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Wybory 
parlamentarne

Państwowa Komisja Wyborcza po−
daje do wiadomości wyborców infor−
mację o okręgu wyborczym w wybo−
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol−
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol−
skiej, zarządzonych na dzień 25
września 2005 roku.

Okręg wyborczy nr 16 do Sejmu
i okręg wyborczy nr 15 do Senatu
obejmują ten sam obszar, stanowiący
część woj. mazowieckiego. W skład
każdego z tych okręgów wchodzą po−
wiaty: ciechanowski, gostyniński,
mławski, płocki, płoński, przasnyski,
sierpecki, sochaczewski, żuromiński,
żyrardowski i miasto Płock.

W okręgu wyborczym nr 16 do Sej−
mu wybieranych będzie 10 posłów a w
okręgu nr 15 do Senatu 2 senatorów.

Siedziba Okręgowej Komisji Wybor−
czej mieści się w Płocku przy ul. Kole−
gialnej 15 (pok. nr 9), tel. 0−24/262 74
54, tel./fax 0−24 262 34 16. W jej skład
wchodzą sędziowie: Władysław Urbań−
ski (przewodniczący−komisarz wybor−
czy), Halina Mieszkowicz i Andrzej Ku−
ba (zastępcy przewodniczącego) oraz
członkowie – Kazimierz Domżalski, Zo−
fia Krawczyńska, Marian Kuncewicz,
Małgorzata Michalska, Włodzimierz
Ogłodziński. Sekretarzem Komisji jest
Krzysztof Wawro, który urzęduje w sie−
dzibie Komisji od poniedziałku do piąt−
ku w godz. 7.30 – 15.30. (j)

We wtorek, 23 sierpnia 2005 r. w Do−
mu Darmstadt przedstawiciele UNDP,
UNITAR, firmy VEOLIA i Prezydent
Płocka podpisali umowę przedłużającą
działalność Centrum w naszym mieście
na czas nieokreślony. Pierwsza umowa
powołująca międzynarodową placówkę
została podpisana przed rokiem i doty−
czyła etapu pilotażowego, który zakoń−
czył się w kwietniu 2005 r. W tym cza−
sie płockie Centrum przygotowało
i przeprowadziło dwa szkolenia dla sa−
morządowców z terenu Europy Środko−
wej i Wschodniej. Dotyczyły one: par−
tnerstwa publiczno – prywatnego
i usług miejskich oraz e−Administracji.
Od ich profesjonalnego przygotowania
i obsługi gości zza granicy oraz efek−
tów szkoleń zależało, czy partnerzy
projektu będą chcieli z nami dalej

współpracować. – Było to wyzwanie,
ale jednocześnie rok próby. Jak widać
wypadliśmy dobrze – mówił podczas
uroczystości podpisania dokumentu
prezydent Mirosław Milewski. – Cie−
szymy się, że możemy uczestniczyć
w tak ważnym projekcie. 

Zadowolenia nie krył również Bernard
Hoarau, główny koordynator Programu
Współpracy Lokalnej (DCP) UNITAR.
– Nasz program jest dowodem jak po−
trafimy wspólnie pracować i wyciągać
z tej współpracy korzyści – powiedział.
Podpisanie umowy oznacza, że najważ−
niejsze decyzje dotyczące rozwoju na−
szej części Europy zapadać będą
w Płocku.

Agendy CIFAL są głównymi cen−
trami informacyjnymi i komunikacyj−
nymi między agencjami ONZ a lokal−

nymi instytucjami, wspierającymi jed−
nocześnie partnerską współpracę sa−
morządu, biznesu i organizacji poza−
rządowych. Sieć CIFAL działa na
wszystkich kontynentach, realizując
program Instytutu ONZ ds. szkoleń
i badań (UNITAR). Płock jest 11 agen−

dą (obok Atlanty, Barcelony, Kuala
Lumpur i Szanghaju) zajmującą się or−
ganizacją szkoleń dla lokalnych insty−
tucji Europy Środkowej i Wschodniej.
W wyborze naszego miasta pomogły
sukcesy programów realizowanych
wspólnie z Organizacją Narodów Zjed−
noczonych ds. Rozwoju (UNDP) i to−
warzyszący im światowy rozgłos. Cho−
dzi o „Forum dla Płocka” i „Fundusz
grantowy.” Dzięki nim Płock stał się
wzorem partnerstwa publiczno−pry−
watnego, wdrażanym w miastach na
całym świecie. Partnerami CIFAL
Płock obok już wymienionych organi−
zacji są firmy: DEXIA, ALCATEL,
PKN ORLEN oraz fundacja FEDRE. 

Okazją do podpisania umowy, była
trzecia już sesja szkoleniowa organizo−
wana przez Płock. Tym razem dotyczą−
ca finansowania miejskich usług wod−
nych i oceny zdolności kredytowej.

W warsztatach wzięli udział przed−
stawiciele około 20 miast Europy Cen−
tralnej i Wschodniej. (rł)

Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe dla Władz Lokalnych (CIFAL) pozostanie w naszym mieście

Egzamin zdany na piątkę
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O co chodzi? O dwa nowe bloki przy
ul. Kochanowskiego 13. Płocki MZGM
istnieje od 40 lat. Ale jeszcze nigdy nie
zajmował się inwestycjami; jedynie za−
rządzał mieszkaniami komunalnymi.
Teraz, tuż za Szkołą Podstawową Nr 11
w ciągu dziesięciu miesięcy wyrosły
dwa bloki. Są pomarańczowo−żółte, a w
każdym znajduje się po 39 mieszkań.
Budową zajęła się płocka Vectra, która
inwestycję skończyła miesiąc wcześ−
niej niż zaplanowała. 

