8
września. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod numerami: (022)
63 09 691 lub (022) 63 09 793 oraz na
stronach internetowych: www.ukrai−
na.chamber.pl.; www.parp.gov.pl.; 
e−mail: puig@chamber.pl. oraz w Cen−
trum Obsługi Inwestora przy Urzędzie
Miasta Płocka, tel. 268 06 98, e−mail:
coi@plock.um.pl. (m.d.)

Światło na Ukrainę

Już we wrześniu odbędą się w Płocku
pierwsze warsztaty Mazowieckiej Sieci
Partnerstwa Lokalnego. Sieć powstała
w ramach realizowanego od sześciu lat
polsko – amerykańskiego Programu Par−
tnerstwa Lokalnego. Program przygotowa−
ny został przez Departament Pracy USA.
Założeniem programu jest współpraca po−
między samorządami, instytucjami rządo−
wymi, lokalnym biznesem, organizacjami
pozarządowymi, na rzecz poprawy sytua−
cji na lokalnym rynku pracy. Na Mazo−
wszu program realizuje 10 powiatów,
m.in. Płock. Do jego realizacji przeszkolo−
nych zostało dwóch pracowników Powia−

towego Urzędu Pracy w Płocku i jeden
pracownik płockiej filii Wojewódzkiego
Urzędu Pracy. 

Obecnie trwają przygotowania do
wdrożenia I modułu Programu – War−
sztatów Lokalnego Ożywienia Gospo−
darczego, na które zostali zaproszeni
przedsiębiorcy, organizacje pozarządo−
we, związki zawodowe i władze samo−
rządowe. Cztery cykle szkoleń obejmu−
ją analizę rynku, tworzenie koncepcji
projektu i jego ocenę. Następnie opra−
cowany zostanie „Plan Działania” jed−
nego lub kilku konkretnych projektów
ożywienia gospodarczego. (r. ł.) 

Płockie partnerstwo

wa jednostka budżetowa – Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej. 
Jego dyrektorem została Iwona Lewandowska, dotychczasowa pełnomocnik

Prezydenta Miasta ds. integracji europejskiej. Biuro mieści się w budynku przy
Starym Rynku 20. Numery telefonów: 367 15 23, 367 15 83. 

Nowa jednostka budżetowa powstała na bazie Biura Integracji Europejskiej Urzędu Mia−
sta. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 25 maja br. przejęła jego pracowników oraz mienie.
Uzasadnienie do wskazanej Uchwały wraz ze statutem Biura Funduszy i Informacji Euro−
pejskiej jest dostępne na stronie: www.bip.ump.pl pod hasłem Rada Miasta Płocka. mk

Europejskie Biuro 
Od 23 lipca br. funkcjonuje, wydzielona ze struktury Urzędu Miasta Płocka, no−
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45−cioosobowa grupa dzieci
z Ukrainy, Litwy i Białorusi, w wię−
kszości pochodzących z polskich ro−
dzin, odwiedziła pod koniec lipca
płocki ratusz. Dzieci przyjechały na
kolonie do Ośrodka Caritasu w Popo−
wie. Przez dwa tygodnie, w ramach
wolontariatu pracowniczego, zajmo−
wali się nimi pracownicy PKN Orlen.
Obok zajęć komputerowych, zabaw
na plaży i przelotów balonem, były

wycieczki do ZOO, Orlenu, Murzy−
nowa oraz wyjazd do Warszawy i To−
runia. Cała grupa była również na
pierwszym meczu ligowym na stadio−
nie Wisły. 

W czasie spotkania w ratuszu z pre−
zydentem Tomaszem Kolczyńskim
dzieci obejrzały dwa filmy: o Płocku
i ogrodzie zoologicznym. Miejscy
urzędnicy przygotowali dla nich upo−
minki i pamiątki z Płocka. (r. ł.) 

Atrakcyjne kolonie

W poprzednim numerze przypomnie−
liśmy harmonogram wymiany dowo−
dów osobistych. Zaowocowało to
ogromnym napływem klientów do
Oddziału Spraw Administracyjnych, co
z jednej strony cieszy, ale z drugiej spo−
wodowało spiętrzenie pracy w referacie
i wydłużenie czasu oczekiwania na do−
kument.

Wyjaśniamy więc, że harmonogram
jest ramowy i ma na celu rozłożenie
w czasie wymiany dowodów, by
w ostatnich miesiącach 2007 roku sy−

stem nie został całkowicie zablokowa−
ny. Wszystkie stare dowody zachowują
ważność do końca 2007 roku. Z wy−
mianą może wstrzymać się np. osoba,
która za rok planuje przeprowadzkę czy
zmianę nazwiska. Wówczas musiałaby
wymienić dowód jeszcze raz.

Obowiązkowej wymianie podlegają
dowody osobiste w przypadku zmiany
zawartych w nim danych, upływu ter−
minu ważności, uszkodzenia, zgubienia
i innych okoliczności, utrudniających
ustalenie tożsamości. (j)

Dowody do 2007 roku

Do 15 września osoby niepełno−
sprawne mogą ubiegać się o pieniądze
z Funduszu „Pierwszy Krok”. Jest to
fundusz utworzony na mocy porozu−
mienia zawartego pomiędzy Fundacją
Sue Ryder oraz Stowarzyszeniem
Przyjaciół Integracji. Jego celem jest
ułatwienie „pierwszego kroku” w sa−
modzielne życie osobom niepełno−
sprawnym.

Fundusz przeznaczony jest dla osób,
które złamały kręgosłup w wyniku
skoku do wody lub w wypadku komu−
nikacyjnym i poruszają się na wózkach
inwalidzkich. O dofinansowanie mogą
starać się osoby, które uległy wypad−
kowi maksymalnie pięć lat temu i są
w wieku 18−30 lat. Maksymalna kwota
o jaką można się ubiegać wynosi 4,5
tys. zł i musi być wykorzystana na:
sprzęt komputerowy i oprogramowa−

nie, sprzęt rehabilitacyjny, specjali−
styczne oprzyrządowanie, szkolenie,
naukę (czesne na studia) lub na likwi−
dację barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania.

Warunkiem otrzymania pieniędzy
jest udokumentowanie własnego
udziału w kosztach w wysokości mi−
nimum 10 proc. wartości przedmiotu
dofinansowania. Wzory dokumentów
potrzebnych do składania wniosku do−
stępne są na stronie internetowej:
www.niepelnosprawni.info.

Więcej informacji o Funduszu moż−
na uzyskać pod numerem telefonu 022
831 85 82 w.36, w siedzibie Stowa−
rzyszenia Przyjaciół Integracji, ul.
Dzielna 1, 00−162 Warszawa, a także
na stronie internetowej: www.plytka−
wyobraznia.pl, e−mail: centrum@nie−
pelnosprawni.info. (m.d.)

Dla niepełnosprawnych

Oddział PTWzK zaprasza
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – oddział terenowy w Płocku infor−

muje osoby niepełnosprawne, ich rodziny i wszystkich zainteresowanych, że
dyżury pełnione są w biurze oddziału w budynku Przychodni Rehabilitacyjnej
przy ul. Tysiąclecia 13 we wtorki i czwartki od godz. 10 do 12. (j)

Firma Erabud otrzymała pozwolenie
na budowę Centrum Handlowo−Rozryw−
kowego na Podolszycach. Projekt archi−
tektoniczny przygotowało szczecińskie
biuro Dedeco.

Centrum ma powstać między ul. Wy−
szogrodzką a Czwartaków, tuż za marke−
tami: Auchan i Obi.

Kompleks będzie się składał z dwóch
budynków. W największym na parterze
znajdzie się galeria handlowa: niewielkie
sklepiki, punkty gastronomiczne i usłu−
gowe. Na pierwszym i drugim piętrze
projektanci zaplanowali trzy sale kinowe
oraz gastronomię. Największa sala po−
mieści 263 osób, dwie mniejsze – po 152
osoby. Na drugim piętrze przewidziano
sale bilardowe, kręgielnię z sześcioma to−
rami oraz gastronomię.

Powstanie też drugi budynek, gdzie
przewidziano sklepy. Na zewnątrz
powstanie plac m.in. z wieżą zegarową.
– Chcielibyśmy, aby mogli się tam spo−
tykać mieszkańcy Podolszyc i nie tylko

– mówi Iwona Wierzbicka, dyrektor
Wydziału Urbanistyki. Architektury
i Katastru. – Będą tam kawiarnie, staną
ławki, a teren zostanie zagospodarowa−
ny zielenią.

Wcześniej Urząd Miasta wydał poz−
wolenie na budowę garażu podziemnego,
który znajdzie się pod całym zespołem
budynków. – W sumie pod i nad ziemią
zmieści się ponad 660 samochodów
– mówi Iwona Wierzbicka.

W przyszłości zaplanowano przejście
nad ulicą Wyszogrodzką. – Pozwoliłoby
to na połączenie dwóch osiedli: Podol−
szyc północnych z południowymi – wyjaś−
nia dyrektor wydziału. – Chcielibyśmy
w ten sposób ułatwić komunikację pomię−
dzy osiedlem a Centrum Handlowo−Roz−
rywkowym.

Na projekt przejścia prawdopodob−
nie zostanie rozpisany konkurs, ale
urzędowi architekci chcieliby, aby
znalazły się tam m.in. galerie handlo−
we i kawiarnie. (m.d.)

Będzie multipleks

Siedem firm stanęło do przetargu na
adaptację budynku przy ul. Otolińskiej
10 – nowej , przyszłej siedziby Straży
Miejskiej. Trzy firmy są z Płocka, tyle
samo z Gostynina i jedna z Lipna. 

Obiekt zostanie całkowicie zmienio−
ny. Wyremontowane i zaadaptowane
zostaną dwa budynki: frontowy piętro−
wy i parterowy równoległy do ul. Ba−
nacha. Zakres robót obejmuje: rozbiór−
kę istniejących ścianek działowych
i postawienie nowych, zbicie tynków
i podłóg oraz położenie nowych, dosto−
sowanie szerokości klatki schodowej
do obowiązujących przepisów, czyli
120 cm, wykucie nowych otworów
okiennych i drzwiowych, wymianę sto−
larki okiennej i drzwiowej, wykonanie
instalacji wodno−kanalizacjynej, cen−
tralnego ogrzewania i elektrycznej. Bu−

dynek zostanie ocieplony i przystoso−
wany dla osób niepełnosprawnych. Bę−
dzie również nowe ogrodzenie od stro−
ny ul. Otolińskiej, a także telewizja
przemysłowa; obiekt będzie monitoro−
wany przez dwie kamery zewnętrzne
i trzy wewnętrzne.

Nowa siedziba Straży Miejskiej bę−
dzie mieć 486 mkw. powierzchni użyt−
kowej. Znajdą się tam m.in. pomiesz−
czenia socjalne dla poszczególnych
sekcji, sala odpraw, pokój zatrzymań,
pomieszczenie, w którym będzie obsłu−
giwany fotoradar, pokój z przyrządami
gimnastycznymi. 

Dzięki przeprowadzonym zmianom,
swobodnie obok siebie będą mogli pra−
cować mężczyźni i kobiety. Teraz jest
to niemożliwe ze względów lokalo−
wych. (m.d.)

Przeprowadzą się 

Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
pozyskał nowych sponsorów dla akcji
charytatywnej, prowadzonej permanen−
tnie przez Urząd Miasta. Ofiarowali oni
dla potrzebujących 200 opakowań ma−
karonu, tysiąc paczek herbaty ekspreso−
wej, 58 litrów oleju jadalnego i ponad
50 sztuk wyrobów dziewiarskich dla
dzieci. Obdzielono tymi darami 3 pla−
cówki: Ośrodek Opiekuńczo−Wycho−
wawczy przy ul. Mościckiego, Katoli−
ckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Uzależnionym i ich Rodzinom „Fila−
delfia” w Drobinie oraz parafię rzym−
skokatolicką p.w. Najświętszej Marii
Panny w Bobrójsku na Białorusi. (j)

Do jedzenia i ubrania
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Basell Orlen Polyolefins zakończył
na terenie kombinatu montaż reaktora
z czterema pętlami. Jest to podstawowa
struktura do polimeryzacji propylenu,
z którego wytwarzane będą bazowe
produkty BOP. 

Reaktor ma imponujące rozmiary –
każda 62−metrowa pętla waży 120 ton.
Całość, wraz z łączącą wszystkie elemen−
ty stalową konstrukcją, waży 500 ton. 

Operacja montażu trwała 6 dni i wy−
magała użycia jednego z największych
dostępnych w Europie samobieżnych
dźwigów o maksymalnym udźwigu
800 ton. Przed ustawieniem reaktora
przez blisko miesiąc trwało naziemne
scalanie elementów układu produkcyj−
nego i konstrukcji nośnej. Ze względu
na ogromne rozmiary, niektóre części
składowe przypłynęły do Płocka barka−
mi z Gdańska. 

– Montaż reaktora jest najbardziej
spektakularnym i widowiskowym ele−
mentem całego procesu konstrukcyjne−
go. Reaktor będzie sercem instalacji
polipropylenu i najwyższym obiektem
na terenie nowych zakładów BOP, wi−
docznym z odległości kilkuset metrów.
Dzięki reaktorowi czteropętlicowemu
będziemy mogli polimeryzować do 1
200 ton propylenu na godzinę. Jest to
jedna z najbardziej wydajnych tego ty−
pu konstrukcji w Europie – powiedział
Karol Marek Sęp, wiceprezes i dyrektor
ds. produkcji i techniki BOP. 

Budowa nowych instalacji Basell Or−
len Polyolefins weszła w decydującą
fazę, w której nastąpi kulminacja prac
montażowych. Przed wykonawcami
jest jeszcze pracochłonne instalowanie
setek mniejszych aparatów, urządzeń
i orurowania całej instalacji.

# # #
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

wprowadza wysokie standardy w prze−
myśle i przetwórstwie tworzyw sztucz−
nych w Polsce poprzez dwie nowobu−
dowane fabryki w Płocku. BOP jest
spółką joint venture, utworzoną przez
Basell Europe Holdings B.V. i PKN
ORLEN S.A., w której każdy z partne−
rów ma 50 proc. udziałów. Spółka bu−
duje w Płocku dwie największe na
świecie bliźniacze instalacje do produk−
cji polipropylenu i polietylenu, których
uruchomienie przewidziane jest na po−
łowę 2005 roku. Basell jest producen−
tem i dystrybutorem polipropylenu, po−
lietylenu i zaawansowanych produktów
poliolefinowych.. AR

Na budowie Basell Orlen Polyolefins 

Serce instalacji Przypomnijmy: 29 czerwca prezes
PKN Orlen Zbigniew Wróbel złożył
Radzie Nadzorczej oświadczenie o go−
towości swej dymisji. Już wcześniej
Minister Skarbu Państwa zlecił firmie
doradztwa personalnego przygotowa−
nie listy kandydatów na nowego szefa
koncernu. Ale podczas całonocnej de−
baty rady nadzorczej (28/29 lipca) nie
zaakceptowano żadnego z nich.
O godz. 5 rano nowym prezesem Orle−
nu, 8−osobowa Rada Nadzorcza sze−
ścioma głosami wybrała ze swego gro−
na Jacka Walczykowskiego, dotychcza−
sowego wiceprezesa Nafty Polskiej,
kojarzonego z Janem Kulczykiem
– mającym znaczne udziały w koncer−
nie. Ministerstwu Skarbu trudno było
zaakceptować ten wybór, zmniejszają−
cy wpływ państwa na Orlen.

Następny ruch należał do ministra
skarbu Jacka Sochy; 5 sierpnia, na
nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy odwołano 7 członków
Rady Nadzorczej, łącznie z przewodni−
czącym Janem Wagą (także przewodni−
czącym Kulczyk Holding) i powołano
nową z Jackiem Bartkiewiczem – pre−
zesem BGŻ, jako przewodniczącym.
Minister Skarbu odzyskał kontrolę nad
największą polską firmą paliwową.

Tak po tygodniu urzędowania zach−
wiała się pozycja nowego prezesa. Na
konferencji prasowej w Płocku (4 sier−
pnia) mówił, że chciałby aby atmosfera
wokół Orlenu jak najszybciej uspokoi−
ła się, bo połączenie biznesu z polityką
żadnej ze stron nie wychodzi na dobre.

Podtrzymał wolę realizacji wszystkich
inwestycji rozpoczętych przez poprzed−
nią ekipę – o ile spełniają one kryterium
zyskowności. Planował też ogranicze−
nie kosztów m.in. poprzez restruktury−
zację firmy, podkreślając, że najmniej
powinni ucierpieć na tym pracownicy.
Stawiał na ściślejszą współpracę z Lo−
tosem i obiecywał aktywne współdzia−
łanie z władzami Płocka.

Zgodnie z przewidywaniami, po
niespełna 3 tygodniach urzędowania,
17 sierpnia nowa Rada Nadzorcza od−
wołała Jacka Walczykowskiego ze sta−
nowiska szefa Orlenu uznając, że tryb
jego wyboru był niewłaściwy, gdyż te−
go nazwiska nie było na liście kandyda−
tów. Do czasu wyboru kolejnego preze−
sa (co ma nastąpić w ciągu miesiąca)
obowiązki prezesa pełni wiceprezes Ja−
nusz Wiśniewski. E.J.

Prezes na mgnienie oka
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Jesteś młody? Planujesz pracę za gra−
nicą? Europejski Program Informacyjny
dla Młodzieży Eurodesk wydał broszurę
o pracy w krajach Unii Europejskiej.
Publikacja „Na biało, czyli jak legalnie
pracować w Europie” w przystępny
i praktyczny sposób opisuje to, co każdy
młody człowiek zainteresowany pracą za
granicą powinien wiedzieć. W broszurze
można znaleźć podstawowe informacje
o formalnościach, które należy spełnić,
by legalnie zostać zatrudnionym w kra−
jach europejskich. Ponadto można się

z niej dowiedzieć, jakie są koszty utrzy−
mania, możliwe zarobki oraz jakie zawo−
dy są najbardziej poszukiwane. Według
tego schematu autorzy opisali 27 krajów.
W informatorze można znaleźć także po−
nad setkę sprawdzonych adresów inter−
netowych.

Publikację można otrzymać bezpłatnie
w siedzibie Regionalnego Punktu Infor−
macyjnego Eurodesk w Płocku, Al. Ki−
lińskiego 12, budynek A, pok. 22. Bro−
szura znajduje się również w internecie
na stronie www.eurodesk.pl. (m.d.)

Pracuj na biało

Od końca lipca Zakład Usług Miej−
skich „Muniserwis” wykonuje prace
zabezpieczające płockiej skarpy. Robo−
ty trwają pomiędzy Jarem Kazimierza
Wielkiego a Jarem Abisynii.

Skarpa umacniana jest włókniną synte−
tyczną. Muniserwis uzupełnia osuwiska
i wykonuje kanalizację deszczową odpro−
wadzającą wody do dołów chłonnych
u jej podnóży. W najbliższym czasie zo−

staną także zmodernizowane ciągi piesze;
zamiast zniszczonego asfaltu i płyt chod−
nikowych powstaną nowe alejki z kostki
betonowej oraz kruszywa ceglanego. 

Według planu Muniserwis wykona
również punkt widokowy, wyremontu−
je mur oporowy i istniejące schody oraz
zamontuje bariery. 

Prace potrwają do końca listopada.
Kosztować będą ponad 420 tys. zł. Pie−
niądze pochodzą z budżetu miasta oraz
Miejskiego Funduszu Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej. (m.d.)

Nowe jary

Urząd Miasta ogłosił przetarg nieo−
graniczony na budowę nawierzchni
północnego tzw. sięgacza ulicy Chopi−
na (patrz rysunek) wraz z kanalizacją
deszczową.

Sięgacz w kształcie litery „T” znjadu−
je się w połowie odcinka od ul. Bielskiej
do dworca PKS/PKP pomiędzy główną
ulicą a torami kolejowymi. Jego budowa
pozwoli na uporządkowanie układu ko−
munikacyjnego tej części osiedla Mic−
kiewicza oraz poprawi warunki dojazdu
do domków jednorodzinnych.

W ramach zadania wykonany zosta−
nie ciąg jezdno−pieszy wraz z kanaliza−

cją deszczową i sanitarną, oświetlenie
oraz przebudowana istniejąca sieć
cieplna. Nawierzchnia ma być zrobiona
z koski betonowej. Modernizowaną uli−
cę zakończy niewielki plac manewro−
wy.

Oferenci na złożenie w Urzędzie
Miasta stosownych dokumentów mają
czas do 14 września. Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest m.in.
udzielenie minimum trzyletniej gwa−
rancji na wykonane zadanie, które za−
kończyć się ma w maju 2005 roku.
Wartość zamówienia wynosi ok. 410
tys. zł. (m.d.)

Przetarg na sięgacz
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Radni Klubu „Prawo i Sprawiedli−
wość” w Radzie Miasta Płocka apelują do
Zarządu MSM o odstąpienie od realizacji
budowy sklepu PoloMarket na terenie
parkingu przy blokach Gierzyńskiego 15
i Lachmana 2.

Protesty mieszkańców tych budynków
i ich determinacja wyraźnie wskazują, że
członkowie spółdzielni nie są zaintereso−
wani, aby w ich najbliższym sąsiedztwie
powstał tego typu obiekt. Obok parkingu
znajduje się niedawno oddany do użytku
plac zabaw dla dzieci, w którego bezpoś−
rednim sąsiedztwie Zarząd Spółdzielni
planuje zorganizować podjazd dla samo−
chodów, zaopatrujących sklep w towary.
Jesteśmy przeciwni takim rozwiązaniom,
które stwarzają bezpośrednie zagrożenie
dla dzieci przebywających na placu za−
baw i w jego otoczeniu.

Mieszkańcy, podejmując decyzję o za−
mieszkaniu w tym miejscu, nie byli poin−
formowani, że jedynym widokiem z balko−
nu będzie duży sklep oraz podjazd dla
TIR−ów, a przy tym powstające spaliny.

Ciągle rozrastające się osiedle potrze−
buje coraz większej liczby parkingów, jed−
nak władze spółdzielni nie zabezpieczają
odpowiednich miejsc postojowych. Na
miejscu planowanego sklepu znajduje się
obecnie parking, który ma zostać zlikwi−
dowany, a na osiedlu już brakuje 275
miejsc parkingowych.

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dla−
czego władze Spółdzielni tak uparcie dążą
do umieszczenia właśnie w tym miejscu
tak dużego sklepu, skoro zdecydowana
większość mieszkańców sprzeciwia się
tym działaniom (na dowód posiadamy
podpisy mieszkańców).

Istnieje wiele atrakcyjnych miejsc han−
dlowych, które może wykorzystać inwe−
stor bez najmniejszych przeszkód np.
działka na Międzytorzu 21/24 – właściciel
Gmina Płock, terenu ul. Topolowa/Koby−
lińskiego z uzgodnionym planem zagospo−
darowania przestrzennego, teren ul. Ko−
bylińskiego/Ostatnia – grunt w połowie
stanowi własność Gminy Płock i Zakładu
Energetycznego, tereny po byłej jednostce
wojskowej, na Podolszycach Północ przy
kościele św. Krzyża i przy rondzie od ul.
Armii Krajowej oraz bardzo atrakcyjny
teren przy Wojewódzkim Szpitalu Zespo−
lonym.

Z całkowitym brakiem zrozumienia
traktujemy list do mieszkańców tych
dwóch bloków, w którym Zarząd MSM
wyjaśnia mieszkańcom, że dzięki Polo−
Marketowi została odnowiona elewacja
budynku Gierzyńskiegto 15. W takim ra−
zie, na jaki cel płacą mieszkańcy składki
na fundusz remontowy?

Radni Klubu „Prawo i Sprawiedli−
wość” w Radzie Miasta sprzeciwiają się
takiemu traktowaniu członków Spółdziel−
ni. Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej nie powinien występować
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
budowę bez uprzedniej konsultacji
z mieszkańcami bloków.

Apelujemy do Zarządu MSM o wycofa−
nie się z projektu budowy sklepu Polo−
Market w tym miejscu i znalezienie, ewen−
tualnie, innej lokalizacji.

Violetta Kulpa
Barbara Smardzewska−Czmiel
Jerzy Seweryniak
Marek Krysztofiak
Andrzej Nowakowski

A P E L
do Zarządu Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Jeden z pretendentów do nagrody – ogródek przy bloku Chopina 61

Zamiast narzekać, że na osiedlach nic
się nie dzieje, lepiej mieć pomysły i je re−
alizować. My mamy. Ostatnio ogłosiliś−
my osiedlowy konkurs w 3 kategoriach:
na najładniejszy ogródek, balkon i obiekt
o charakterze publicznym. Na osiedlu
„Dworcowa” jest 35 bloków i około 400
domków jednorodzinnych. Każdy, kto
upiększył swój balkon, zadbał o przyblo−
kowy ogródek czy ukwiecił taras może
wziąć udział w konkursie. Kandydatów
mogą także zgłaszać sąsiedzi.

Zgodnie z regulaminem, propozycje
do wyróżnienia najładniejszego obiektu
składają mieszkańcy osiedla oraz człon−
kowie Rady Mieszkańców Osiedla
„Dworcowa”. Przeglądu całego osiedla
dokona doraźna komisja powołana przez
Radę, która pod koniec września przed−
stawi protokół ze swojej pracy wraz z do−

kumentacją zdjęciową. Oceniane będą
następujące elementy: kompozycja
kwiatowa, wkład pracy, estetyka, kolory−
styka, lokalizacja i ogólne wrażenie (fan−
tazja, gust). Wyboru najładniejszego bal−
konu i ogródka (w kategorii bloków
i domków jednorodzinnych) oraz ukwie−
conego obiektu publicznego (zgłoszono
m.in. plebanie „Stanisławówki” i Ośro−
dek Szkolno−Wychowawczy) dokona
Rada Mieszkańców w głosowaniu taj−
nym. Po wyborze laureatów konkursu
Rada ustali dane właścicieli i ufunduje
im dyplomy i nagrody.

Chętnie udostępnimy regulamin kon−
kursu innym Radom Mieszkańców
Osiedli, jeżeli zechcą skorzystać z na−
szego pomysłu.

Jan Wasilewski
RMO „Dworcowa”

Kronika osiedli

Piękniej wokół nas

Interpelacja
Temat: w sprawie funkcjonowania rynku

prasowego w Płocku
Uzasadnienie: Rynek prasowy w Płocku jest plu−

ralistyczny. Obecnie wydawany jest płatny dziennik,
dwa płatne i jeden bezpłatny tygodnik oraz dwa
bezpłatne miesięczniki. Wszystkie czasopisma peł−
nią funkcję informacyjną, tak jak wydawane przez
Urząd Miasta Płocka „Sygnały Płockie”. Na wyda−
wanie tego pisma z budżetu Miasta Płocka zaplano−
wano kwotę 405.389,53 zł. Jaki jest sens jej wyda−
wania, skoro funkcję informacyjną ratusza dużo ta−
niej można spełnić poprzez zlecanie zamieszczania
informacji z Urzędu Miasta Płocka w tych czasopis−
mach. Koszt takiego przedsięwzięcia wyniósłby np.
1000 zł za emisję raz w miesiącu strony w tych cza−
sopismach czyli 1000 zł x 6 = 6.000 zł. W skali ro−
ku czyni to zaledwie 72.000,00 zł. Wydawanie cza−
sopisma powoduje straty dla pozostałych wydaw−
ców, którzy nie mają takiego sponsora jak „Sygna−
ły Płockie” i muszą utrzymywać się z reklam. Po−
nieważ część ludzi, mając możliwość otrzymywania
bezpłatnej gazety, świadomie rezygnuje z płockich
płatnych czasopism. Jest to polityka ograniczania
wolności słowa. Prowadzi do ograniczania wpły−
wów z tytułu sprzedaży gazet dla wydawców jak
również odwrotu potencjalnych sponsorów od re−
klamowania się w prasie lokalnej w sytuacji, bo
czytelnictwo prasy lokalnej, gdzie można się rekla−
mować – spada. Jest to wynik obecności na płoc−
kim rynku „Sygnałów Płockich”.

Pytanie: Czy Urząd Miasta Płocka zrezygnuje
z wydawania „Sygnałów Płockich”? Jeśli tak, to
od kiedy. Jeśli nie, to proszę podać uzasadnienie
konieczności wydawania tego czasopisma?

Wiśniewski Z.

Odpowiedź na interpelację w sprawie fun−
kcjonowania rynku prasowego w Płocku

W odpowiedzi na Pańską interpelację
informuję, iż Urząd Miasta Płocka nie
zrezygnuje z wydawania pisma „Sy−
gnały Płockie”. Powodów takiej decy−
zji jest, co najmniej, kilka.

Twierdzi Pan, że wszystkie lokalne
czasopisma, podobnie jak „Sygnały
Płockie” pełnią funkcję informacyjną.
Nie jest to prawdą, ponieważ zgodnie
z podstawową zasadą dziennikarską: ra−
dio – informuje, telewizja – pokazuje,
a gazeta – komentuje. Trudno więc dzi−
wić się wydawcom (w zdecydowanej
większości prywatnym), że zabierają
głos w sprawach, ich zdaniem istotnych
dla miasta i je komentują. Jedynym pis−
mem na płockim rynku, które rzeczywi−
ście wyłącznie informuje, są właśnie
„Sygnały Płockie”, których zadaniem
jest zaspokoić potrzebę dostępu do infor−
macji każdego odbiorcy – płocczanina,
bez względu na jego płeć, wiek, poglądy
polityczne itp. Ponadto Prezydent Miasta
ma obowiązek informowania społeczeń−
stwa o działaniach samorządu. Jest to re−
alizowane w szerokim zakresie właśnie
za pośrednictwem tej gazety.

Pańska propozycja zaprzestania wyda−
wania „Sygnałów Płockich”, a w zastęp−
stwie zamieszczania informacji płatnych

w lokalnej prasie za znaczne środki z bu−
dżetu, nie stanowi dobrego rozwiązania.
Publikacje opatrzone nagłówkiem „rekla−
ma”, „artykuł promocyjny” i podobnymi,
absolutnie nie są wiarygodne dla ogółu
odbiorców. Przede wszystkim jednak
„opłacanie” mediów mogłoby jednoz−
nacznie kojarzyć się z próbą przekupienia
ich. Na taki zarzut płocki samorząd zde−
cydowanie nie może sobie pozwolić.

Zwracam też uwagę na fakt, iż Pańska
analiza kosztów kupowania reklam w lo−
kalnych mediach jest niepełna. Wziął Pan
pod uwagę (nie wiem, z jakich powodów)
tylko sześć płockich wydawnictw, pod−
czas gdy obecnie jest ich na rynku dzie−
więć (nawet dziesięć z zajmującym się
kulturą Gońcem Kulturalnym), a oprócz
tego dwie stacje radiowe i telewizja TE−
LE−TOP. Czy uważa Pan, że którekolwiek
z mediów wyraziłoby zgodę na wybiórcze
zamieszczanie reklam u konkurencji? Pro−
szę też nie zapomnieć uwzględnić, w przy−
szłych wyliczeniach kosztów za reklamę
działań miasta, zamiejscowych oddziałów
Radia dla Ciebie, TVP3 oraz Polsatu, po−
nieważ na promocji na zewnątrz Płockowi
także bardzo zależy.

Trudno zgodzić się z Pańskim twier−
dzeniem, iż wydawanie „Sygnałów Płoc−
kich” powoduje straty dla pozostałych
wydawców. O wartości gazety, również
dla reklamodawcy, stanowi jej jakość
i umiejętny kolportaż. Nie ma większego
znaczenia, czy jest to pismo płatne czy

bezpłatne. Świadczy o tym chociażby
fakt, iż niektóre bezpłatne czasopisma za−
legają na sklepowych półkach przez wie−
le dni. Może więc wydawcy powinni się
zastanowić, czy to na pewno obecność
gazety samorządowej jest przyczyną od−
wrotu potencjalnych sponsorów od rekla−
mowania się w prasie lokalnej? Tym bar−
dziej, że „Sygnały Płockie” nie zamiesz−
czają reklam, więc nie odbierają innym
wydawnictwom płatnych ogłoszeń.

Z poważaniem
Mirosław Milewski

Prezydent Miasta Płocka

Od redakcji
Wzruszająca byłaby głęboka troska rad−

nego Wiśniewskiego o stan finansów mia−
sta i upadek czytelnictwa prasy, gdyby nie
jeden istotny fakt: Stowarzyszenie „Nasze
Miasto Płock”, którego Zenon Sylwester
Wiśniewski jest prezesem, wydaje swoje,
również bezpłatne, pismo pt. „Nasze Mia−
sto Płock”(z płatnymi reklamami). Liczne
interpelacje radnego w sprawie „Sygna−
łów Płockich”, domagające się szczegóło−
wych wyliczeń, nie przyniosły widocznie
pożądanego rezultatu, skoro wreszcie
prawdziwe intencje w ostatniej interpelacji
zostały sformułowane wprost. 

Gazeta jest albo dobra, albo zła. Skła−
da się na to – przede wszystkim – dobór
tekstów i profesjonalizm w redagowa−
niu. Dobrą się czyta, złej nie – nawet je−
żeli jest za darmo. Ewa Jasińska

O co chodzi radnemu Wiśniewskiemu?
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Oddział od kilku miesięcy przeżywa
prawdziwe oblężenie, związane przede
wszystkim z rejestracją wielu samocho−
dów sprowadzonych z zagranicy. Aby
usprawnić system obsługi wprowadzono
system kolejkowy z „numerkami”. Nu−
merek jest wydawany po uprzednim
sprawdzeniu kompletności dokumentów
przedłożonych do rejestracji, następnie
wyznaczony jest termin (dzień i godzina)
zgłoszenia się na stanowisko do rejestracji
ze wskazaniem numeru pokoju.