Do pierwszego budynku wprowa−
dzili się lokatorzy, którzy skorzystali
z formy partycypacji, jaką stosuje się
w przypadku mieszkań budowanych
w formule towarzystw społecznych;
wpłacili 20 proc. wartości lokalu.
W drugim, identycznym budynku, 20
proc. partycypacji wykupił Urząd
Miasta i przeznaczył mieszkania dla
lokatorów ze swoich zasobów komu−
nalnych. Otrzymali je ci, którzy chcie−
li poprawić sobie warunki lokalowe
i oddali ratuszowi swoje stare cztery
kąty. 

Każdy budynek ma po cztery kondy−
gnacje i 4 klatki schodowe. Do pier−
wszej prowadzą podjazdy, gdyż po dwa
mieszkania na parterze przystosowane
są dla osób niepełnosprawnych. Lokale
mają od 36 do 52 mkw. i praktycznie od

razu lokatorzy mogli się do nich wpro−
wadzać. 

Oprócz mieszkań znajdujących się na
parterze, wszystkie mają duże prze−
stronne balkony.

Cały teren jest ogrodzony, a wokół
znajdują się duże parkingi i oryginalnie
zaprojektowane altanki śmietnikowe
(na zdjęciu), do których każdy z lokato−
rów ma własny klucz. Za blokami, na
tym samym terenie, znajduje się plac
zabaw dla dzieci. 

Budowa bloków wraz z parkingami,
altankami i zagospodarowaniem terenu
kosztowała ok. 7,8 mln zł netto. Loka−
torzy za 1 mkw. powierzchni będą pła−
cili ok. 5,50 zł czynszu.

Klucze do nowych lokali wręczali
mieszkańcom: prezydent Mirosław Mi−
lewski, jego zastępcy – Tomasz Kol−
czyński i Dariusz Zawidzki, wiceprze−
wodniczący Rady Miasta – Tomasz
Korga oraz prezes MZGM−TBS
Krzysztof Jaworski. M.D.

To pierwsza taka inwestycja przeprowadzona przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
– Towarzystwo Budownictwa Społecznego – mówił 24 sierpnia prezydent Mirosław Milewski.

W pastelowych kolorachW pastelowych kolorach
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Prezydent zarządził
Przed wyborami

W ratuszu powołany został 6−oso−
bowy zespół organizacyjny do przy−
gotowania i przeprowadzenia wybo−
rów parlamentarnych i prezyden−
ckich. Przewodniczącą zespołu zo−
stała Krystyna Kowalewska – sekre−
tarz miasta.

Zmiany siedzib

Z końcem lipca zakończony został
remont budynku przy ul. Misjonar−
skiej 22 (po „samochodówce”)
w którym powstaje Miejskie Cen−
trum Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Sukcesywnie przepro−
wadzać się tam będą organizacje po−
zarządowe. Są już pierwsze przy−
działy lokali: Zarząd Rejonowy PCK
otrzymał lokal o pow. 162 mkw.,
Płockie Stowarzyszenie Klub Absty−
nentów – 58,3 mkw, a Zarząd Rejo−
nowy PKPS na noclegownię dla ko−
biet i matek z dziećmi będzie miał do
dyspozycji 389,2 mkw. (w tym 77,8
mkw. piwnic). Za najem tych lokali
organizacje będą płacić czynsz
w wysokości 1 zł/mkw. +VAT. (j)

* Około 200 „Jagiellończyków” wzięło udział
w piątym nieformalnym spotkaniu absolwen−
tów tego liceum.
* Archeolodzy na Tumskiej dokopali się śla−

dów średniowiecznej fosy.
* MZOS ogłosił przetarg na opracowanie do−

kumentacji słonecznego ogrzewania Podo−
lanki. Inwestycja ma być realizowana w przy−
szłym roku.
* U zbiegu ulic: 1 Maja i 3 Maja Przedsię−

biorstwo Inwestycji Komunalnych rozpoczęło
budowę 3−piętrowego budynku biurowo−
mieszkalnego.
* Rekord ciepła padł w Płocku 29 lipca + 38

st.C.
* Prezes Wisły – Krzysztof Dmoszyński za−

powiedział podanie do sądu byłego prezesa
GKS Katowice – Piotra Dziurowicza, który
także płockiemu zespołowi zarzucił udział
w aferze korupcyjnej w piłce nożnej.
* Parafialno−Uczniowski Klub Sportowy

„Viktoria” wybrał się na pielgrzymkę do Czę−
stochowy na rowerach.
* U zbiegu ul. 1 Maja z al. Jachowicza za−

montowano sygnalizację świetlną, by popra−
wić bezpieczeństwo pieszych.
* PKN Orlen opracował program redukcji

kosztów – ma przynieść 1,2 mld zł oszczęd−
ności.
* Od lipca do końca roku płocczanie nie mu−

szą płacić za wpis do ewidencji działalności
gospodarczej.
* Akt oskarżenia w sprawie fałszowania do−

kumentów i wyłudzania pieniędzy za wczasy
w Komunikacji Miejskiej obejmuje 21 osób.
* Ponad 2 tys. osób wyruszyło (6 sierpnia)

z Płocka na XXIV pielgrzymkę na Jasną Górę.
* Na 90 wolnych etatów w mazowieckiej ko−

mendzie policji w pierwszym tygodniu nabo−
ru zgłosiło się 120 chętnych.
* Aresztowano 2 obywateli Rumunii (18

i 24 lata), którzy 3 sierpnia napadli na stację
benzynową przy ul. Wyszogrodzkiej, krad−
nąc 600 zł.
* Na konkurs na zabudowę Nowego Rynku

wpłynęły 3 oferty.
* Z okazji 25−lecia Solidarności NBP wybił 3

pamiątkowe monety: złote 200 zł, srebrne 10
i 2 zł. Są do nabycia w oddziałach okręgo−
wych NBP i w sklepie firmowym Mennicy
Państwowej w Warszawie.
* Halina Eysymont, wdowa po Januszu Ey−

symoncie podarowała Płockiej Galerii Sztuki
zbiór 101 prac swojego męża (obrazy, szkice
i rysunki).
* Od sierpnia nowym wiceprezesem PKN

Orlen jest Dariusz Witkowski, który zajmuje
się nadzorem nad organizacją, administracją
i nadzorem właścicielskim w spółkach. (j)

Minął miesiąc...