Każdego dnia od godziny 7:30 (w środy
od 9:30) przyjmowane są zapisy do reje−
stracji na dany dzień. W momencie wy−
czerpania numerków można zapisać się na
kolejny dzień. Na każdy pojazd interesant
otrzymuje jeden numerek. W danym dniu
przyjmowane są tylko osoby z wydanymi
numerkami. System kolejkowy nie obo−
wiązuje w przypadku zmian innych danych
pojazdu, zamieszczonych w dowodzie reje−
stracyjnym, zaistniałych w wyniku wpro−
wadzenia zmian konstrukcyjnych lub wy−
miany elementów („TAXI”, hak, „L”).

Po 1 maja br. obserwuje się zwiększo−
ny napływ samochodów sprowadzonych
z zagranicy. Tylko w ciągu dwóch ostat−
nich miesięcy zarejestrowano w Płocku
251 pojazdów zakupionych poza teryto−
rium RP. W tym samym czasie roku
ubiegłego było ich tylko 30. 

Aby zarejestrować auto sprowadzone
z zagranicy indywidualnie, należy wy−
pełnić wniosek (dostępny w Oddziale
Komunikacji), a także dostarczyć niez−
będne dokumenty, tj.: dowód własności
pojazdu, dowód rejestracyjny lub inny
dokument stwierdzający rejestrację poja−
zdu za granicą, dokument potwierdzający
zapłatę akcyzy na terytorium RP (jeżeli
samochód osobowy został sprowadzony
z terytorium państwa członkowskiego),
zaświadczenie wydane przez Urząd Skar−
bowy, potwierdzające uiszczenie podatku
od towarów i usług (jeżeli pojazd został
sprowadzony z terytorium państwa
członkowskiego) lub brak takiego obo−
wiązku, dowód odprawy celnej przywo−
zowej (jeżeli pojazd został sprowadzony
z terytorium państwa trzeciego), zaświad−
czenie o pozytywnym wyniku badania
technicznego pojazdu wraz z dokumen−
tem identyfikacyjnym, wykonane
w uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów.

Dodatkowo trzeba uiścić opłaty ko−
munikacyjne, ewidencyjne i skarbowe.

Opłaty komunikacyjne wynoszą 624zł,
na co składają się:

Tablice 80zł
Pozwolenie czasowe 16,50zł
Znaki legalizacyjne 11zł
Nalepka kontrolna 16,50zł
Karta pojazdu 500zł
Opłata ewidencyjna wynosi 4zł, a op−

łata skarbowa 5zł za wniosek plus
0,50zł za każdy załącznik. 

Takie same dokumenty przedkłada
się w przypadku rejestracji pojazdu
sprowadzonego z zagranicy przez
przedsiębiorcę, który prowadzi działal−
ność gospodarczą w zakresie obrotu po−
jazdami, przy czym dokument potwier−
dzający zapłatę akcyzy oraz zaświad−
czenie z Urzędu Skarbowego, potwier−
dzające uiszczenie podatku od towarów
i usług, mogą być zastąpione odpo−
wiednio przez fakturę z wykazaną kwo−
tą akcyzy oraz fakturę z wyszczegól−
nioną kwotą podatku. Dodatkowo, na
dowodzie własności pojazdu przedsię−
biorca zamieszcza adnotację o dacie
i numerze dowodu odprawy celnej
przywozowej, a także nazwę organu
dokonującego odprawy. Opłaty ewi−
dencyjne, komunikacyjne i skarbowe są
takie same jak w przypadku rejestracji
pojazdu sprowadzonego indywidualnie. 

Aby uniknąć nieporozumień, warto
wcześniej sprawdzić zgodność nume−
rów identyfikacyjnych samochodu ze
stanem rzeczywistym we wszystkich
przedłożonych dokumentach. Pamiętaj−
my również, by dokumenty sporządzo−
ne w języku obcym dołączyć do wnio−
sku o rejestracją wraz z tłumaczeniem
na język polski, spisanym przez tłuma−
cza przysięgłego. Lista tłumaczy przy−
sięgłych, podobnie jak lista kompeten−
tnych stacji kontroli pojazdów, dostęp−
na jest w Oddziale Komunikacji.

Przy czynnościach rejestracyjnych wła−
ściciel (współwłaściciele) pojazdu powi−
nien być obecny. Jeżeli nie ma takiej moż−
liwości, może w drodze pisemnego
oświadczenia ustanowić pełnomocnika,
który dokona rejestracji w jego imieniu
(koszt 15zł). Wszystkie opłaty z tytułu reje−
stracji uiszcza się na miejscu, w kasie Od−
działu. Dokonana w ten sposób rejestracja
pojazdu sprowadzonego z zagranicy ma
charakter czasowy. Stały dowód rejestracyj−
ny otrzymamy dopiero po upływie 30 dni.

Oddział Komunikacji UM

Z początkiem lipca Oddział Komunikacji wprowadził system za−
pisów do rejestracji pojazdów

Do rejestracji 
z numerkiem

E
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Uwaga właściciele szkół nauki ja−
zdy! Chcecie zaistnieć w internecie,
a nie macie jeszcze własnej strony? Te−
raz możecie mieć ją zupełnie za darmo.
Do tego nie trzeba wiele pracy – wy−
starczy 5 minut. A wszystko dzięki In−
stytutowi WINFOR ze Szczecina, który
rozpoczął program „eOSK – Twoja
Szkoła w Internecie”. 

Z badań WINFOR−u wynika, że po−
nad 50 proc. kandydatów na kierowców
szuka szkoły w internecie. Najpierw
pytają o zdanie rodzinę, znajomych;
potem zazwyczaj sprawdzają czy dana
szkoła ma swoją stronę www. Poszuku−
ją informacji o tym, kiedy zaczyna się
najbliższy kurs, ile kosztuje, jakim za−
pleczem dysponuje ośrodek. 

Zazwyczaj stworzenie własnej strony
internetowej jest kosztowne. Najpierw
trzeba sobie wykupić adres (domenę), po−
tem trzeba domenę umieścić na serwerze,
gdzie będzie stale obsługiwana i utrzy−
mywana w aktywności. Sam adres jednak
nie wystarczy. Trzeba wynająć grafika
komputerowego, który stworzy ładny
wygląd strony, wstawi tam określone in−
formacje, zdjęcia, grafiki, a potem będzie
uaktualniał dane (np. podawał nowe ter−
miny kursów). To poważny wydatek
– strona dobrej jakości kosztuje czasem
kilka tysięcy złotych.

Instytut WINFOR znalazł sposób na
zmianę tej niekorzystnej sytuacji. Dla
każdego właściciela ośrodka szkolenia
kierowców przygotował kilkanaście
gotowych atrakcyjnych szablonów gra−
ficznych do wyboru. Każdy może sobie
je obejrzeć i wybrać. Można też wybrać
sobie tekst reklamowy i hasło, które
znajdzie się na stronie internetowej. 

Każda strona szkoły zawiera także
elementy zwiększające jej atrakcyj−
ność. Podpięto do niej specjalne łą−
cze, które pozwoli na korzystanie
z programu do testów egzaminacyj−
nych na wszystkie kategorie prawa
jazdy. Kursant może również korzy−
stać z internetowej wersji Encyklope−
dii Prawa Jazdy, interaktywnego pla−
cu manewrowego oraz ze zbioru ak−
tów prawnych Kodeksu Drogowego.
Nad przygotowaniem i sprawnym
działaniem połączeń na stronie czu−
wa Instytut WINFOR. Dodatkowo
właściciel OSK otrzymuje skrzynkę
pocztową z nazwą swojej strony in−
ternetowej.

Wszystkie informacje można uzy−
skać pod adresem: Instytut WINFOR,
ul. Wernyhory 15, 71−240 Szczecin, tel.
(091) 431−43−95 lub na stronach inter−
netowych: www.prawojazdy.com.pl.;
www.winfor.pl. (m.d.) 

Za darmo w sieci

Combo na ulicach
Straż Miejska

ma nowy samo−
chód. – Opel Com−
bo przystosowany
jest do przewozu
osób zatrzymanych
– mówi Piotr
Umiński ze straży.
– Dwa miejsca
z przodu przezna−
czone są dla patro−
lu, a z tyłu możemy
przewozić trzy oso−
by. Samochód jest bardzo zwrotny, co ma duże znaczenie przy patrolowaniu ulic
i w razie konieczności szybkiej interwencji.

W Straży twierdzą, że nowy pojazd bardzo się przyda. W taborze mają w sumie
cztery samochody: Lublina (jedynego do tej pory, którym można było transporto−
wac ludzi), poloneza oraz fiata temprę. Do dyspozycji strażników jest również bus
użyczony przez Komunikację Miejską. 

Pieniądze na nowy samochód pochodziły z budżetu miasta.     (m.d.)

To warto wiedzieć

Nowe dowody rejestracyjne
Od 1 października obowiązywać będą nowe wzory dowodów rejestracyjnych

pojazdów, zgodne z unijnymi standardami. Nowy dowód, drukowany w Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, składa się z 3 części. W doku−
mencie będzie więcej informacji m.in. numer świadectwa homologacji, stosunek
mocy silnika do ciężaru pojazdu. Nie będzie natomiast numeru silnika.

Nie oznacza to bynajmniej obowiązku wymiany starych dowodów rejestracyjnych
– zachowują one ważność tak długo, na jaki okres zostały wydane. Dopiero po tym
okresie właściciel pojazdu otrzyma dowód rejestracyjny wg nowego wzoru. (j)
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Opactwo jest jednym z kilkudziesię−
ciu przybytków tego rodzaju w Euro−
pie: założone jeszcze w XI wieku,
miało historię dość burzliwą, także
z powodu prześladowań duchowień−
stwa katolickiego i zakonników
w Francji po rewolucji 1789 roku. Pra−
wie pół wieku później zaczął regularnie
funkcjonować jako opactwo, dzięki od−
nowicielowi zakonu benedyktynów
w tym kraju, ojcu Prosperowi Gueran−
ger. Od pewnego czasu wykazuje wręcz
tendencje rozwojowe – powstała bo−
wiem wokół niego cała kongregacja,
skupiająca ponad dwadzieścia klaszto−
rów męskich i osiem żeńskich (z opac−
twem św. Cecylii w tymże Solesmes na
czele), rozrzuconych po całym nieomal
świecie: od USA i Kanady przez Mar−
tynikę, Hiszpanię, Holandię, Luksem−
burg, Senegal, aż po Litwę (założony
sześć lat temu klasztor w Palendriai,
niedaleko Kowna). 

Monumentalny neogotycki budynek
opactwa (1896−1898) (wraz z nowym
skrzydłem dobudowanym w 1956 ro−
ku), pięknym kościołem, sięgającym XI
wieku i uroczym, wielopoziomowym
ogrodem – wznosi się malowniczo na
wysokim brzegu rzeki Sarthe. Najno−
wszą częścią całego kompleksu jest
powstały w 1976 roku dom gościnny,
bo też bracia chętnie widzą pod swym
dachem przybyszy ze świata. Także
z Płocka – o czym pod koniec lipca
2004 roku przekonali się: niżej podpi−
sany oraz Adam Matyszewski i Michał
Pankowski, rozmiłowani w śpiewie
gregoriańskim kierownicy chóru ko−
ścioła parafialnego św. Jadwigi (wcześ−
niej udzielający się też w chórze Mała−
chowianki).

Dla osób o podobnych zainteresowa−
niach opactwo Solesmes to miejsce
iście wymarzone; od lat cieszy się bo−

wiem sławą jednego z najważniejszych
kultywatorów sztuki chorału gregoriań−
skiego – tak w aspekcie teoretycznym,
jak i wykonawczym. Najwcześniejsze
rejestracje tej muzyki, dokonane na te−
renie klasztoru, pochodzą jeszcze
z 1930 roku; nagrania nowsze regular−
nie zdobywają najwyższe nagrody pre−
stiżowych czasopism, specjalizujących
się w tak zwanej muzyce dawnej („Dia−
pason”, „La Monde de la Musique”).
Wszystkie są dostępne w przyklasztor−
nym sklepiku w luksusowych digipako−
wych wydaniach CD i na kasetach ma−
gnetofonowych (osobną część oferty
muzycznej Solesmes stanowią nagrania
muzyki organowej – J. S. Bach, 
D. Buxtehude, kompozytorzy francuscy
i hiszpańscy – wykonywanej na dość
kameralnym brzmieniowo instrumencie
w kościele opactwa).

Chorał gregoriański rozbrzmiewa
w Solesmes podczas modlitw: poran−
nych (5.30 i 7.30), seksty (13.00), nony
(13.50), nieszporów (17.00) i komple−
tów (20.30) – podczas mszy (10.00),
a nawet podczas pysznych, nadspodzie−
wanie obfitych posiłków w klasztor−
nym refektarzu. W Płocku jest zaledwie
kwiatkiem, okazjonalnie przypinanym
do kożucha zapyziałej codzienności, tu
– niezbywalną częścią życiowego rytu−
ału, naznaczonego pięknem fundamen−
talnych cnót chrześcijańskich, które
wydają się równie oczywiste, jak słoń−
ce w letni dzień. Może też dlatego życie
Solesmes – ładnego, schludnego mia−
steczka w departamencie Maine−et−Loi−
re – zza klasztornych murów jawi się
jako miałkie, banalne czy poniekąd nie−
poważne: niczym przypadkowi turyści,
którzy wkraczają na teren opactwa
z psami i płaczącymi dziećmi...

Tu każde słowo, spojrzenie i gest ma
głęboki ludzki (ponad−ludzki?) sens.

Jest – emanacją genius loci i jego swo−
istego tryumfu nad czasem historycz−
nym: w myślach i rozmowach społecz−
ności zakonnej (ponad czterdziestu
mnichów, wśród których wyróżnić
trzeba przynajmniej dwóch: przemiłego
prefekta gości, a także poliglotę Patri−
ce’a, naszego głównego przewodnika).
Bracia, którzy odeszli kilka wieków te−
mu, są równie obecni, jak bracia, któ−
rych pożegnano w ubiegłym roku. Ży−
wa jest też pamięć o wybitnych posta−
ciach chrześcijaństwa, na przykład
o prymasie Wyszyńskim. Nie ma wręcz
możliwości, by rozmawiać o rzeczach
błahych: z Patrice’m zastanawiamy się
nad projektem nowej konstytucji euro−
pejskiej, której ostentacyjna laickość
budzi w nas pewne obawy – a z Tomem

Harrisem, przesympatycznym wykła−
dowcą dublińskiego college’u, rozwa−
żamy anglo−celtycke zawiłości histo−
ryczne, odnajdując wiele niespodzie−
wanych zbieżności z historią polsko−li−
tewskiej Rzeczpospolitej Obojga Naro−
dów. Rozmowy nasze przebiegają naj−
częściej w radosnej, zielonej scenerii
przyklasztornego ogrodu...

Czy w gaju Akademosa albo nawet
w raju – jeśli nas tam kiedykolwiek
wpuszczą – byłoby nam lepiej? W każ−
dym razie dopiero teraz mądrość stare−
go porzekadła „jak u Pana Boga za pie−
cem” odczuwamy w sposób wręcz na−
macalny...

Banalna rzeczywistość świecka upo−
mina się jednak o nas dość stanowczo –
wizyty w klasztorze na mocy niepisanej
etykiety raczej nie powinny przekraczać
tygodnia – toteż z początkiem sierpnia
opuszczamy gościnny przybytek ojców
bendyktynów. Naszym celem jest Paryż
– biegunowe przeciwieństwo zacisznego
Solesmes, główne, obok Rzymu i Aten,
centrum turystyczne Europy, Eldorado
życia towarzyskiego i kulturalnego, od
dawna bliższe frywolnego kankana niż
dostojnego chorału.

W najbardziej wyszukanych rozko−
szach vie parisienne oczywiście nie
uczestniczymy: przybywamy wszak
z obszaru postpeerelowskiej bidy (od
niedawna unijnie uszminkowanej). Na−
szym niezastąpionym przewodnikiem
po dawnej rzymskiej Lutetia Parisio−
rum jest Edward Kupczyk, a gospody−
nią – pełna serdeczności i niespożytej
energii Małgosia Cruchet (de domo
Kralska), płocczanka od 14 lat zamiesz−
kała w stolicy Francji. W rodzinnym
mieście nad Wisłą bywa nawet dwa ra−
zy do roku, na stałe woli jednak przeby−
wać nad Sekwaną.Może nadwiślański
Absurdystan można lubić tylko na
odległość?

W płockiej katedrze chorał gregoriański rozbrzmiewa od dziesięciu lat na dwa tygodnie przed Wielkanocą. W opactwie
benedyktyńskim św. Piotra w Solesmes (zachodnia Francja) – przez 365 dni w roku.

OD CHORAŁU DO KANKANA

La Consiergerie

Piramida przed Luwrem
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Niezależnie od ostatecznego roz−
strzygnięcia tej kwestii jesteśmy
w kulturalnej Mekce Europy ostatnich
czterech stuleci – i z jej nieprzebra−
nych bogactw staramy się choć trochę
skorzystać. Odwiedzamy więc piękne
gotyckie świątynie: katedrę Notre Da−
me, oraz kościoły św. Seweryna
w Dzielnicy Łacińskiej (z obrazem
Matki Boskiej Ostrobramskiej autor−
stwa... dziadka Melchiora Wańkowi−
cza i kaplicą, gdzie regularnie modlił
się Andrzej Towiański) i św. Eusta−
chego (z dwoma obrazami przypisy−
wanymi Rubensowi). Wchodzimy do
Luwru, największego muzeum świata
(800 tysięcy eksponatów), ostatnimi
czasy wzbogaconego o ultranowo−
czesną piramidę. Szlakiem Chopina
udajemy się od placu Vendome (gdzie
mieszkał pod koniec życia pod nume−
rem 12), przez kościół Wniebowzię−
cia NMP przy ulicy Saint Honore, tra−
dycyjny przybytek polskiej emigracji
(gdzie często bywał), i pobliski ko−
ściół św. Magdaleny (skąd wyprowa−
dzano jego zwłoki), po cmentarz Pe−

re−Lachaise (gdzie jest pochowany,
obok między innymi H. Balzaca, G.
Bizeta, O. Wilde’a i... słynnego ame−
rykańskiego rockmana Jima Morriso−
na, przy którego grobie przed trzyna−
stu laty fani urządzili skandaliczne
rocznicowe orgie). Oglądamy wosko−
wą figurę Marii Antoniny w więzie−
niu Conciergerie, zlokalizowanym
w gotyckim zamku królewskim, a w
pamięci pokoleń funkcjonującym ja−
ko jeden z głównych symboli jakobiń−
skiego terroru – na koniec zaś smaku−
jemy panoramę nadsekwańskiej me−
tropolii z tarasu wysokiej na trzysta
metrów wieży Eiffla (gdyby nie profi−
ty turystyczne, już na początku ubieg−
łego stulecia przestałaby ona szpecić
centrum Paryża).

Na wizytę w Panteonie, bazylice
Sacre−Coeur na wzgórzu Montmartre
czy w kościele Inwalidów, miejscu
wiecznego spoczynku Napoleona I, nie
starcza czasu – wiemy już jednak, że
będziemy tu bywać tak często, jak poz−
woli nam na to zawartość portfela.

Andrzej Dorobek

Opactwo Św. Piotra w Solesmes

Sierpniowa sesja Stowarzyszenia Me−
diów Polskich miała miejsce w Miłomły−
nie, której to gminy, pędzący „siódemką”
z Warszawy do Gdańska, praktycznie nie
zauważają. A warto zrobić sobie tutaj
choćby jednodniowy przystanek np. po
to, by posłuchać... ciszy. W Miłomłynie
przy śluzie jest przystanek Żeglugi
Ostródzko−Elbląskiej. Można wsiąść na
stateczek i popłynąć przez jeziora i kana−
ły do Małdyt (2,5 godziny) za 22 złote, al−
bo dalej do Buczyńca (35 zł.), gdzie sta−
tek pokonuje kilkudziesięciometrowe
wzniesienie na kołach, albo do końca –
do Elbląga (72 zł) przez ponad 5 godzin
na wodzie, podziwiając nieskażoną przy−
rodę, kwitnące lilie i nenufary, wśród któ−
rych brodzą czaple i pływają kormorany. 

W samym miasteczku Miłomłyn, które
prawa miejskie otrzymało w 1335 roku,
przyciąga uwagę neogotycki kościół św.
Bartłomieja, zbudowany w latach 1898−
1901 (jako świątynia luterańska) z późno−
barokowym ołtarzem głównym, ręcznie
rzeźbioną, drewnianą amboną z począt−
ków XVIII wieku i gotycką chrzcielnicą.
Przepiękne witraże ufundował na począt−
ku XX wieku Franz Rauch. XIV−wieczna
dzwonnica spełniała niegdyś funkcje
obronne. W lipcu w kościele odbywają
się koncerty organowe, w czerwcu
w gminie królują cykliści – uczestnicy
rajdu rowerowego (oznakowane są 3 tra−
sy rowerowe).

Gmina jest dość biedna, z 35−procento−
wym bezrobociem. 40 proc. stanowią użyt−
ki rolne (hodowla bydła mlecznego), po−
nad 40 proc. lasy i prawie 11 proc. akweny
wodne. Przeważają drobne gospodarstwa
do 2 ha, stąd burmistrz Miłomłyna – Róża
Krześniak w opracowanej w ubiegłym ro−
ku strategii rozwoju gminy na pierwszym
miejscu postawiła turystykę.

– Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię
ścieków, propagujemy selektywną zbiór−
kę odpadów, postawiliśmy też na ekolo−
giczne ogrzewanie; firma z Torunia pro−
dukować będzie u nas tzw. pelety. To gra−
nulowane, wysokowartościowe paliwo
produkowane z tartacznych odpadów,
które można spalać we wszystkich nowo−
czesnych piecach. Zachęcamy rolników,
by na nieużytkach i słabych glebach sa−
dzili wierzby energetyczne, będące su−

rowcem do produkcji pelet. Chcemy, by
gmina była czysta i ekologiczna – podkre−
śla pani burmistrz.

Przyszłość Miłomłyna leży zapewne
w agroturystyce. Jest już kilkanaście
kwater o różnym standardzie. Turystów
przyjmują także 3 ośrodki wypoczynko−
we. Komfortowe warunki zapewnia hotel
Miłomłyn i oddalony o kilka kilometrów
zamek w Karnitach. Wszelką pomocą tu−
rystom (i inwestorom) służy Gminne
Centrum Informacji tel. 0−89/647 32 11,
0−89/647 32 12. E.J.

* Zespół pięciu pochylni na Kanale
Ostródzko−Elbląskim, umożliwia poko−
nanie przez jednostki pływające różnicy
poziomów pomiędzy jeziorem Drużno
a stanowiskiem szczytowym kanału.
Przeciąganie jednostek po części lądo−
wej odbywa się na wózkach, ciągnię−
tych po torach, przy pomocy urządzeń
wyciągowych, napędzanych kołami
wodnymi lub turbiną wodną. Projekt
opracował i zrealizował w latach 1845−
1860 i 1874−1881 inż. J.J. Steenke.

Wiele osób nie lubi kurortów z tłumami na plaży, czy na górskich szlakach i depta−
kach oraz wszechobecną głośną muzyką. Dla nich wymarzonym miejscem będą Ma−
zury z miejscowościami jeszcze nie odkrytymi i nie zadeptanymi przez turystów.

Cudze chwalicie...

Blisko z naturą
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Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. 
i Powiatowej Stacji Sanitarno−Epidemiologicznej 

o jakości wody wodociągowej w lipcu 2004 r.

œrednia max œrednia max

1 2 3 4 5 6 7

1. Temperatura, 0C 16 18 - - -

2. Barwa, mg Pt/l 0 25 4 5 15

3. Mêtnoœæ, NTU 1,09 17,80 0,41 0,98 1

4. Odczyn, pH 7,4 7,6 7,4 7,4 6,5-9,5

5. Przewodnoœæ, µS/cm 796 821 808 834 2500

6. Smak akceptowalny

7. Zapach akceptowalny

8. Amoniak, mg/l 0,15 0,40 0,16 0,24 0,5

9. Azotany, mg/l 3,3 5,0 3,06 3,59 50

10. Azotyny, mg/l <dgo 0,098 0,018 0,047 0,5

11. Chlor wolny, mg/l                  0,03 0,06 0,06 0,16 0,1 - 0,3

12. Chlorki, mg/l 104 111 - - 250

13. Fosfor, mg P2O5/l 0,52 0,88 - - -

14. Glin, mg/l <dgo 0,13 nw nw 0,2

15. Magnez, mg/l 19 19 - - 125

16. Wapñ, mg/l 74 74 - - -

17. Mangan, mg/l <dgo 0,08 0,01 0,04 0,05

18. ¯elazo ogólne, mg/l 0,16 3,04 0,04 0,10 0,2

19. Twardoœæ, mg CaCO3/l 255 264 - - 60 - 500

20. Ogólny wêgiel org., ppm 4,0 5,0 - - -

21. Utlenialnoœæ, mgO2/l 2,0 2,7 - - 5

22. Bromodichlorometan, µg/l <dgo <dgo - - 15

23. Bromoform, µg/l <dgo 6,3 - - -

24. Chloroform, µg/l <dgo <dgo - - 30

25. Dibromochlorometan, µg/l <dgo <dgo - - -

26.
Trójhalometany, µg/l               (suma 22-
25)

<dgo 6,3 - - 150,0

Próbki wody pobrane przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 57 punktach poboru w ró¿nych rejonach miasta

Próbki wody pobrane przez PSSE w P³ocku w 9 punktach poboru próbek wody w ró¿nych rejonach miasta P³ocka (SUW P³ock, ul.Górna 56)

Wodociąg publiczny Płock

Parametry i wskaŸniki

akceptowalny

akceptowalny

  Dopuszczalne zakresy 
wartoœcix) 

akceptowalny

"Wodoci¹gi P³ockie"

Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej
Powiatowa Stacja S-EL.p.

akceptowalny

Wodociąg publiczny "Góry"

œrednia max œrednia max

1 2 3 4 5 6 7

1. Barwa, mg Pt/l 5 5 - - 15

2. Mêtnoœæ, NTU 0,52 0,95 - - 1

3. Odczyn, pH 7,3 7,5 - - 6,5-9,5

4. Zapach - - akceptowalny

5. Amoniak, mg/l - - 0,5

6. Azotany, mg/l - - 50

7. Azotyny, mg/l - - 0,5

8. Chlorki, mg/l - - 250

9. Chlor wolny, mg/l                  0,12 0,18 - - 0,1 - 0,3

10. Mangan, mg/l <dgo 0,01 - - 0,05

11. Twardoœæ, mg CaCO3/l - - 60-500

12. ¯elazo ogólne, mg/l 0,03 0,09 - - 0,2

13. Utlenialnoœæ, mgO2/l - - 5

Woda pobrana przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 6 punktach poboru sieci wodoci¹gowej

Woda pobrana przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno - Epidemiologiczn¹  w P³ocku w 0 punktach 

poboru sieci wodoci¹gowej 
x) W przypadku podania jednej wartoœci  dolna wartoœæ zakresu wynosi zero

,, - " w kolumnie 3,4,5,6  nie oznaczano

,, - " w kolumnie 7   brak unormowania
Wynik <dgo oznacza zawartoœæ poni¿ej dolnej granicy oznaczalnoœci, która wynosi:

Azotyny - 0,003 mg/l Bromodichlorometan - 2 µg/l 

Azotany - 0,4 mg/l Bromoform - 2 µg/l 

Glin - 0,04 mg/l Chloroform - 2 µg/l 

Mangan - 0,01 mg/l Dibromochlorometan - 2 µg/l 

L.p. Parametry i wskaŸniki Powiatowa Stacja S-E"Wodoci¹gi P³ockie"
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  Dopuszczalne zakresy 
wartoœcix) Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej

272

1,7

0,18

<dgo

<dgo

akceptowalny

O P I N I A
Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w
Płocku dotycząca jakości wody
w sieci wodociągowej w mie−
ście Płocku produkowanej
przez Stację Uzdatniania Wo−
dy w: Płocku, ul. Górna 56b
oraz Płocku − Góry w miesiącu
lipcu 2004 roku.

"Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Płocku na podstawie
przedstawionych wyników  badań fi−
zyko  −  chemicznych i bakteriolo−
gicznych wody wykonanych przez
Laboratorium ,,Wodociągów Płoc−
kich"  Sp. z o.o. w Płocku oraz rapor−
tów badań próbek wody wykona−
nych przez Laboratorium Powiato−
wej Stacji Sanitarno − Epidemiolo−
gicznej w Płocku w punktach sieci
różnych rejonów miasta Płocka
stwierdza, że:

* jakość wody (produkowana
przez SUW Płock, ul. Górna 56)  w
badanym zakresie fizykochemicz−
nym odpowiadała wymaganiom
określonym w rozporządzeniu Mini−
stra Zdrowia z dnia 19 listopada
2002 r. w sprawie wymagań dotyczą−
cych jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (załącznik nr 2),
poza przekroczeniami maksymalny−
mi wartości następujących wskaźni−
ków i parametrów:

− barwa − 3,23 % w odniesieniu do
93 oznaczeń,

− mętność − 17,20 % w odniesieniu
do 83 oznaczeń,

− żelazo ogólne − 16,13 % w odnie−
sieniu do 83 oznaczeń,

− mangan − 5,00 % w odniesieniu
do 20 oznaczeń.

W zakresie przeprowadzonych ba−
dań mikrobiologicznych na ogólną
liczbę 101 badań nie notowano prze−
kroczeń w stosunku do normatywów
zawartych w załączniku nr 1do wy−
żej cytowanego rozporządzenia, tj.
liczby bakterii grupy coli typu kało−
wego, liczby paciorkowców kało−
wych (enterokoki) oraz liczby clo−
stridiów redukujących siarczyny.  

Odnotowano 2 przypadki przekro−
czenia liczby bakterii grupy coli, 4
przypadki przekroczenia ogólnej
liczby kolonii hodowanych w 370 C
przez 24 h oraz 18 przypadków prze−
kroczenia ogólnej liczby kolonii ho−
dowanych w temperaturze 220C
przez 72 h.

* Jakość wody (produkowana
przez SUW Płock − Góry)  w  bada−
nym zakresie fizykochemicznym i
bakteriologicznym odpowiadała wy−
maganiom określonym w wyżej cy−
towanym rozporządzeniu, poza prze−
kroczeniami ogólnej liczby kolonii
hodowanych w temperaturze 220C
przez 72h w 5 przypadkach."
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*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*

Płocczanie mogą jeszcze skorzystać
z programu profilaktyki nowotworów
jelita grubego i programu profilaktyki
nowotworów prostaty. Programy te re−
alizowane są na zlecenie Gminy Płock
i finansowane z budżetu miasta na rok
2004. 

– Profilaktyka nowotworów jelita
grubego adresowana jest do mieszkań−
ców Płocka w wieku 50 lat i więcej.
Program ten realizowany jest przez
NZOZ Orlen Medica. Pacjenci mogą
zgłaszać się osobiście do siedziby pla−
cówek Zakładu przy ul. Chemików 7
(365 09 23), ul. Kolegialna 24 (365 09
55) i ul. Otolińska 8 (366 91 11). W ra−
mach programu pacjenci mają wykony−
wane testy na krew utajoną w kale, ob−
jęci są konsultacją lekarską, a w sytua−
cjach uzasadnionych kierowani są na
badanie kolonoskopowe z wycinkiem. 

– Z kolei program profilaktyki no−
wotworów prostaty adresowany jest
do mężczyzn, mieszkających w Płocku,
w wieku 40 lat i więcej. Program reali−
zowany jest przez NZOZ „Medikard”.
Pacjenci mogą zgłaszać się osobiście
do siedziby Zakładu przy ul. Padlew−
skiego 4 lub zasięgnąć informacji tele−
fonicznie pod numerem 267 75 73.
W ramach programu pacjenci wykony−
wane mają badanie PSA, objęci są kon−
sultacją lekarską, a w sytuacjach uza−
sadnionych kierowani są na badanie
USG prostaty.

Wolne miejsca są również w progra−
mach profilaktycznych realizowanych
przez Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płoc−
ku. Są to między innymi: program pro−
mocji zdrowia psychicznego i program
edukacji przedporodowej. 

– Program promocji zdrowia psy−
chicznego adresowany jest do osób
w wieku do 55 lat dotkniętych probl−
emem bezrobocia oraz do studentów
szkół wyższych. Osoba badana musi
wypełnić ankietę – skala depresji Bec−
ka. W uzasadnionych przypadkach pa−
cjent otrzyma pomoc psychologiczną:
poradę indywidualną psychologa,
udział w zajęciach edukacyjnych
w grupach lub treningach terapeuty−
cznych, poradę indywidualną psychia−
try. Pacjenci mogą zgłaszać się osobi−
ście na badania przesiewowe do: szkół
wyższych z terenu Płocka, Powiatowe−
go Urzędu Pracy w Płocku, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
i Przychodni rejonowych SZPZOZ:
przy ul. Reja 15/3, ul. Wolskiego 4, ul.
Zielonej 40 oraz przychodni specjali−
stycznej przy ul. Miodowej 2. 

– Program edukacji dla kobiet
w ciąży skierowany jest do mieszkanek
Płocka oraz osób im towarzyszących.
Program obejmuje wykłady, warsztaty
oraz porady indywidualne. Osoby zain−
teresowane programem mogą zgłaszać
się do Szkoły Rodzenia przy Oddziale
Ginekologiczno− Położniczym w Szpi−
talu Miejskim im. św. Trójcy ul. Ko−
ściuszki 28 – tel. 268 08 31. 