Jak co roku Dom Darmstadt rozpoczyna w październiku roczne kursy języ−
kowe. Płocczanie mają do wyboru dwie grupy: dla początkujących i średnio−
zaawansowanych. Zaplanowano po120 godzin j. angielskiego i niemieckiego,
czyli dwa spotkania w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Osoby, które chcą
uczyć się włoskiego, francuskiego i rosyjskiego będą spotykać się raz w ty−
godniu (60 godzin). Koszt dwóch pierwszych kursów to 590 zł za semestr, po−
zostałych 300 zł za semestr, które można zapłacić w dwóch ratach. Spotkania
organizacyjne zaplanowano na godz. 16.30 w dniach: 26.09 (angielski), 27.09
(niemiecki), 28.09 (włoski), 29.09 (francuski) i 30.09 (rosyjski). Więcej infor−
macji uzyskać można pod tel. 367 19 22 lub 367 19 33. (rł)

Kursy językowe 

Żywy obraz
Chcesz zobaczyć koncert, jaki właś−

nie odbywa się na Starym Rynku? Nie
ma problemu, możesz to zrobić przez
internet na stronie Urzędu Miasta
(www.ump.pl). Nowością jest to, że do
tej pory obraz z kamer był odświeżany
automatycznie co 10 sekund. Teraz
transmisja jest ciągła, czyli zdjęcia są
dynamiczne, a nie statyczne.

Przypomnijmy, że pozostałe kamery
skierowane są na katedrę, Wzgórze
Tumskie, a trzecia pokazuje panoramę
Płocka od strony Wisły. (m.d.) 

Był las, będzie rondo
Miasto przygotowuje się do budowy dróg dojazdowych do nowego mostu.

Jadąc w kierunku Łącka, tuż za granicą Płocka po lewej stronie wycięte zosta−
ły ponad stuletnie drzewa (sosna z niewielką domieszką dębu). Decyzja Woje−
wody Mazowieckiego o wycince zapadła dwa lata temu i musiała być zreali−
zowana do końca sierpnia br. Pod topór poszły trzy hektary lasu. W miejscu
wycinki w przyszłości ma powstać rondo, które połączy trasę na Łąck z nową
przeprawą. Będzie to trzeci odcinek dróg dojazdowych – od ul. Dobrzykow−
skiej do węzła Góry. (m.d.)
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Przestępca 
poszukiwany

Płocka poli−
cja poszukuje
listem goń−
czym na tere−
nie całego
kraju 30−let−
niego Dariu−
sza Rogody,
syna Czesła−
wa i Krysty−

ny. Mężczyzna ten ostatnio zamieszki−
wał przy ul. Bartniczej i Kredytowej.
Na swoim koncie ma liczne rozboje
oraz inne przestępstwa. – Apelujemy
o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu
tego szczególnie niebezpiecznego
przestępcy – mówią policjanci. 

Informacje można przekazywać tele−
fonicznie pod nr: 266 15 66 lub 997.
Anonimowość zapewniona. (m.d.)

Unijne dotacje
Centrum Wspierania Biznesu infor−

muje, że uruchomiona została ostatnia
edycja programu przedakcesyjnego
PHARE 2003. Program realizowany
będzie na terenie całej Polski i podzie−
lony został na następujące moduły:
wsparcie na doradztwo i wsparcie na
inwestycje.

Przewidywana wysokość wsparcia
nie może przekroczyć 50% kosztów
całkowitych projektu. W przypadku
usług doradczych wysokość dotacji nie
może być mniejsza niż 1500 euro
a większa niż 10.000 euro. Przy projek−
tach inwestycyjnych minimalna kwota
dofinansowania to 2.000 euro a maksy−
malna 100.000 euro. (j) Pamięci Orląt z Płocka

W poprzednim
numerze „SP” in−
formowaliśmy, że
młodzież złożyła
kwiaty na grobach
Józefa Jeziorow−
skiego i braci
Grabskich. Cho−
dziło o Jana i Ta−
deusza, bohaterów
wojny polsko−bol−
szewickiej. W tej
samej mogile spo−
czywają również
prochy siostry
– Heleny, o czym
nie wspomnieliś−
my. Cała trójka
uczęszczała do
Gimnazjum im.
St. Małachow−
skiego. Walczyli w obronie Lwowa. Dzięki staraniom rodziców i przedwojennych
władz Płocka ich prochy przeniesiono na płocką nekropolię. W ubiegłym roku mi−
nęło 80 lat od tego wydarzenia. W tym samym roku dzięki akcji „Ratujmy płoc−
kie Powązki” prowadzonej przez Stowarzyszenie Starówka Płocka grób rodzinny
Grabskich został odrestaurowany. (rł)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Do końca listopada powinny powstać
dokumentacje projektowo−kosztoryso−
we dla dwóch zadań: I – budowa ulicy
Stoczniowej wraz z infrastrukturą i II
– budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej
i Zapłotek wraz z infrastrukturą. 