Urząd Miasta zachęca mieszkańców
Płocka do zgłaszania się na badania
profilaktyczne. Wszelkich informacji
w tej sprawie udziela także:

Urząd Miasta Płocka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecz−

nych, tel. 367−17−07, 367−17−08
Planowany termin prowadzenia pro−

gramów – grudzień 2004 r., ale pacjen−
ci będą przyjmowani do wyczerpania
limitów powyższych świadczeń. (l.g.)

Miejskie programy

To ma być trening przed samodziel−
nym życiem. Doświadczenie na włas−
nej skórze jak to jest, kiedy trzeba pod−
jąć decyzję, a potem ponieść jej kon−
sekwencję. Mieszkanie chronione to je−
dyna alternatywa dla osób niepełno−
sprawnych, które po śmierci rodziców
czy opiekunów trafiają do Domów Po−
mocy Społecznej, a mogłyby żyć samo−
dzielnie. – Przecież większość z tych
osób ma mieszkania – mówi Marzena
Kalaszczyńska, prezes Stowarzyszenia
„Silni Razem”, które przygotowało
projekt. To również ratunek w sytuacji
kryzysowej, kiedy opiekun osoby nie−
pełnosprawnej trafi do szpitala. Wtedy
mieszkanie będzie pełnić rolę hostelu.

Nasz dom
Pomieszczenia są przestronne i na−

słonecznione. Na 81 mkw. mieszczą
się: trzy pokoje sypialniane, pokój
dzienny oraz kuchnia z aneksem jadal−
nym, oddzielna łazienka i WC. Wszyst−
kie drzwi są już poszerzone dla wóz−
ków, a na klatce schodowej jest elek−
tryczna platforma. Nadal trwa remont
m.in. układanie glazury i montaż pane−
li ściennych. Niedługo pojawią się
meble sfinansowane przez Miejski Oś−
rodek Pomocy Społecznej i sprzęt
AGD, o który ma się postarać Stowa−
rzyszenie „Silni Razem”. Na początku
września powołany zostanie zespół spe−
cjalistów, który zdecyduje o wyborze
osób do mieszkania.

– Wybierzemy pięć osób – mówi
Małgorzata Wójkowska, koordynator
projektu. – Każdy dostanie decyzję na
pół roku z możliwością przedłużenia na
dwa lata. Mieszkanie będzie bowiem
rotacyjne. Dla każdego z uczestników
projektu opracowany zostanie indywi−
dualny program treningowy w zależno−
ści od stopnia niepełnosprawności
i umiejętności lokatora. Wszystko ma
funkcjonować jak w normalnym domu;
wspólne posiłki, zakupy, rano wyjazd
na warsztaty, do szkoły lub pracy, po
południu wyjścia do kina, na wystawy,
do restauracji, do fryzjera. Nad postę−
pami uczestników programu będą czu−
wali opiekunowie i trenerzy. Pobyt
w mieszkaniu jest odpłatny, ale z każ−

dym będzie uzgadniany indywidualnie
w zależności od dochodów i możliwo−
ści mieszkańca. Zakupy ubrań, leków,
przejazdy i rozrywkę mieszkańcy będą
musieli sfinansować sobie sami. 

Szybka decyzja
Małgorzata Wójkowska ma już kil−

kuletnie doświadczenie w prowadzeniu
podobnego programu w Sopocie. 

– Fakt, to wymaga dużo pracy,
zwłaszcza z rodzicami, którzy często są
nadopiekuńczy a tu muszą nagle oddać
swoje dziecko i uwierzyć, że bez nich
sobie poradzi – mówi Wójkowska. – To
powolny proces wychowawczy, w który
często jest wpisane ryzyko. Rodzice by−
wają zszokowani, kiedy widzą jak ich
syn, którego we wszystkim wyręczali,
sam przygotowuje i podaje herbatę,
chce to zrobić i potrafi. Wcześniej robi−
li ją za niego w obawie, że się sparzy –
dodaje. – Jednak to właśnie nauka na
własnych błędach może przynieść za−
skakujące i pozytywne efekty.

W Sopocie taki dom przeznaczony
był wyłącznie dla osób upośledzonych
umysłowo. W Płocku będą to zarówno
osoby zaburzone psychiczne czy umy−
słowo, ale również z dysfunkcją narzą−
dów ruchu. – Wszyscy, którzy w co−
dziennym życiu nie są samodzielni,
a mogą tacy być – mówi Marzena Ka−
laszczyńska. 

Projekt powstał w listopadzie 2003
roku. Na początku sierpnia Stowarzy−
szenie „Silni Razem” oraz Miejski Oś−
rodek Pomocy Społecznej w Płocku
podpisali porozumienie w tej sprawie. 

– Jestem pod ogromnym wrażeniem
– mówi Małgorzata Wójkowska, która
na realizację projektu czekała w Sopo−
cie kilka lat. – To by się nie udało,
gdyby nie zaangażowanie prezydenta
Mirosława Milewskiego i Dariusza
Zawidzkiego oraz dyrektora Wydziału
Gospodarki Mieszkaniowej Stanisława
Stańczaka – dodaje Kalaszczyńska.
Projekt współfinansuje Urząd Miasta
Płocka, MOPS, „Silni Razem” (reali−
zacja projektu z Funduszu Grantowe−
go) i sponsorzy. 

W połowie miesiąca mieszkanie przy
ul. Norwida ma już funkcjonować. (r. ł.)

Zamieszka w nim pięć osób z różnym rodzajem niepełnosprawno−
ści. Będą żyć jak normalna rodzina – dzieląc się swoimi sukcesami
i porażkami, aż nauczą funkcjonować się bez pomocy innych. 

Mieszkanie chronione

Mamy na tym polu spore doświad−
czenie. Walka z bezmyślnymi kierow−
cami rozpoczęła się już przed rokiem.
– Odbieraliśmy kilkanaście telefonów
tygodniowo z informacją, że miejsca
parkingowe przeznaczone dla niepełno−
sprawnych są zajmowane przez „zwy−
kłych” kierowców – mówi Marzena Ka−
l a s z c z y ń s k a ,
Rzecznik Osób
Niepełnospraw−
nych w Urzędzie
Miasta. Tak naro−
dził się pomysł
akcji edukacyjnej.
Za wycieraczkami samochodów zajmu−
jących koperty ze znakiem niepełno−
sprawności zaczęły pojawiać się czer−
wone ulotki z hasłem „Jeżeli zabierasz
moje miejsce, weź też moje kalectwo”.
Ich opracowaniem i drukiem (3 tys.
egz.) zajęła się drukarnia Agpress i zro−
biła to bezpłatnie. Ulotki otrzymali po−
licjanci, strażnicy miejscy. Można je
było również dostać w ratuszowym
Biurze Obsługi Klienta.

To był „strzał w dziesiątkę”. Dziś
skarg jest dużo mniej. Płocką akcją za−
interesowały się inne miasta.

RRaazzeemm  zz IInntteeggrraaccjjąą

GUS szacuje liczbę niepełnospraw−
nych w Polsce na ok. 5,5 mln osób, któ−
rzy chcą i mogą normalnie i samodziel−

nie funkcjonować. 
– Kierowcy traktują
„koperty” jako coś wy−
jątkowo rzadko używa−
nego. I zajmują je –
tłumacząc się często –
tylko „na chwilę”. Nie

rozumieją, że te miejsca są nam niez−
będne – dodaje płocki rzecznik. 

W ramach ogólnopolskiej konferen−
cji nt. „Akcji parkingowej” we wrześ−
niu w TVP 3 i TVN Turbo emitowane
będą 30 sekundowe spoty telewizyjne.
10 września w hipermarketach przepro−
wadzone zostaną happeningi. Więcej
informacji uzyskać można na stornie
internetowej „Integracji” (www.niepel−
nosprawni.org). (r. ł.) 

Płock włącza się do „Akcji Parkingowej” Stowarzyszenia Przyjaciół Integra−
cji. Celem programu jest zwiększenie kultury i świadomości kierowców, któ−
rzy zajmują miejsca postojowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.

Są takie miejsca
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Dyrektor Młodzieżowego Domu Kul−
tury, Romana Ludwicka−Mierzejewska,
została laureatką I edycji Nagrody im. Ja−
nusza Korczaka dla Najlepszego Eduka−
tora. Wyróżnienie ustanowione zostało
przez Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu RP oraz Ministra Edukacji, Kul−
tury i Sportu Państwa Izrael.

Nagrodę co roku otrzymuje jedna oso−
ba – nauczyciel, pedagog – która wykaże
się szczególnymi osiągnięciami w swojej
pracy pedagogiczno−wychowawczej. 

– Płocka placówka w sposób najpeł−
niejszy realizuje piękne idee Janusza Kor−
czaka – czytamy w uzasadnieniu przyz−
nania nagrody. – Każde dziecko traktuje
indywidualnie, w zależności od jego moż−
liwości i potrzeb. Trzeba zrobić wszystko,
aby nie zniechęcało się drobnymi niepo−
wodzeniami, ale chciało rozwijać własne
zdolności, zdobywać nowe umiejętności.

Romana Ludwicka−Mierzejewska po−
konała 30 kandydatów i w nagrodę poje−
dzie na dziesięć dni do Izraela. (m.d.)

Z MDK−u do Izraela

*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*

Zakończyła się budowa ul. Wroniej
i Saperskiej wraz z odgałęzieniem do
ul. Lenartowicza (osiedle Wyszogrodz−
ka). Dzięki temu mieszkańcy znajdują−
cych się tam domków jednorodzinnych
mają ułatwiony dojazd do swoich pose−
sji. 

W ramach zadania wykonano na−
wierzchnię wraz z oznakowaniem, ka−
nalizację deszczową, przebudowano
oświetlenie ul. Saperskiej oraz upo−
rządkowano zieleń. Chodniki Wroniej

i Saperskiej zostały utwardzone polbru−
kiem, a pas jezdny kostką brukową
w odmiennym kolorze. Ciąg pieszy od−
dzieliły od pieszo−jezdnego słupki
przeszkodowe. Budowa ulic nie zmie−
niła organizacji ruchu w tej części osie−
dla. Pierwszeństwo przejazdu zachowa−
ła ul. Maneżowa, z którą łączy się Sa−
perska oraz Spółdzielcza, do której pro−
wadzi Wronia. 

Koszt budowy ulic wyniósł ponad
270 tys. zł brutto. (m.d.)

Ulice jak nowe

Przez trzy dni Dom Pomocy Spo−
łecznej „Przyjaznych serc” przy ul.
Krótkiej gościł wiele osób. A wszyst−
ko za sprawą Dni Otwartych (25−27
sierpnia). Były więc: występy zespołu
taneczno−wokalnego DPS „Rozśpie−
wane serca”, zabawy, konkursy, quizy
oraz wspólne grillowanie. Odbyły się
prezentacje form pracy opiekuńczo−te−
rapeutycznej i rehabilitacyjnej świad−

czonej przez DPS oraz pokaz sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego reno−
mowanych polskich i zagranicznych
firm. Wszyscy zainteresowani mogli
skorzystać z bezpłatnych porad: praw−
nika, psychologa, psychiatry, dietety−
ka. Nie brakowało chętnych, którzy
chcieli zbadać sobie tkankę tłuszczo−
wą, poziom cukru i ciśnienia tętnicze−
go (na zdjęciu). (m.d.)

Otwarte serca

Potrzeby niepełnosprawnych często są lekceważone przez kierowców
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Podjazdy dla wózków ma już sto
przejść na płockich ulicach. Do końca
roku ma ich być dwa razy tyle. MZD
przystosowuje je dla niepełnospraw−
nych sukcesywnie wraz z kolejnymi re−
montami, np. skrzyżowanie Bielska/Ja−
chowicza czy Bielska/Sienkiewi−
cza/Kwiatka. Dzięki współpracy z Biu−
rem Rzecznika Osób Niepełnospraw−
nych w Płocku wszelkie zmiany i suge−
stie osób poruszających się na wózkach
są uwzględniane. Tak było z nieszczęs−
nymi rynienkami odpływowymi, po−
między chodnikiem a jezdnią. Malutkie
kółka, zwłaszcza przy wózkach elek−

trycznych, po prostu w nich grzęzły.
Teraz odpływy są umieszczane pod po−
chylnią. — Marzy mi się, aby Płock był
miastem bez barier — mówi Marzena
Kalaszczyńska, Rzecznik Osób Niepeł−
nosprawnych i prezes stowarzyszenia
„Silni Razem”. Stowarzyszenie to prze−
prowadziło już kilka edycji akcji
„Płock bez barier” podczas której,
wspólnie z wolontariuszami zbadało
dostępność 160 budynków; banków,
aptek, instytucji i urzędów. 

Na łamanie barier przy przejściach
dla pieszych miasto przeznaczyło
w tym roku ponad 80 tys. zł. (r. ł.)

Moje marzenie

* Ze sklepu przy ul. Czwartaków trzech
chłopaków w wieku 16−18 lat skra−
dło 3,2 tys. zł.

* Złodziej podczas mijania kobiety zer−
wał jej z szyi dwa złote łańcuszki
o wartości 1,2 zł. Do zdarzenia do−
szło na ul. Gałczyńskiego.

* Z ul. Czwartaków zginęły dwa ro−
wery górskie o wartości prawie 
1 tys. zł.

* Dwóch pijanych 17−latków trafiło do
policyjnego aresztu. Zostali zatrzy−
mani podczas wybijania szyb i de−
wastacji przystanku KM przy ul.
Wyszogrodzkiej. Za zniszczenie
mienia grozi im kara od trzech mie−
sięcy do pięciu lat pozbawienia wol−
ności.

* Trzech złodziei zabrało płocczanino−
wi plecak i telefon komórkowy
o wartości prawie 1,5 tys. zł. Do
zdarzenia doszło na ul. Rybaki.

* Z ul. Bielskiej skradziono Volvo
o wartości 11,8 tys. zł. 

* 26−letni płocczanin wtargnął nagle
pod pociąg towarowy. Mężczyzna
poniósł śmierć na miejscu.

* Z jednego z płockich pubów zło−
dzieje skradli damską torebkę
z dokumentami, pieniędzmi oraz
telefonem komórkowym. Straty
– 2,5 tys. zł.

* Z ul. Otolińskiej zginął Daewoo La−
nos o wartości 16 tys. zł. 

* Z gabloty sklepu przy ul. Wyszogrodz−
kiej złodzieje skradli męską złotą
bransoletę o wartości 4,7 tys. zł.

* Na ul. Tysiąclecia złodzieje zerwali
z szyi kobiety złoty łańcuszek o war−
tości 800 zł. Do podobnego zdarze−
nia kilka minut później doszło przy
ul. Rembielińskiego.

* Z ul. Norbertańskiej zginął polonez
o wartości 7 tys. zł.

* Dwóch złodziei śpiącemu pasażerowi
autobusu, skradło reklamówkę
z portfelem i telefonem komórko−
wym. Straty – 420 zł. 

* Podczas, gdy kierowca Skody Felicji
zmieniał uszkodzone koło w swoim
samochodzie, złodzieje skradli mu
saszetkę z dokumentami, pieniędzmi
i telefonem komórkowym. Straty
– 1,4 tys. zł.

* Złodzieje, wybijając szybę, włamali
się do Renault Megane zaparkowa−
nego przy ul. Gradowskiego i skradli
radio o wartości 500 zł.

* Trzech złodziei podeszło do Seata
Alhambra, który czekał na skrzy−
żowaniu na zmianę sygnalizacji
świetlnej, wybili szybę
w drzwiach pasażera i skradli to−
rebkę z pieniędzmi, telefonem ko−
mórkowym i dokumentami. Straty
– 3,7 tys. zł. 

* Z domu przy ul. Dworcowej zło−
dzieje skradli aparaty fotograficz−
ne, 25 płyt DVD, cztery ikony po−
chodzące z XIX wieku oraz biżute−
rię. Straty oszacowano na 38 tys.
zł. 

* Ze sklepu przy ul. Armii Krajowej
złodzieje zabrali kasę fiskalną
o wartości 1,4 tys. zł. 

* Z Fiata Punto zaparkowanego przy ul.
Kobylińskiego zginęło radio, teczka
skórzana oraz karty bankomatowe.
Straty – 500 zł.

* Po wyważeniu drzwi balkonowych
złodzieje dostali się do mieszka−
nia przy ul. Wiśniewskiego i za−
brali telefon komórkowy, doku−
menty, karty bankomatowe oraz
kluczyki od Hondy CRV, którą
odjechali. Straty wyceniono na
ponad 57 tys. zł.

* Na Placu Dąbrowskiego złodziej
przewrócił 47−letnią kobietę i skradł
jej torebkę z telefonem komórko−
wym, kluczami oraz portfelem. Stra−
ty – 2,5 tys. zł.

* Trzy kobiety podające się za ma−
sażystki weszły do mieszkania
70−letniej kobiety i skradły jej
550 zł. (m.d.)