W przypadku I zadania oprócz samej
ulicy, w dokumentacji musi znaleźć się
projekt oświetlenia oraz kanalizacji desz−
czowej w ul. Stoczniowej i Popłacińskiej
(od skrzyżowania z ul. Stoczniową do
skrzyżowania z ul. Portową) oraz w ul.
Portowej (do istniejącej już komory).

W przypadku II zadania niezbędne
będą wykupy gruntów. W projekcie
muszą znaleźć się ulice wraz z chodni−
kami oraz sieć kanalizacji deszczowej.

W ul. Mokrej i Nowej projektanci będą
musieli wyliczyć parametry świetlne.
Na podstawie tego zapadnie decyzja,
czy pozostawić obecne oświetlenie ulic
czy należy je przebudować. Być może,
że trzeba będzie postawić nowe latar−
nie. Podobne zadanie czeka projektan−
tów w przypadku ul. Pieszej i Zapłotek
na odcinku do ul. Wiejskiej. Nowe
oświetlenie przewidziano na odcinku
ul. Pieszej od ul. Borowickiej oraz dla
ul. Zapłotek od Pieszej do Żelaznej. 

Przypomnijmy, że przetargi dla obu
zadań ogłoszono już po raz drugi. Po−
przednie nie zostały rozstrzygnięte
z powodu błędów w złożonych ofer−
tach. (m.d.)

Roboty drogowe

Płockie Centrum Edukacji Zawodo−
wej, działające przy Zespole Szkół Tech−
nicznych, szykuje się do wielkiego re−
montu. Urząd Miasta ogłosił przetarg na
rozbudowę i modernizację placówki.
Prace będą przebiegać w budynku głów−
nym i warsztatowym. W szkole znajdą
się nowe sale edukacyjne, pracownie
techniczne oraz sanitariaty. Pomiędzy
dwoma budynkami powstanie łącznik.
Do warsztatów wybrana firma dobuduje
budynek, w którym znajdzie się sala
z zapleczem dla potrzeb orkiestry dętej.
Tam też będą odbywać się lekcje etyki
i religii. W nowej części nie zabraknie
sanitariatów dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz windy. 

Cała inwestycja ma zakończyć się do
31 lipca 2007 roku i kosztować będzie

ok. 2,8 mln zł. Firmy, które staną do
przetargu muszą złożyć swoje oferty do
16 września w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3. Muszą
one udokumentować, że w ciągu ostat−
nich pięciu lat wykonały przynajmniej
jedną robotę o podobnej wartości. Oso−
by kierujące pracami muszą mieć odpo−
wiednie uprawnienia budowlane w za−
kresie instalacji i urządzeń cieplnych,
wodociągowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ponadto muszą być one wpisane na li−
stę członków Okręgowej Izby Inżynie−
rów Budownictwa. Wykonawca udzieli
co najmniej 5−letniej gwarancji na ro−
boty konstrukcyjne i 3−letniej gwarancji
na pozostałe roboty. O wyborze firmy
zadecyduje cena. (m.d.)

Rozbudowa 
Centrum

Już niedługo powinien rozpocząć się
remont w budynkach komunalnych
przy ul. Kościuszki 3 i 5. Urząd Miasta
poszukuje firmy, która wykona: przyłą−
cza sieci cieplnej i węzła wraz z auto−
matyką, instalacje centralnego ogrze−
wania, elektryczne zewnętrzne oraz
wodno−kanalizacyjne. 

O zamówienie mogą ubiegać się wy−
konawcy, którzy w ciągu ostatnich pię−
ciu lat zrealizowali co najmniej jedną
robotę o podobnej wartości. Osoby kie−
rujące pracami muszą posiadać niez−
będne uprawnienia budowlane w zakre−

sie sieci, instalacji i urządzeń ciepl−
nych, wodociągowych, kanalizacyj−
nych, elektrycznych i elektroenerge−
tycznych. Muszą być również wpisani
na listę członków Okręgowej Izby In−
żynierów Budownictwa.

O wyborze firmy zadecyduje cena.
Prace powinny się zakończyć w ciągu
czterech miesięcy od podpisania z wy−
konawcą umowy, który udzieli co naj−
mniej trzyletniej gwarancji.

Oferty należy składać do 16 wrześ−
nia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta, ul. Zduńska 3. (m.d.)

Komunalne jak nowe

Do końca roku Komunikacja Miej−
ska kupi jeszcze sześć nowych autobu−
sów. Dzięki temu będzie możliwa wy−
miana ponad 20−letnich jelczy. Nowe
pojazdy będą miały 11,5−12 metrów
długości, zabiorą przynajmniej po 100
pasażerów, w tym również osoby nie−
pełnosprawne. Wysokoprężne silniki
muszą spełniać najnowsze normy eko−
logiczne. 

Przy wyborze firmy KM brała pod
uwagę cenę (70 proc.), ocenę technicz−
ną (20 proc.), własności eksploatacyjne

(5 proc.) oraz warunki gwarancji, ser−
wisu i dostawy (5 proc.).

Zakup autobusów współfinansowany
jest z Wojewódzkiego Funduszu Och−
rony Środowiska, który wykłada dwie
trzecie sumy. Resztę dopłaca miasto
– spłata kredytu jest rozłożona na czte−
ry lata; dodatkowo jeszcze od 20 do 30
proc. pożyczki może być umorzone.

Do Płocka w ten sposób przez ostat−
nie cztery lata trafiło 18 autobusów:
dziewięć MAN−ów, sześć solarisów
i trzy kapeny. (m.d.)