Kronika policyjna
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Obrazy Antoniego Wróblewskiego,
prezentowane w Płockiej Galerii
Sztuki, są niezwykłe. Przedstawiają
krajobrazy, pejzaże, ale w zupełnie
inny sposób. W poszukiwaniu auten−
tyczności autor sięgnął po twory
przyrody, dlatego jego prace wykona−
ne są z ziemi, słomy, trawy, a nawet
torfu. I choć trudno sobie to wyobra−
zić – mimo swojej kolorystyki – obra−
zy wcale nie są smutne, przybijające.
Na wystawie są też szkice, rysunki,
a nawet grafiki poświęcone katastro−
fie w Czarnobylu. 

– Zawsze chciałem mieć wystawę
w Płocku, a teraz mi się to udało – mówił
autor na wernisażu. – Staram się miejsce,
w którym jestem i jego nastrój, zinterpre−
tować materiałem, który jest na miejscu,
a przede wszystkim ziemią. Być może ko−
lejny cykl moich obrazów będzie nazywał
się „Malowane ziemią tumską”.

Antoni Wróblewski ukończył Akade−
mię Sztuk Pięknych w Warszawie. Miesz−
ka i tworzy na Podlasiu. Wiele podróżo−
wał; był m.in. na Alasce, Bałkanach i Mek−
syku. Wystawę w Płockiej Galerii Sztuki
można oglądać do 11 września. (m.d.)

Ziemia ziemią malowana

Festiwal Muzyki Elektronicznej to
nie tylko muzyka. W Małachowiance
odbyła się równolegle impreza pn.
„AstigmaticKino”.

Organizatorzy zadbali o różnorodny,
czasami zaskakujący, repertuar. Trzyd−
niowa uczta dla kinomanów, którzy
szukają nowych wrażeń, lubią zabawę
kinem i nowe formy przekazu. Impreza
była godna uznania; wspaniała festiwa−
lowa atmosfera i bardzo przyjazne mu−
ry najstarszej szkoły w Polsce. Festiwal
miał cztery bloki tematyczne: retros−
pekcje, osobowości, nowe technologie
i eksperyment. Na deser każdego wie−
czoru, w ramach eksperymentu, prezen−
towano nocne kino (filmy Mike Figgisa
i Pata O’Neilla). Osobowością tego fe−
stiwalu był oczywiście Krzysztof Ko−
meda – duchowy ojciec festiwalu, eg−
zotyką – bajki radzieckie, a daniem
głównym krótkie metraże spod znaku
Ars Elektronica i eksperymentalne wi−
zualizacje. Gdzieś pomiędzy udało się
wcisnąć „Fishing with John” Johna Lu−
rie – antyserial, którego głównym te−
matem były rozmowy przy wędce z To−
mem Waitsem, Denisem Hopper czy Ji−
mem Jarmushem.

Prawdziwym hitem AstigmaticKino
była z pewnością projekcja „Demi Pas”
Juliana Maire’a (polska premiera). Sala
barokowa Muzeum Mazowieckiego,
w której odbywał się ten niecodzienny
eksperyment przeżyła prawdziwe oblę−

żenie (dwa seanse, na które nie wszyst−
kim udało się wejść). Wrażenie robił już
sam projektor, który domowymi sposo−
bami został przerobiony na mikrome−
chanizm, produkujący animowane obra−
zy. Był to swoisty spektakl animacji
i ruchu. Zapisane na szklanych płytkach
obrazy „ożywały” we wnętrzu projekto−
ra. Julian Maire wraz ze swym pomoc−
nikiem kocimi ruchami poruszali się
wokół sapiącej maszyny. Film „powsta−
wał” na oczach zahipnotyzowanej pub−
liczności. Treść filmu – dzień z życia
człowieka – schodziła na drugi plan. Li−
czyła się forma industrialnej, ale niez−
wykle pięknej baśni. Kiedy w głośni−
kach słychać było krople deszczu na
ekranie dosłownie skraplała się woda.
Twórcy zebrali gromkie brawa, długo
nie mogli pozbyć się publiczności, któ−
ra zaraz po projekcji otoczyła magiczne
urządzenie, starając się zgłębić tajemni−
ce eksperymentu. Julian Maire odpo−
wiadał na pytania, tłumaczył. 

Oczywiście można się czepiać kiep−
skiej promocji imprezy, zmian w pro−
gramie, tematycznego miszmaszu
i braku tłumaczenia filmów, ale to chy−
ba niewielki mankament.

Za festiwalowe kino odpowiedzialna
była Fundacja Moma Film, pomysło−
dawca niecodziennych projektów fil−
mowych w Polsce, na stałe współpracu−
jąca z festiwalem nowych mediów Ars
Electronica. (r.ł.)

Astigmatic 2004

Duch Komedy

W pierwszym tygodniu sierpnia od−
był się w Zakrzewie XI plener arty−
styczny dla mieszkańców domów po−
mocy społecznej. Plener to co roku po−
czątek wydarzeń spod znaku „Oto ja” –
konkursu i wystawy – jak zawsze inspi−
rujący i dopingujący artystów z kręgu
art brut i art naif. Prace powstałe na ple−
nerze wzbogacą kolekcję „Oto ja”, któ−
ra już obejmuje kilka tysięcy prac pla−
stycznych, głównie malarskich, ale tak−
że rysunków i rzeźb. Artyści w tym ro−
ku pracowali pod opieką instruktorów

na stałe związanych z akcją; Izą Kociń−
ską−Wójcik, Anną Sarzalską, Agatą
Adamek i Pawłem Myserą.

„Oto ja” jest coraz bardziej znanym
znakiem firmowym, promującym płoc−
kich outsiderów. Uczestnicy i laureaci
konkursu ”Oto Ja” zdobywają laury na
Ogólnopolskim Konkursie Malarskim
im. Teofila Ociepki w Bydgoszczy. Nie
tylko galerie, ale również Centrum
Sztuki Współczesnej, coraz chętniej or−
ganizują im wystawy zbiorowe i indy−
widualne. (r. ł.)

Plener outsiderów

Praca Adama Dębińskiego

To efekt jednego z trzech warsztatów
prowadzonych podczas tegorocznej akcji
„Podwórko”. Tygodniowe warsztaty dla
dzieci i młodzieży z płockich podwórek
był jak zwykle wydarzeniem artystycz−
nym i społecznym. Na murach kamienic
powstały wspaniałe murale, autorstwa
warszawskiej grupy Twożywo i Galerii
Rusz z Torunia. Twożywo stworzyło
wielki biało – czarny napis „DOM” i se−
rię geometrycznych postaci zwierząt
(wewnątrz budynku POKiSu), zaś „Ru−
że” dwa kolejne obrazy z serii „galeria
rusz przedstawia...” i piękne „okna” z pa−
niami na poduszkach. 

Obok swoje pierwsze kroki w sztuce
ulicy stawiały dzieciaki z trzech płoc−
kich podwórek. Podczas warsztatu poe−
zji chodnikowej uczyły się wycinać
szablony, na których pojawiły się ich
największe marzenia związane z otocze−
niem; czasami niezwykle poetyckie
(„kolorowe ściany”), czasami czysto
praktyczne („żeby ktoś przyspawał rur−
kę do trzepaka”). Potem przenosiły je na

mury i chodniki swoich podwórek.
Z dziecięcych marzeń powstały również
kolorowe vlepki (naklejki) i koszulki
(każdy uczestnik otrzymał jedną). 

– To była naprawdę ciężka praca, ale
efekt przeszedł nasze najśmielsze ocze−
kiwania – mówi Katarzyna Gąsiorow−
ska, prowadząca warsztaty.

Przez cały tydzień Albert Dyna
z Tumskiej 9 – uczestnik warsztatów
filmowych – nie rozstawał się z kame−
rą. Tak powstała kronika wydarzeń
warsztatowych, ciekawy film o chłop−
cu, który chce zostać człowiekiem, bar−
dzo dojrzałe „ciało” i optymistyczny
„człowiek jest mądry wspaniały, ro−
zumny” (autorstwa Agaty Adamek).
Filmy wraz z projektami z ubiegłego
roku pokazane zostały na zakończenie
tegorocznej akcji. 

Strzałem w dziesiątkę okazały się war−
sztaty kulinarno−teatralne. Efektem pier−
wszego było nasycenie zawsze głodnych
brzuchów uczestników. Efektem drugie−
go – spektakl z elementami magii. 

– Dzieciaki powiedziały do mnie: Pro−
szę pana, ale my się tu ciągle kłócimy.
Dobrze – odparłem – to pokażcie jak się
kłócicie – mówił Tadeusz Rybicki z Tea−
tru „Cinema” z Michałowic. – Należy pa−
miętać, że to nie są aktorzy, dlatego trze−
ba pozwolić im być sobą, pokazać to co
chcą, a powstanie coś dobrego. 

Prace uczestników można oglądać na
podwórkach przy Tumskiej 9, Kole−
gialnej 3 i 5 oraz Kwiatka 34 (podwór−
ko obok „batona Platona”). (r. ł.)

„Żeby było piękne niebo nad podwórkiem”, „żebym miał więcej
kolegów”, „... i fajne koleżanki” – szablony z takimi napisami
pojawiły się na płockich podwórkach.

Piękne niebo nad...
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Tradycja Monte Cassino

Benedyktyni swoje opactwa zakłada−
li na wzgórzach, tak jak na Monte Cas−
sino. Wzgórze Tumskie ten warunek
spełniało i tu został wybudowany ko−
ściół p.w. św. Wojciecha. Nieznane są
jednak opisy pierwotnej świątyni. Wia−
domo tylko, że była niszczona w okre−
sach najazdów pruskich i litewskich.

Król Zygmunt Stary w latach 1538
i 1545, w obrębie zamku płockiego, po−
między obecną wieżą szlachecką i wieżą
zegarową, podarował zakonnikom teren
pod budowę nowych gmachów klasztor−
nych. Późnogotycką świątynię, pomię−
dzy wieżą szlachecką a klasztorem, wy−
budował Jan Dziedzicki, opat w latach
1540−1551. Ale już w latach 1615−1616
budynki klasztorne zostają wzniesione
na nowo, a kościół poddany znacznej
przebudowie. Stan zabudowań klasztor−
nych w piśmie do Rzymu przedstawił bi−
skup płocki Stanisław Łubieński: Wsku−
tek niedbalstwa przełożonych wszystko tu
podupadło: żadnej nie było świątyni,
a nawet śladu nie było klasztoru. [...]
Przeszło 15 lat temu pieczę nad klaszto−
rem objął Stanisław Starczewski, jedno−
cześnie sufragan płocki. Ten podupadłe
zabudowania klasztoru, zwaliwszy
wpierw nawet zniszczone fundamenty,
wielkim kosztem na nowo postawił, nową
świątynię bardzo piękną zbudował... (wg
abp A. J. Nowowiejski, „Płock. Mono−
grafia historyczna”, Płock 1931).

Świadectwo i zakres tej przebudowy
przekazane zostały na pamiątkowej tab−
licy, umieszczonej w kościele: Bogaro−
dzicy Dziewicy, św. Benedyktowi i jego
świątobliwej rodzinie, za najjaśniej−
szych Zygmunta III i Konstancji poboż−
nych i dobrych panujących, za Stanisła−
wa Łubieńskiego rządzącego biskup−
stwem płockim, siostrzeniec jego Stani−
sław Starczewski, biskup lacedemoński,
sufragan, opat i kanonik płocki, przed−
tem drewniany i starością zniszczony
klasztor wraz ze świątynią, św. Wojcie−
chowi poświęconą, odbudował, wysta−

wił, ozdobił i poświęcił roku Pańskiego
1632 (wg abp A. J. Nowowiejski,
„Płock. Monografia historyczna”,
Płock 1931).

Kościół w 1705 roku spustoszyły
i zniszczyły oddziały wojsk szwedzkich
i rosyjskich, wtedy też spłonęło archi−
wum i biblioteka zakonna.

Zapis wizytacji z 1707 roku odnoto−
wuje cztery ołtarze: główny, marmuro−
wy, poświęcony św. Wojciechowi z ob−
razem przedstawiającym „Wniebowst−
ąpienie Pańskie” i mniejszym, ukazują−
cym „Koronację Najświętszej Maryi
Panny przez Świętą Trójcę”. Pozostałe
trzy ołtarze boczne były drewniane:
p.w. św. Benedykta, św. Bernarda
i Najświętszej Marii Panny. Przy wej−
ściu do zakrystii wisiał stary obraz
przedstawiający św. Wojciecha.

W czasie przebudowy świątyni na
kaplicę po 1781 roku, górne galerie zo−
stały zamienione na korytarze, a z ołta−
rzy pozostał tylko główny. Hipolit Ga−
warecki w swoim opisie obrazu z tego
ołtarza zamieszcza informację, że Pan
Jezus trzyma w dłoni sztandar zwycię−
stwa co wskazuje, że obraz ten mógł
przedstawiać nie „Wniebowstąpienie”,
ale „Zmartwychwstanie Pana Jezusa”,
niekoniecznie w sensie historycznym
ale ideowym. Obraz ten ok. 1895 roku
został zastąpiony (po przeniesieniu oł−
tarza do kościoła farnego) obrazem Piu−
sa Welońskiego „Wniebowstąpienie”.

W latach następnych kościół całko−
wicie został zamieniony na mieszkania.
Obecnie są tu urządzone sale wystawo−
we Muzeum Mazowieckiego.

Gotycki – tradycyjny

Do dziś zachowało się wiele gotyc−
kich elementów związanych z kościo−
łem św. Wojciecha; przede wszystkim
sam kościół, którego wnętrze jest prze−
budowane, a historyczne elewacje zew−
nętrzne zmienione i ukryte pod tyn−
kiem. Był to duży i widny kościół z ga−
leriami na piętrze, cały korpus nawowy
był gotycki. Taki jest zachowany za−
chodni szczyt, dziś ukryty we wnętrzu
Muzeum. Ikonografia Wzgórza Tum−
skiego wykonana przed połową XIX
wieku ukazuje gotyckie okna świątyni.
Nawet sygnaturka nad prezbiterium, na
rysunku Edwarda Tumanowicza z 1822
roku ma taki walor. Także na inwenta−
ryzacyjnym planie kościoła, wykona−
nym w latach 1630−1655 przez Giovan−
niego Battistę Gisleniego, można odna−
leźć ślad świątyni gotyckiej w systemie
filarowym ścian.

Przyjmując, że wskazane relikty po−
chodzą z okresu budowy kościoła w po−
łowie XVI wieku, a więc w okresie kie−
dy renesans już był obecny nawet
w Płocku, trzeba dopowiedzieć, że
w tym czasie architektura gotycka na
Mazowszu (i nie tylko) była zjawi−
skiem tradycyjnym, ale jednocześnie
jeszcze bardzo żywym, co obrazuje np.
gotycki klasztor bernardynów w Przas−
nyszu z lat 1585−1588.

Barokowy – awangardowy

Wspomniany wyżej rysunek Gisle−
niego ukazuje przyziemie świątyni już
po jej przebudowie w latach 1615−
1616. Odnotowane są na nim trzy ołta−
rze i boczne wejście z portalem, które
znajdowało się w pobliżu wieży szla−
checkiej, na zewnątrz klasztoru. Jednak
z samej przebudowy budynku nic się
nie zachowało. Nie jest też znana jej
ikonografia i nie wiadomo jak ta świą−
tynia wyglądała, poza tym, że we wnę−
trzu wyłożonym dekoracyjnymi flizami
(płyty kamienne, terakotowe lub fajan−
sowe służące do dekoracji ścian i po−
dłóg), znajdowały się galerie. Zacho−
wały się natomiast dwa dzieła małej ar−
chitektury, wspomniany ołtarz główny
i portal wejściowy.

Obydwa te zabytki, do niedawna by−
ły przypisywane Giovanniemu Batti−
ście Gisleniemu na podstawie zachowa−
nego szkicu inwentaryzacyjnego ołta−
rza i przyziemia z lat 1630−1655, za−
chowanych w szkicowniku G. Chiave−
riego w Dreźnie. Analiza formalna ołta−
rza z innymi ołtarzami na terenie
Włoch, dokonana przez prof. Mariusza
Karpowicza, pozwoliła w autorze tego
dzieła odnaleźć innego artystę włoskie−
go, związanego z dworem Zygmunta III
Wazy, którym jest Matteo Castello. Ba−
dania Michała Wardzyńskiego wskaza−
ły ołtarz główny z lat 1582−1583, pro−
jektowany przez Giacomo della Portę
dla kościoła Il Gesu w Rzymie, jako in−
spirację dla królewskiego architekta
działającego w Płocku.

Przyjmuje się, że ołtarz płocki pow−
stał w latach dwudziestych XVII wieku.
W tym samym czasie, słynny rzeźbiarz
i architekt Gianlorenzo Bernini, iden−
tyczny ołtarz zaprojektował do kościoła
S. Agostino w Rzymie. Po kasacji za−
konu misjonarzy, w 1865 roku został
przeniesiony do fary.