Nowe do przewozu

Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisał porozumienie z Ministerstwem
Infrastruktury w sprawie udzielenia bezzwrotnej pożyczki spółce „Koleje Mazo−
wieckie”. Pieniądze pochodzą z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwo−
ju. 125 tys. euro ma być wykorzystane na badania marketingowe, zakup sprzętu
komputerowego i opracowanie biznesplanu dla spółki, którego wdrożenie podnie−
sie atrakcyjność oferty przewozowej kolei. (j)

125 tys. euro dla kolei

Gostynińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo−Budowlanych zajmie
się remontem ulicy Kobylińskiego. Prace przebiegać będą na południo−
wym pasie ulicy, na odcinku o długości ok. 550 metrów – od Łukasiewi−
cza do Bielskiej. Remont kosztować będzie ok. 938 tys. zł (bez VAT−u)
i powinien zakończyć się do 15 października. Kiedy rozpoczną się prace
na razie nie wiadomo, gdyż firma z Gostynina musi najpierw opracować
dokumentację projektową. (m.d.)
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Płockie Przedsiębiorstwo Robót Dro−
gowych zajmie się naprawą nawierz−
chni asfaltowych jezdni na ulicach na−
szego miasta. Do 30 września powinna
poprawić się nawierzchnia aż ośmiu
odcinków dróg. Roboty będą przebie−
gać na następujących ulicach: 

– Piłsudskiego (przed wiaduktem
przy wyjeździe z miasta) – 331 mkw., 

– Piłsudskiego na skrzyżowaniu
z ulicą Piaska – 486 mkw.,

– Piłsudskiego na skrzyżowaniu z Ja−
chowicza – 4468 mkw.,

– Zglenickiego (od ul. Chemików do
wjazdu na teren firmy Albud) – 660 mkw.,

– skrzyżowaniu ul. Dobrzyńskiej
i Na Skarpie – 128 mkw.,

– skrzyżowaniu ul. Otolińskiej i Ro−
zego – 98 mkw.,

– skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej
i Południowej – 139 mkw.,

– skrzyżowaniu ul. Chopina i Otoliń−
skiej – 84 mkw., 

Całość inwestycji kosztować będzie
ok. 492 tys. zł. (m.d.)

Bez dziur

Firma remontowo−budowlana Lipowski z Płocka wybuduje ulicę Świętej Fa−
ustyny w Ciechomicach. Oprócz tego zostanie ułożony wodociąg oraz posta−
wione latarnie. Ulica zostanie odwodniona, a rów melioracyjny przejdzie kon−
serwację. Wszystkie prace mają zakończyć się do 30 listopada i kosztować bę−
dą 352 tys. zł (bez VAT−u). 

Na osiedlu Podolszyce Południe rozpocznie się II etap budowy ul. Synów
Pułku. Oprócz ulicy o pow. 956 mkw. wraz ze skrzyżowaniami z ul. Swojską
i Pałacową, powstaną polbrukowe chodniki i wjazdy (301 mkw.) oraz wykona−
na będzie kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi. Prace, prowadzo−
ne przez PPUH Melbet z Płocka, powinny zakończyć się do 31 października.
Koszt inwestycji – 252 tys. zł bez VAT−u. (m.d.)

Św. Faustyna i Synowie Pułku
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1. UCHWAŁA NR 749/XLIV/05
w sprawie wyrażenia opinii dotyczą−
cej wydania przez Wojewodę Mazo−
wieckiego zezwolenia na realizację
budowy oczyszczalni ścieków desz−
czowych z tzw. zlewni zachodniej
z wylotem do rzeki Rosicy oraz na
realizację budowy oczyszczalni ście−
ków deszczowych z tzw. zlewni
wschodniej z wylotem do rzeki Słu−
pianki, o potencjalnym wpływie na
stan obszaru Natura 2000, realizowa−
nych w ramach zadania inwestycyj−
nego pn.: „Uporządkowanie gospo−
darki wodami opadowymi na osie−
dlach Borowiczki i Imielnica”

2. UCHWAŁA NR 750/XLIV/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
639/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2005 r w sprawie
nabycia części nieruchomości zabu−
dowanej położonej w Płocku przy
ul. Tumskiej – Kolegialnej 2 ozna−
czonej jako działka nr ewid. 795

3. UCHWAŁA NR 751/XLIV/05
w sprawie wyrażenia zgody na przy−
stąpienie Miasta Płocka do projektu
„Rozwój Historycznych Starówek
w Środkowej i Wschodniej Europie
dostosowany do Społecznych i De−
mograficznych Zmian” realizowany
w ramach programu INTERREG 
III B CADSES

4. UCHWAŁA NR 752/XLIV/05
w sprawie udzielenia pomocy finan−
sowej

5. UCHWAŁA NR 753/XLIV/05
w sprawie wyrażenia opinii doty−
czącej wpływu planowanego przed−
sięwzięcia pn. „Budowa dróg doja−
zdowych (krajowych) do II przepra−
wy mostowej w Płocku – Etap I.
Budowa odcinka I i II” na stan ob−
szarów w sieci NATURA 2000
– „Dolina Środkowej Wisły”

6. UCHWAŁA NR 754/XLIV/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
657/XXXVII/05 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie zaciągania zobowiązań fi−
nansowych w ramach wydatków
bieżących wykraczających poza rok
budżetowy zmienionej Uchwałą Nr
708/XL/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05
z dnia 22 lutego 2005 roku w spra−
wie zaciągania zobowiązań finanso−
wych w ramach wydatków bieżą−
cych wykraczających poza rok bu−
dżetowy oraz Uchwałą Nr
743/XLIII/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku w spra−
wie zmiany Uchwały Nr
657/XXXVII/05 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie zaciągania zobowiązań fi−
nansowych w ramach wydatków
bieżących wykraczających poza rok
budżetowy zmienionej Uchwałą Nr
708/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr
657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego

2005 roku w sprawie zaciągania zo−
bowiązań finansowych w ramach
wydatków bieżących wykraczają−
cych poza rok budżetowy

7. UCHWAŁA NR 755/XLIV/05
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2005 rok

8. UCHWAŁA NR 756/XLIV/05
w sprawie sprostowania błędów pi−
sarskich w Uchwale Nr
673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 19 września 2000 roku
w sprawie Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego
osiedli Imielnica i Borowiczki wraz
z Ośnicą w Płocku

9. UCHWAŁA NR 757/XLIV/05 w spra−
wie zmiany Statutu Miasta Płocka

10. UCHWAŁA NR 758/XLIV/05
w sprawie przyjęcia rezygnacji
z funkcji Wiceprzewodniczącego
Komisji Polityki Społecznej Rady
Miasta Płocka

11. UCHWAŁA NR 759/XLIV/05
w sprawie wyboru Wiceprzewodni−
czącego Komisji Polityki Społecz−
nej Rady Miasta Płocka

12. UCHWAŁA NR 760/XLIV/05
w sprawie ustalenia stawki procen−
towej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału

13. UCHWAŁA NR 761/XLIV/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku

14. UCHWAŁA NR 762/XLIV/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
508/XXV/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2000 roku

15. UCHWAŁA NR 763/XLIV/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
510/XXV/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2000 roku

16. UCHWAŁA NR 764/XLIV/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
672/XXXVIII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie określenia zadań rehabili−
tacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków Pań−
stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok
2005, zmienionej Uchwałą Nr
706/XL/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawo−
dowej i społecznej oraz przeznacze−
nia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych na rok 2005

17. UCHWAŁA NR 765/XLIV/05
w sprawie nieodpłatnego przejęcia

na rzecz Gminy Płock nieruchomo−
ści zabudowanej stanowiącej włas−
ność Skarbu Państwa

18. UCHWAŁA NR 766/XLIV/05
w sprawie nabycia nieruchomości
zabudowanej położonej w Płocku
przy ul. Zgodnej oznaczonej jako
działka nr ewid. 1672

19. UCHWAŁA NR 767/XLIV/05
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej i zawarcia
porozumienia z Ministrem Edukacji
Narodowej i Sportu

20. UCHWAŁA NR 768/XLIV/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Prob−
lemów Alkoholowych na terenie
miasta Płocka na rok 2005 zmienio−
nej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 czerwca
2005 r. w sprawie przyjęcia Miej−
skiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alko−
holowych na terenie miasta Płocka

na rok 2005
21. UCHWAŁA NR 769/XLIV/05

w sprawie wniosku o zwiększenie
liczby etatów w Komendzie Miej−
skiej Policji w Płocku

22. UCHWAŁA NR 770/XLIV/05
w sprawie rekompensaty pieniężnej
dla funkcjonariuszy policji Komen−
dy Miejskiej Policji w Płocku za
czas służby przekraczającej normę

23. UCHWAŁA NR 771/XLIV/05
w sprawie nadania nazwy ulicy

24. UCHWAŁA NR 772/XLIV/05
w sprawie nadania nazwy ulicy

25. UCHWAŁA NR 773/XLIV/05
w sprawie nadania nazwy dla pa−
sażu

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte 
na XLIV sesji Rady Miasta 
w dniu 23 sierpnia 2005 roku:
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Podziałowe opłaty
Już niedługo wejdzie w życie nowa

stawka opłaty adiacenckiej z tytułu wzro−
stu wartości nieruchomości w wyniku jej
podziału. Opłata adiacencka ustalana jest
przez gminę. Może ona ją wprowadzić,
gdy w wyniku podziału wartość nieru−
chomości rośnie. I taką decyzję podjęli
radni na ostatniej sesji Rady Miasta.
Ustalili oni, że opłata adiacencka będzie
wynosić 20 proc. różnicy pomiędzy war−
tością, jaką miała nieruchomość po
i przed podziałem, jeżeli w wyniku jej
podziału następuje wydzielenie działek
gruntu przeznaczonych pod budowę no−
wych dróg gminnych. Dla pozostałych
nieruchomości opłata ta wynosić będzie
10 proc. różnicy pomiędzy wartością
nieruchomości po i przed podziałem.

Uchwała zacznie obowiązywać po 14
dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienni−
ku Urzędowym Województwa Mazo−
wieckiego. Do spraw wszczętych przed
dniem wejścia w życie uchwały, a nie za−
kończonych decyzją ostateczną, będą
stosowane nowe opłaty. (m.d.)

Violetta Kulpa
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ W sprawie odpowiedzi na moją inter−
pelację, dotyczącą usterek w budynku
administracyjnym na stadionie miejskim.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje, kiedy rozpocznie
się remont budynku (dawne SDH) przy

ul. Tumskiej, przeznaczonej dla POKiS−u
i Płockiej Galerii Sztuki. 2/ Proszę o infor−
macje, kiedy rozpocznie się budowa bu−
dynku przy ul. Tysiąclecia, przeznaczone−
go dla Zakładu Opiekuńczo−Leczniczego.
3/ Proszę o podanie daty rozpoczęcia roz−
budowy Muzeum Mazowieckiego II etap.
4/ Proszę o podanie daty rozpoczęcia re−
montu kamienic przy Starym Rynku 10
i 12. 5/ Ponownie proszę o podanie daty
zakończenia prac nad koncepcją parkin−
gów wokół szpitala wojewódzkiego.