Podobnie sytuacja przedstawia się
z portalem wejściowym, którego deko−
rację stanowią trzy herby. Pośrodku

znajduje się królewski herb Zygmunta
III, po jego prawej stronie herb Ostoja
biskupa Marcina Szyszkowskiego, a po
lewej herb Nałęcz opata i sufragana
Stanisława Starczewskiego. Herb ten
znajduje się również na ołtarzu. Jako
analogię dla tego portalu, wymienieni
wyżej badacze wskazują twórczość Do−
menico Fontany, który wykonał prawie
bliźniaczy portal wejściowy do biblio−
teki w pałacu papieskim w Watykanie
w roku 1587−1588. Portal w Płocku, za−
projektowany również przez Matteo
Castello, został wykonany w latach
przebudowy kościoła, kiedy zwierz−
chnikiem diecezji płockiej był bp
Szyszkowski, a ok. 1867 roku przenie−
siony do kościoła w Bądkowie Kościel−
nym.

Wg klasyfikacji opracowanej przez
prof. Karpowicza, barok w Polsce uksz−
tałtował się jako zjawisko rodzime, pod
wpływem oddziaływania sztuki wło−
skiej bądź niderlandzkiej. Narodziny
i pierwsza faza baroku przypada na lata
1582−1630. Nurt włoski jest związany
z osobą Zygmunta III Wazy, który był
jego animatorem. Obydwa przedsta−
wione dzieła małej architektury repre−
zentują początkową fazę rozwoju baro−
ku w Polsce, jego włoską odmianę. 

Na benedyktyńskiej tarczy

Klasztor Monte Cassino na przestrze−
ni stuleci był wielokrotnie niszczony.
W czasie drugiej wojny światowej pol−
ski żołnierz w walce o wzgórze zapisał
jedną z najpiękniejszych kart w historii
polskiego oręża. Po jego zwycięstwie
klasztor ponownie się odrodził. Her−
bem opactwa na Monte Cassino jest
ścięty pień drzewa z odrastającą gałąz−
ką, jako znak, że wielokrotnie burzone,
zawsze się odradza, a dewiza herbowa
brzmi: „Ścięte odrasta”.

Lecz benedyktyni nie wykształcili
jednorodnego godła dla swojego zako−
nu. Wg tradycji, konwent w Płocku – za
zezwoleniem biskupa Wernera – po−
czątkowo używał w pieczęci herbu Po−
raj – biała, pięciolistna róża w polu
czerwonym. Herb ten był jeszcze ele−
mentem składowym pieczęci klasztoru
po przeniesieniu do Pułtuska.

Herb płockich benedyktynów znany
jest z odcisku pieczęci opactwa na do−
kumencie z 1571 roku, wystawionym
przez opata Pawła Kaleckiego herbu
Kotwicz. W owalnym polu, w górnej
części przedstawiony jest patron, św.
Wojciech na tronie, poniżej, umiesz−
czony jest herb Dołęga. W otoku pie−
częci napis: SIGILLUM CONVENTU−
ALE ARCIS PLOCENSIS. Powstanie
tej pieczęci wiąże się z Janem Dzie−
dzickim z rodu Dołęgów, opatem płoc−
kim w latach 1540−1551. Podobna do
tej jest starsza pieczęć opactwa bene−
dyktyńskiego w Sieciechowie, na której
stojąca postać św. Wojciecha wypełnia
już całe pole.

Pierwszy poświadczony materialnie
kościół benedyktynów, wybudowany
przez wspomnianego opata Jana Dzie−
dzickiego herbu Dołęga, znajduje się na
przedłużeniu osi kościoła katedralnego,
a pierwszy poświadczony materialnie
kościół katedralny został wybudowany
przez biskupa Aleksandra herbu Dołę−
ga. Roman Rzymkowski

Benedyktyni (2)

Matteo Castello, portal kościoła św. Woj−
ciecha, 1615−1616, obecnie przy kościele
parafialnym w Bądkowie Kościelnym 
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Matteo Castello, ołtarz główny z kościoła
św. Wojciecha, 1620−1630, obecnie ko−
ściół farny p.w. św. Bartłomieja
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* 65 LAT TEMU * 65 LAT TEMU * 65 LAT TEMU * 65 LAT TEMU * 65 LAT TEMU * 65 LAT TEMU * 65 LAT TEMU * 65 LAT TEMU *

(...)W nocy z 14 na 15 września od−
działy podległe gen. Karaszewiczowi−
Tokarzewskiemu starały się zlikwidować
przyczółek pod Płockiem. Późnym wie−
czorem dowódca 15 DP skierował do na−
tarcia 61 pp. Wybrano najtrudniejszy
sposób wymagający precyzyjnego do−
wodzenia i szczególnie starannej koordy−
nacji działań – nocne natarcie z marszu
z wyjściem na rubież w szykach rozwi−
niętych. W drodze na podstawy wyjścio−
we pododdziały pogubiły się i wyszły
z lasu gąbińskiego nie jednocześnie, czę−
sto na zbieżnych kierunkach. Nic więc
dziwnego, że nie zdołały usunąć nie−
mieckich ubezpieczeń, wymieszały się
z nimi i utknęły na podejściach do Do−
brzykowa. Wyprowadzony o świcie sil−
ny kontratak niemiecki odrzucił zdzie−
siątkowane kompanie 61 pp (pułku pie−
choty) z powrotem na skraj lasu. Około
północy ruszyło także kierowane przez
płk. Kawińskiego natarcie 27 DP z rejo−
nu Łącka. Pododdziały na kilka godzin
uwikłały się w chaotyczną walkę w gę−
stwinie leśnej. Dopiero o świcie wyparły
Niemców z lasów łąckich i, po uporząd−
kowaniu szyków, kontynuowały natarcie
w kierunku Radziwia. Do godz. 10 bata−
liony opanowały teren rubieży 24 pp –
kol. Dzierząznia – cegielnia Góry, zaś 19
pp – Góry – Budy Ciechomickie i zosta−
ły zatrzymane.

Około godz. 3, gdy oddziały 15 i 27
DP walczyły, gen. Karaszewicz−Toka−
rzewski wydał rozkaz: pobić nieprzyja−
ciela na południowym brzegu Wisły, nie
dopuścić do sforsowania rzeki na odcin−
ku Wyszogrodu przez nowe siły i ak−
tywnie bronić tyłów własnych wojsk na
rubieży Kutno – Gostynin – Płock. Jed−
nak treść zadań postawionych związ−
kom taktycznym i oddziałom, a zwłasz−
cza brak niezbędnych danych do organi−
zacji natarcia (czas, rubieże, kierunki,
wsparcie) i bardzo szczegółowe sprecy−
zowanie zadań obronnych, świadczyły
o braku wiary dowódcy grupy w powo−
dzenie natarcia, a nawet – w ogóle w je−
go rozpoczęcie. Zresztą, zamiar likwi−
dacji przyczółka stał się całkowicie nie−

realny po rozkazie gen. Kutrzeby, wyłą−
czającym 15 DP ze składu GO (Grupy
Operacyjnej). Dywizja do końca dnia
pozostała na pozycjach obronnych,
a wieczorem wyruszyła do wskazanego
jej rejonu wyjściowego na wschód od
Iłowa (Biała Góra – Budy Stare), gdzie
miała być użyta do natarcia przez Bzu−
rę. Jej miejsce zajęły bataliony ON
(Obrony Narodowej) – „Bydgoszcz”
i „Kcynia” (dowódca – mjr Florian So−
kołowski), w późniejszym czasie miały
do nich dołączyć dalsze cztery bataliony
z Poz. BON. Wobec zmiany zadania 15
DP całkowicie niezrozumiałe jest popo−
łudniowe natarcie 24 i 19 pp. Nacierają−
ce na poprzednich kierunkach oddziały,
tym razem wsparte dobrze przygotowa−
nym ogniem artylerii, zepchnęły Niem−
ców na ulice Radziwia. Nie miały jed−
nak szans utrwalenia powodzenia. Silny
ogień od czoła i kontratak 8 pp z lewe−
go skrzydła zmusił pułki do wycofania
na skraj lasów łąckich. W nocy zmęczo−
ne i wykrwawione oddziały odeszły na
pozycję Wola Łącka – Zdwórz – Zo−
fiówka.

W czasie trzydniowych nieprzerwa−
nych walk pododdziały poniosły znacz−
ne straty bojowe. Będący najdłużej
w walce 19 pp przedstawiał wartość
jednego batalionu. Żołnierze byli wy−
czerpani, a narastające trudności w zao−
patrzeniu w żywność, materiały sanitar−
ne i środki bojowe utrudniały planowa−
nie i organizację walki….

Ocena

W ciągu trzech tygodni września 1939
roku Ziemia Płocka była areną wszyst−
kich rodzajów działań bojowych prowa−
dzonych głównie przez wojska lądowe;
lecz także przez lotnictwo i marynarkę
wojenną. Choć nie miały one charakteru
rozstrzygającego, decydującego o prze−
biegu kampanii, odegrały istotną rolę
w operacjach trzech armii.

Na uwagę zasługują działania opera−
cyjne. Choć ograniczyły się one do prze−
grupowań armii „Poznań” i „Pomorze”
zawierają liczne pouczające momenty.
W szczególności na analizę zasługuje or−
ganizacja przegrupowań w warunkach
absolutnego panowania w powietrzu lot−

nictwa nieprzyjaciela, niedostatecznej
i trudnej do wykorzystania sieci dróg
i niezawodnej łączności dowodzenia
i współdziałania. Pewną rolę w kampanii
odegrała także Wisła, choć na swoim
płockim odcinku nie stała się bazą zna−
czących działań operacyjnych. Niemcy
uważali, że będzie ona osłoną i podstawą
wyjściową polskich przeciwuderzeń.
Stąd, mimo błyskotliwych sukcesów na
kierunku Prus Wschodnich, bardzo
ostrożne działania na północnym brzegu
Wisły i utrzymywanie w gotowości do
blokowania rzeki całego II KP.

Bardzo zróżnicowane były prowa−
dzone na ziemi płockiej działania tak−
tyczne. Przez jej teren przemieszczały
się w różnych, zwykle bardzo skompli−
kowanych warunkach, związki taktycz−
ne i oddziały wszystkich rodzajów
wojsk. Podkreślić przy tym należy wy−
kazaną przez polskie wojsko dobrą
zdolność marszową oraz, przynajmniej
w jednostkach bojowych, wysokie mo−
rale i dyscyplinę. Żołnierze na ogół wy−
kazywali znaczną odporność i wytrwa−
łość w obronie. Odnotować należy tak−
że liczne przypadki dobrze zorganizo−
wanego, wręcz podręcznikowego, wy−
cofania – formy walki trudnej, wymaga−
jącej sprawnego dowodzenia na niskich
szczeblach i dużej odporności psychicz−
nej. Polskim oddziałom zwykle bez tru−
du udawało się skrycie opuścić zajmo−
wane pozycje, oderwać się od przeciw−
nika i zająć kolejną rubież obrony.

Niewątpliwie piechota w ataku wy−
kazywała dobre wyszkolenie, zaciętość
i determinację. W każdym przypadku,
gdy natarcie było przygotowane oraz
wsparte ogniem broni maszynowej i ar−
tylerii, pododdziały odnosiły suk−
ces.(...) Nie mogło natomiast uzyskać
powodzenia natarcie na liczniejszego
i okopanego przeciwnika, miażdżącego
przedpole przewagą materiałową.

(...)Wojna na ziemi płockiej przynio−
sła też negatywne przykłady działania
armii niemieckiej. Niewątpliwie barba−
rzyństwem było świadome bombardo−
wanie i ostrzeliwanie ludności cywil−
nej. Źle o Wehrmachcie świadczy nie
wyrażenie zgody na pochowanie żoł−
nierzy polskich poległych 15 września
w szturmie Radziwia. Dążenie niemiec−
kiego dowództwa do sterroryzowania
zaplecza wojsk polskich przyniosło
mieszkańcom szkody nie dające się
uzasadnić koniecznością wojenną.
Zniszczone zostały liczne miejscowo−
ści, zginęło lub zostało rannych wiele
osób cywilnych. …

* * *
Powyższe fragmenty pochodzą z arty−

kułu „Działania wojenne we wrześniu
1939 roku na Ziemi Płockiej” M. Tru−
basa, opublikowanego w Notatkach
Płockich 4/193 z 2002 roku. Wybrałem
dzień 15 września w którym toczono
najcięższe walki – szturm Radziwia.
Mija 65 lat od tamtych wydarzeń.
Wszystko wskazuje na to, że bitwa
o przeprawę pod Płockiem należała do
najcięższych walk w kampanii wrześ−
niowej, na linii Wisły, od Modlina na
północ. 

Poszukujemy świadków tamtych wy−
darzeń i pamiątek z tamtych dni. 

Bogusław Osiecki
(tel. 262−40−21)

Michał Trubas

Szturm Radziwia
1 września. Po 5−ej rano pierwsze bomby spadają na koszary, mosty, elektrownię. 

W mieście trwa mobilizacja, pojawiają się pierwsi uchodźcy.
2 września. Do Płocka docierają pierwsi ranni w walkach żołnierze.
3 września. Dalsze naloty, ewakuacja urzędów państwowych.
4 września. Przez Płock przechodzą wycofujące się oddziały polskiego wojska, 

mają miejsce akty sabotażu.
5 września. Przygotowania do obrony miasta i przedmieścia.
6 września. Nasilenie bombardowań Płocka, wzmacnianie obrony Wisły.
7 września. Przekształcanie Płocka w miasto frontowe.
8 września. Zniszczenie wieczorem mostów płockich przez żołnierzy polskich.
9 września. Niemcy wkraczają do Płocka. 

10 września. Likwidacja flotylli wiślanej. Początek bitwy nad Bzurą.
11 września. Patrolowanie Wisły, pierwsze kontakty bojowe z Niemcami.
12 września. Niemcy przekraczają Wisłę pod Tokarami.
13 września. Niemcy forsują Wisłę, ciężkie walki, zajęcie Radziwia.
14 września. Ciężkie walki, kontrataki wojsk polskich w lasach łąckich i w rejonie Dobrzykowa.
16 września. Wojska niemieckie docierają do Iłowa, Słubic, Gąbina, Kiernozi, Łowicza.
17 września. Niemcy zdobywają Gąbin.
18−23 września. Niemcy docierają do Bzury.

15 WRZEŚNIA 1939
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Niezwykły plener odbył się w podpłockim Łącku. Dziewięciu plastyków z całej
Polski próbowało zilustrować poezję Cypriana Kamila Norwida. Organizatorem
imprezy była Fundacja Wychowanków i Przyjaciół XXIV LO im. Norwida
w Warszawie. Kuratorem została Maja Wojnarowska, łącka artystka, a lokum ma−
larzom zapewniło Stado Ogierów.

Artyści przez dwa tygodnie zwiedzali okolicę i rozkoszowali się pięknymi kra−
jobrazami. 

– Spróbowaliśmy przełożyć poezję Norwida na język malarstwa – mówiła Han−
ka Kocańda−Kołodziejczyk.

Powstały prace najróżniejsze w formie i treści. Można było zobaczyć więc kla−
syczne portrety Norwida, ilustracje do jego wierszy – czasem interpretowanych
inaczej niż zazwyczaj,
a także abstrakcyjne zobra−
zowanie pojęć, którymi po−
sługiwał się poeta. Były
pastele, kolaże i oleje. Ma−
riusz Łukasik np. pokazał
portret demonicznego
mężczyzny. 

– Myślę, że tak wyglą−
dałby artysta, który kiedyś
portretowałby Norwida
– opowiadał. 

Warszawianin bawił się
także nazwiskiem poety.
– Był on Europejczykiem,
choć może z poezji tego nie
widać. Ale proszę zobaczyć
na tę pracę – wskazywał
płótno, na którym widniał
wielki napis „Nord−Witt”.

Wszyscy artyści zgod−
nie przyznali, że są zach−
wyceni Łąckiem. – Mam
nadzieję, że na pamiątkę
pleneru uda nam się wy−
dać album z poezją Nor−
wida, ilustrowany praca−
mi tu powstałymi – mówi−
ła Hanka Kocańda−Koło−
dziejczyk.             (m.d.)

Norwid na płótnie

Badania klubu automobilowego
ADAC i Uniwersytetu w Bremie wyka−
zały, że gawędzący przez „komórkę”
kierowca popełnia znacznie więcej błę−
dów niż ten, który skupia się tylko na
jeździe. ADAC przetestował 49 osób
w trzech sytuacjach: gdy trzymają tele−
fon w ręku, rozmawiają przez urządze−
nie głośno mówiące oraz nie mają
w aucie telefonu. Pierwsi – najbardziej
zaabsorbowani konwersacją, nie zwa−
żają na znaki drogowe, przekraczają li−
nię ciągłą, źle zmieniają biegi, a nawet
jadą w niewłaściwym kierunku. Dru−
dzy, co półtorej minuty niewłaściwie
hamują, co trzy minuty zjeżdżają z pa−
sa i z tą samą częstotliwością nie do−
strzegają znaku „stop”.

W Niemczech nie ma zakazu używa−
nia „komórek”. Doskonałe drogi łago−
dzą ryzyko. Ale kierowca – maniak
„komórkowy” zawsze jest groźny dla
otoczenia – uważają znawcy z ADAC.
Ich zdaniem, kto chce telefonować, po−
winien zatrzymać się na parkingu.