Jacek Jasion

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wystawa zlokalizowana na placu
Stary Rynek. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami Rady Miasta 
w sierpniu 2005 roku:

Komitety i sesje
Radni uchwalili zmiany w Statucie

Miasta Płocka. W dokumencie pojawił
się nowy zapis o zwoływaniu przez
przewodniczącego Rady Miasta uroczy−
stej sesji. Konieczność wyniknęła
w czerwcu, gdy wiceprzewodniczący
RM chciał zwołać uroczystą sesję po−
święconą 15. rocznicy powstania samo−
rządu terytorialnego. Napotkał on wtedy
na problemy formalno−prawne, gdyż
dotychczasowy statut nie przewidywał
takich okoliczności. Teraz dokonano
odpowiedniego zapisu.

Ponadto radni przychylili się do
wniosku płocczanina, aby mieszkańcy
mogli zgłaszać do Rady swoje inicjaty−
wy. Będzie to przebiegać następująco:
inicjator pomysłu musi zawiązać komi−
tet obywatelski do prac nad projektem
uchwały. Oprócz tego, że go opracuje,
będzie musiał zebrać podpisy osób po−
pierających inicjatywę (co najmniej 3
tysiące). Na listach tych umieszczone
będzie imię i nazwisko osoby popiera−
jącej, jej adres zamieszkania, numer
i rodzaj dowodu tożsamości, numer PE−
SEL oraz czytelny podpis. Następnie
projekt uchwały i listy popierających
muszą trafić do przewodniczącego Ra−
dy Miasta. (m.d.)
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Od 1 września br. w Komendzie
Miejskiej Policji przybędą trzy nowe
etaty dzielnicowych. 

– To pierwszy taki krok w podnosze−
niu poziomu bezpieczeństwa płocczan
– mówił na sesji zastępca prezydenta
Dariusz Zawidzki. – Nigdy tak trwałe−
go porozumienia nie było.

Gmina stara się wspierać policję,
m.in. dając pieniądze na zwiększenie
liczby policjantów, którzy mają bez−
pośredni kontakt z mieszkańcami.
Obecnie teren miasta podzielony jest
na 27 rewirów, obsługiwanych przez
26 policjantów. Działają oni na tere−
nach różnych zarówno pod względem
gęstości zaludnienia, jak i pod wzglę−
dem liczby przestępstw i wykroczeń.
Często jeden dzielnicowy przypada na
ponad pięć tysięcy płocczan. Aby jego
działania były skuteczniejsze, liczba
mieszkańców których ma pod opieką
nie powinna przekraczać czterech ty−
sięcy. 

Przy obecnej sytuacji organizacyjnej
i finansowej, policja nie ma możliwości
zwiększenia etatów dla dzielnicowych.
Dlatego, zgodnie z ustawą, miasto zo−
bowiązało się pokryć koszty utrzyma−
nia trzech dodatkowych etatów dla
dzielnicowych. 

Ponadto, na sierpniowej sesji radni
zgodzili się, aby miasto pokrywało
koszty godzin nadliczbowych policjan−
tów, którzy patrolują ulice. 

– Na razie pieniądze będziemy prze−
kazywać do końca roku – wyjaśniał Da−
riusz Zawidzki. – Ale idea jest taka, aby
co roku miasto dawało fundusze na go−
dziny nadliczbowe dla policjantów. Po−
mysł zrodził się podczas spotkań
z mieszkańcami i radami osiedli. 

Zasady oraz terminy, w których
funkcjonariusze będą dodatkowo wy−
chodzić na ulice, zostaną uregulowa−
ne w porozumieniu podpisanym
przez Prezydenta Płocka i Komen−

danta Miejskiego Policji w Płocku.
Zwiększenie liczby patroli, szczegól−
nie w czasie organizowania imprez
masowych, okolicznościowych, dni
wolnych od nauki i pracy oraz w go−
dzinach wieczornych i nocnych,
przynosi wymierne efekty i przyczy−
nia się do zmniejszenia liczby prze−
stępstw i wykroczeń. 24 czerwca br.
po zakończeniu roku szkolnego w te−
renie pracowało 142 policjantów.
W tym czasie wylegitymowali oni
prawie 400 osób, wzięli udział w 63
interwencjach i nałożyli 40 manda−
tów. Tylko w tym czasie funkcjona−
riusze zatrzymali ośmiu nieletnich,
którzy byli pod wpływem alkoholu
i sprawdzili 12 lokali, sprzedających
alkohol. Podczas akcji na płockich
ulicach zatrzymano dziewięciu nie−
trzeźwych kierowców, a czterem
z nich zabrano prawo jazdy. W tym
dniu nie zanotowano przestępstw
kryminalnych, a działania policji od−
biły się pozytywnym echem wśród
płocczan. M.D.

Dwie uchwały, dotyczące pomocy finansowej dla płockiej poli−
cji, podjęli radni

Trwałe porozumienie
z policją

Jacek Olejnik – zastępca komendanta po−
licji z uwagą przysłuchiwał się, czy radni
zgodzą się, aby Prezydent przekazywał
dodatkowe pieniądze dla funkcjonariuszy
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Po opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazo−
wieckiego, wejdzie w życie uchwała,
dzięki której kupując bilet u kierow−
cy w autobusie Komunikacji Miej−
skiej nie będziemy musieli ponosić
dodatkowych opłat.

Teraz jest tak: opłata pobierana
przez kierowców przy zakupie bile−
tów w autobusie (w dni robocze
w godz. 19−24 oraz na liniach noc−
nych; w soboty, niedziele i święta
– cały dzień) wynosi 0,20 zł. Czyli za
bilet normalny zamiast 2 zł, płacisz
– 2,20 zł, a za ulgowy – 1,20 zł.