W Japonii kierowcy rozmawiający
przez telefon komórkowy podczas pro−
wadzenia samochodu spowodowali
w 1997 roku prawie 2300 wypadków.
Zginęło w nich 25 osób, a 3300 zostało
rannych. Według danych policji japoń−
skiej do 40% wypadków doszło w mo−
mencie, gdy do kierowcy ktoś zadzwo−

nił, 27% wydarzyło się w chwili, gdy
kierowca sam zamierzał gdzieś dzwo−
nić, a 16% gdy był pogrążony w roz−
mowie. Trzy czwarte sprawców „tele−
fonicznych” wypadków najechało na
samochód jadący z przodu.

Federacja Konsumentów

Niebezpieczne komórki

Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z zaznaczonych li−
ter ułożą hasło rozlosujemy upominki: 3 firmowe kubki i długopisy oraz Przewodnik
po Płocku. Na rozwiązania (wystarczy samo hasło), które należy dostarczyć do re−
dakcji (UMP Stary Rynek 1 pok. 220), czekamy do 20 września br. (j)

Międzynarodowe Targi Poznańskie or−
ganizują po raz pierwszy festiwal przed−
miotów artystycznych, dający każdemu
artyście możliwość prezentacji swojej
twórczości i sprzedaży swoich dzieł.

Uczestnikiem festiwalu może zostać
każdy, kto – profesjonalnie bądź ama−
torsko – zajmuje się szeroko rozumianą
sztuką. Organizatorzy spodziewają się
zgromadzić twórców malarstwa, grafi−
ki, rzeźby, sztuki użytkowej itp. Koszt

uczestnictwa wynosi 300 zł+VAT, za
co twórcy udostępniona zostanie po−
wierzchnia wystawiennicza (stelaż po−
kryty tkaniną) 3x2x2,5m. W ramach fe−
stiwalu wydany zostanie katalog z krót−
kimi wzmiankami o wystawcach.

Festiwal przedmiotów artystycznych
planowany jest na 3 – 5 grudnia br.
Bliższe informacje pod tel. 061/869 21
93, 061/869 29 54, e−mail:

zofia.strzyz@mtp.pl (j)

Zaproszenie dla twórców

Festiwal przedmiotów 
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Cytat
numeru
Nawet gdybyś dał
człowiekowi wszystkie
wspaniałości świata, nic
mu to nie pomoże, jeśli
nie ma przyjaciela,
któremu mógłby o tym
powiedzieć.

C.E. Goethe
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Lipcowy weekend (24−25) obfitował w imprezy rycerskie, stąd rycerze Płockiej
Drużyny Kuszniczej musieli podzielić się na dwa zespoły i zdecydować, gdzie podą−
żą. W efekcie odwiedzili dwie największe: Turniej Rycerski w Ogrodzieńcu i jubileu−
szową, piątą inscenizację historyczną „Oblężenie Malborka”. 

Na zawołanie Kręgu Rycerzy Zamku Malborskiego i Stowarzyszenia Anno Domini
1410 odpowiedziało także rycerstwo  z kilku krajów europejskich m.in. Białorusi,
Ukrainy, Rosji, Danii. W dawnej stolicy zakonu krzyżackiego, oprócz płocczan, stawi−
li się najmężniejsi z mężnych w Rzeczypospolitej, m.in. z Brodnicy, Gniewa, Warsza−
wy, Pruszkowa, Liwu, Gdańska, w ogólnej liczbie ponad trzystu.

W przepięknej scenerii zamku malborskiego rozegrano turnieje rycerskie: kuszniczy,
łuczniczy, bojowy – dla rycerzy pieszych (w trzech wersjach) oraz pokazowy – konny.
Płocka Drużyna Kusznicza dzielnie stanęła w szranki w turniejach strzeleckich: łuczni−
czym i kuszniczym.

Pierwszymi strzelcami byli łucznicy, którzy wystartowali w Rundzie Knechta. Zaraz
po nich do walki w Turnieju bojowym Winrycha von Kniprode przystąpili kusznicy. Po
zaciętej rywalizacji finałowej zwyciężył płocczanin Krzysztof Buczkowski wyprze−
dzając o 2 punkty Jana Majewskiego z Brodnicy. Warto także wspomnieć o znakomi−
tym występie najmłodszego rycerza z Płocka – Grzegorza Pisarczyka, który zmieścił się
w pierwszej dziesiątce. 

Z kolei na niedzielę or−
ganizatorzy Oblężenia za−
planowali turniej o nagrodę
wojewody malborskiego
Ścibora Bażyńskiego. Na
uwagę zasługują oryginal−
ne reguły strzelań finało−
wych: najlepsza szesnastka
została rozstawiona zgod−
nie z systemem pucharo−
wym i rywalizowała w pa−
rach, strzelając do tarczy na
której widniał obrys koła
o średnicy ľ stopy. Konku−
rencja polegała na oddaniu
5 strzałów w taki sposób,
by wszystkie znalazły się
w obrębie koła, ale tak aby
uzyskać jak najgorsze sku−
pienie na tarczy. O zwycię−
stwie decydował pomiar
polegający na otoczeniu
bełtów pętlą sznura, tak iż
powstał wielokąt o określo−
nym obwodzie – oczywiście większy obwód, czyli dłuższy sznur wygrywał. W tej cie−
kawej rywalizacji bezkonkurencyjni okazali się płocczanie i zajęli całe podium: I miej−
sce: Bartek Krajewski, II – Krystyna Wudarska, a III – Michał Grzelak.

Także ekipa, która udała się na Turniej Rycerski do przepięknie położonego w jurze
krakowsko−częstochowskiej Ogrodzieńca walczyła dzielnie i w efekcie w silnie obsa−
dzonym strzelaniu z kuszy Ryszard Paluszkiewicz wywalczył 3 miejsce. K.B.

Malbork zdobyty 
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Wielka Gala Wiślana zorganizowana
została na płockim akwenie wodnym
z okazji „Powitania Unii Europejskiej na
polskich wodach”. Płocka impreza była
jednym z etapów wielkiego przedsię−
wzięcia, jakiego podjęły się środowiska
wodniackie, chcąc uczcić moment wstą−
pienia Polski w struktury UE. Promują
tym samym regiony turystyczne naszego
kraju, ponieważ szlaki obejmują wszyst−
kie drogi żeglowne Polski. „Powitanie”
firmuje Polski Związek Żeglarski wraz
z Polskim Towarzystwem Turystycz−
no–Krajoznawczym pod honorowym pa−
tronatem Prezydenta RP, zaś współorga−
nizują wodniacy i władze samorządowe
z całego kraju. Przygotowano ponad 20
rejsów i spływów od źródeł Wisły i Odry
po ich ujścia – i przez pobrzeże Bałtyku,
po Mazurach i innych pojezierzach, Pętlą
Wielkopolską i Toruńską, górskimi
zbiornikami wodnymi. 

Gala Wiślana w Płocku była jednym
z etapów rejsu „Dookoła serca Polski”,
kluczowego dla całej imprezy. Rejs ten
rozpoczął się i zakończy w Bydgoszczy
i trwa dwa miesiące. Uczestnicy wyru−
szyli na wodę 26 czerwca, by zawitać
do Płocka 16−18 sierpnia. 

– Przypłynęło około 20 jachtów,
w tym także ekipy zagraniczne – mówi
prezes Płockiego Okręgowego Związ−
ku Żeglarskiego Zdzisław Borowski. –

Załóg miało być zdecydowanie więcej,
ale awarie łodzi oraz mielizny uniemoż−
liwiły większym jednostkom kontynuo−
wanie rejsu. 

Uroczystości związane z powita−
niem uczestników odbyły się w Cen−
trum Konferencyjnym płockiego Naf−
toremontu. Nie zabrakło najwyższych
władz Polskiego Związku Żeglarskie−
go. Wiceprezes Stanisław Latek wyra−
ził duże uznanie dla płockich organi−
zatorów. Władze miasta reprezento−
wał zastępca prezydenta Tomasz Kol−
czyński. 

W regatach wystartowały 24 łodzie.
Pierwsze miejsce zajęła płocka załoga
jachtu Invictus (Paweł Bogdan, Marcin
Mikołajczyk, Paulina Nogaj). Na mecie
jako drudzy pojawili się żeglarze z Dą−
browy Górniczej (Zygmunt Borg i Mi−
rosław Czerny), a trzeci – płocczanie:
Michał Cała i Jerzy Grabarczyk.

Organizatorzy zadbali, aby po czę−
ściach oficjalnych goście mogli pobie−
siadować przy kuflu piwa i pieczonej
kiełbasce oraz posłuchać muzyki. Nie
zabrakło – jak na żeglarzy przystało
– piosenki szantowej w wykonaniu
warszawskiego zespołu „Perły i Łotry”. 

– Cała impreza pokazała, że Płock
może w przyszłości stać się miejscem
organizacji dużych imprez wodnych –
podsumował prezes Borowski. P.N. 

Do Unii na żaglach

Zjednym – ale za to złotym medalem
– wrócili płoccy młodzi sportowcy

z Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych,
które odbyły się w Cleveland (USA). 

Płock reprezentowała 23−osobowa
ekipa. O medale sportowcy walczyli
w pływaniu, lekkoatletyce i tenisie
ziemnym. Złoty medal w skoku wzwyż
zdobył Piotr Szuliński. 

– Morderczy konkurs trwał ponad
cztery godziny – opowiada trener ekipy
dziewcząt Piotr Mieszkowski. – Piotrek
rozpoczął po trzech godzinach od wyso−
kości 170 cm. Tętno nam się podniosło,
gdy wysokość 180 cm pokonał dopiero
w trzeciej próbie. potem już poszło
gładko. 183 i 186 cm Piotrek zaliczył
w pierwszych próbach, co już wtedy da−
wało mu złoty medal. Pokonując – w
drugiej próbie – 189 cm przypieczęto−
wał zwycięstwo. Radość całej polskiej
ekipy sięgnęła zenitu. 

Najbardziej – oczywiście oprócz
zwycięzcy – cieszył się trener Piotrka
Jarosław Kalaszczyński. Prezydenci

Płocka – Mirosław Milewski i Piotr
Kubera – którzy przez cały konkurs ki−
bicowali mistrzowi, także nie ukrywali
radości.

Gratulacjom nie było końca. Być mo−
że dlatego, następnego dnia w lokalnej

gazecie „Plain Dealer” na pierwszej
stronie, ukazało się wielkie zdjęcie Pio−
tra Szulińskiego, który po zwycięstwie
podrzucany jest przez polską ekipę.

Niestety, inni płoccy zawodnicy nie
zdobyli medalu, ale osiągnęli prywatne

sukcesy. Dawid Kosiński ustanowił no−
wy rekord życiowy w biegu na 1500
metrów (4:16.96) i w rezultacie zajął
siódme miejsce. Grzegorz Bednarski
uplasował się na 16. pozycji.

Wyjazd do Cleveland był nie tylko
okazją do rywalizacji sportowej, ale
również poznania kultury i obyczajów
Amerykanów. Już sama podróż samo−
lotem była dla wielu przeżyciem. 

– Po 24 godzinach podróży, około 12
tys. metrów nad ziemią, z prędkością
ok. 850 kilometrów na godzinę dotarliś−
my do Ameryki – opowiada Piotr
Mieszkowski.

Ale zanim sportowcy dotarli do Cle−
veland, najpierw odwiedzili nasze mia−
sto partnerskie – Fort Wayne. Zostali
tam zaproszeni przez burmistrza Graha−
ma Richarda. Przez dwa dni udało im
się zobaczyć, m.in. obiekty sportowo−
rekreacyjne YMCA (Stowarzyszenia
Młodych Chrześcijan), Muzeum Nauki
i zoo. Płocczanie mieszkali u amery−
kańskich rodzin. (m.d.)

Jak to w Cleveland było



Takich tłumów – przeważnie młodych ludzi – Płock
dawno nie widział. A to za sprawą Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Elektronicznej „Astigmatic”, który od−
bywał się w Płocku już po raz drugi (6−8 sierpnia). 

Organizatorzy oceniają, że do naszego miasta przyje−
chało dwa razy więcej sympatyków muzyki. W hotelach,
schroniskach, internatach i na kwaterach prywatnych
brakowało miejsc noclegowych. Restauratorzy mimo,
że spodziewali się najazdu gości, również zaskoczeni
byli ich liczbą. W niektórych pizzeriach zabrakło niektó−
rych składników.

Na trzy dni Płock stał się clubbingową stolicą świata.
Do naszego miasta przyjechało ponad 40 czołowych ar−
tystów z całego świata. Na dwóch scenach: dużej na
wodzie i małej na plaży nad Wisłą zagrali najlepsi didże−
je z całego świata. Impreza trwała 24 godziny na dobę.
Główne koncerty odbywały się od godz. 19 do 5. Ale kto
nie miał dość, mógł słuchać muzyki, która rozbrzmie−
wała z małej sceny. Najwięcej jednak osób – organiza−
torzy oceniają, że około 20 tys. – gromadziło się wie−
czorem. Wtedy oświetlony kolorowymi światłami tłum
wyglądał imponująco. Oświetlenie sceny zgrane było
z niesamowitymi wizualizacjami, które podwajały efekt. 

Wielkie wrażenie zrobił występ Normana Jaya. DJ
praktycznie nie gra poza granicami kraju, więc ściągnię−
cie go do Płocka było niemałym wyróżnieniem dla mia−
sta i organizatorów. DJ dostał ostatnio od królowej El−
żbiety order za zasługi dla brytyjskiej muzyki. Trudno
wymienić tu wszystkich wykonawców, bo – tak napraw−
dę – każdy był na swój sposób ciekawy. Publiczności
podobał się, m.in. występ Wevie Stondera z Londynu,
który zagrał również klasyczne kawałki, np. piosenkę
Stevie Wonder’a „I just call to say I love you”. 

Ci, którym nie chciało się schodzić nad Wisłę, podzi−
wiali swoich artystów ze zbocza Wzgórza Tumskiego. 

Cały teren wokół festiwalu został ogrodzony ze
względów bezpieczeństwa. 

Astigmatic to wielkie wydarzenie nie tylko w skali
Płocka, ale ogólnokrajowej, a nawet międzynarodowej.
Na ulicach było słychać najróżniejsze języki świata,
a najładniejsze miejsca naszego miasta jeszcze chyba
nigdy nie przeżywały takiego najazdu turystów. – Nie
wiedziałem, że Płock to takie ładne miasto – dało się
słyszeć niejednokrotnie. – Zawsze kojarzyło mi się tylko
z Orlenem. Teraz wiem, że na pewno tu jeszcze kiedyś
przyjadę.

Płyta i nowa scena
– Wszyscy są zachwyceni imprezą – mówił dzień po

Festiwalu zastępca prezydenta Piotr Kubera. – Najważ−
niejsze jest to, że wszystko przebiegło spokojnie, bez
większych ekscesów i poważniejszych zdarzeń.

– Większe obawy policji wzbudziła 40−osobowa gru−
pa kibiców piłki nożnej, wracająca po przegranym me−
czu z Poznania niż uczestnicy Astigmaticu – dopowia−
dali organizatorzy.

Zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński zapewnił, że
wszystkie niedociągnięcia, m.in. zbyt mała liczba toalet,
w przyszłym roku zostaną naprawione. 

– Chciałbym przeprosić mieszkańców, którym trochę
przeszkadzała muzyka, ale mam nadzieję, że plusów Fe−
stiwalu było więcej niż minusów – mówił Piotr Kubera. 

Organizatorzy chwalili współpracę z Prezydentem,
Urzędem Miasta oraz służbami: policją, pogotowiem,
strażą pożarną, wodociągami, Zakładem Energetycz−
nym. – Przy Festiwalu pracowało ponad 300 osób,
w tym ponad 200 wolontariuszy, którzy czasami nie
spali nawet 48 godzin – mówił producent Astigmatic
Cezary Tormanowski.

– Już w czasie imprezy mieliśmy bardzo dobre re−
cenzje od muzyków – przyznawali chórem organizato−
rzy. – Dostaliśmy propozycję, aby podobny Festiwal
zorganizować we Włoszech, ale nie zgodziliśmy się.
Astigmatic pokochał Płock.

Muzycy podkreślali, że płocki Festiwal różni się od
niemieckich czy hiszpańskich. Podoba im się to, że
oprócz koncertów mają możliwość spotkań i rozmów
z innymi muzykami.

Organizatorzy już myślą o następnym Astigmaticu za
rok. Ustalono termin: 5−7 sierpnia. 

Teraz organizatorzy chcą wydać płytę z tegorocznego
Astigmaticu. – Mamy zgodę od artystów na niekomer−
cyjne wykorzystanie materiału – przyznał Jarosław Wło−
darczyk z Biura Imprez Specjalnych.

Małgorzata Domańska
Fot. Jan Waćkowski,  czacza&misak

Astigmatic 
pokochał Płock
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Organizatorzy festiwalu: 
prezydent Mirosław Milewski, 

Cezary Tormanowski i Jarosław Włodarczyk