Pieniądze z dodatkowej opłaty tra−
fiały do kieszeni kierowców. – 17
groszy z jednego sprzedanego biletu
to zysk kierowcy, a 3 grosze – to po−
datek – wyjaśniał Dariusz Zawidzki,
zastępca prezydenta. – Decyzja
władz została podjęta na wniosek
radnych.

Po wejściu w życie uchwały, kie−
rowcy nie będą pobierali dodatko−
wych 20 groszy. 

– Uważam, że uchwała ta jest nie−
korzystna dla kierowców – mówił Ze−
non Sylwester Wiśniewski. – Poza
tym, obawiam się, że będzie kłopot
z zakupem biletów w pojeździe. 

– Na pewno tak się nie stanie, gdyż
każdy kierowca w zakresie swoich
obowiązków ma wpisaną sprzedaż bi−
letów w autobusie – argumentował
Dariusz Zawidzki. – Fakt, że są tacy,
którzy sporo zarabiali na tej opera−
cji, a szczególnie ci, którzy jeździli
w nocy i na dłuższych trasach. Ale
projekt wprowadzenia zmian wypły−
nął od radnych, a władze miasta się
tylko do niego przychyliły. 

Ponadto radni przyjęli jeszcze dwie
uchwały, które zmieniają przepisy
porządkowe przy przejazdach auto−
busami Komunikacji Miejskiej. Do
tej pory było tak, że jeśli pasażer nie
miał biletu, musiał zapłacić wysoką
karę lub odwoływać się w ciągu
trzech dni od chwili, gdy został zła−
pany. – Ustawa z 2004 roku zobowią−
zała nas, aby czas odwołania prze−
dłużyć do siedmiu dni – mówił za−
stępca Prezydenta. – Ponadto, jeśli
w ciągu tygodnia pasażer okaże, że
miał ważny bilet na przejazd – jedno−
razowy lub miesięczny – to musi zap−
łacić jedynie 10 proc. opłaty manipu−
lacyjnej, która wynosi 100 zł. Takie
są wymogi ustawy.

Zmiany obowiązują od września. 
(m.d.)

Zapłacimy mniej 

400 tysięcy złotych przekaże miasto
dla Starostwa Powiatowego. Pieniądze
wykorzystane będą przez Powiatowy
Urząd Pracy. Początkowo radni chcieli,
aby na ten cel przeznaczyć o 100 tys.
mniej, ale na wniosek Wojciecha Het−
kowskiego zwiększono dotację.

Andrzej Nowakowski dopytywał się,
na co konkretnie zostaną przeznaczone
pieniądze. – Na bieżące utrzymanie
placówki – wyjaśniał zastępca prezy−
denta Tomasz Kolczyński. 

PUP obsługuje zarówno mieszkańców
Płocka (powiatu grodzkiego) oraz okolic
(powiatu ziemskiego). – Ponad 52 pro−
cent klientów Urzędu to płocczanie – mó−
wił Tomasz Kolczyński. – Gdybyśmy
mieli samodzielnie prowadzić placówkę,
kosztowałoby to nas znacznie więcej. 

Według projektu planu finansowego
działalność PUP w tym roku będzie
kosztować ponad 2 miliony złotych.
Większość kosztów otrzymania – ponad
1,8 mln zł – ponosi Starostwo Powiato−
we. – Problemy zaczęły się w 2004 roku,
kiedy zmieniła się ustawa dotycząca fi−
nansowania Urzędów – mówiła Katarzy−
na Kęsicka, dyrektor płockiego PUP.
– Dawniej, pieniądze napływały od woje−
wody. Od ponad półtora roku obowiązek
utrzymywania PUP−ów spadł na jednost−
ki samorządowe. 

Dyrektor potwierdziła, że większość
pieniędzy idzie na utrzymanie pracow−
ników. – Niestety, w ubiegłym roku mu−
sieliśmy zwolnić dziesięć osób – mówi−
ła. – Nie wyobrażam sobie kolejnych
redukcji. (m.d.)

Kasa dla PUP−u

Pasaż przy Stanisławówce, łączący
ul. Lasockiego z Al. Jachowicza bę−
dzie nosił imię Wojciecha Wiścickie−
go. Taką propozycję złożył Zarząd
Regionu Płockiego NSZZ „Solidar−
ność”.

Wojciech Wiścicki był pierwszym
przewodniczącym płockiej Solidarno−
ści. Do naszego miasta przyjechał
w 1978 roku ze Szczecina, gdzie praco−
wał jako asystent na politechnice. Po
przyjeździe do Płocka, pracował w Ma−
zowieckich Zakładach Rafineryjnych
i Petrochemicznych na stanowisku spe−
cjalisty elektronika. Był jednym
z głównych organizatorów „Solidarno−
ści” w kombinacie. Zaraz po wprowa−
dzeniu stanu wojennego, 13 grudnia
1981 roku został aresztowany. Na inter−
nowaniu przebywał 11 miesięcy, naj−
pierw w Mielęcinie, potem w Kwidzy−
nie. Zmuszony został do opuszczenia
kraju; wyjechał do Australii, gdzie
zmarł 25 lutego 1985 roku. 

Droga wewnętrzna prostopadła do ul.
Miodowej, przy Gimnazjum nr 4 bę−
dzie nosić imię ul. harcerza Stefana Za−

widzkiego, a łącznik ul. Sienkiewicza
z Królewiecką – harcerza Józefa Kacz−
marskiego. Propozycje złożyła Między−
zakładowa Komisja Oświaty i Wycho−
wania NSZZ „Solidarność”. 

Stefan Zawidzki jako 14−letni har−
cerz brał udział w walkach z bolsze−
wikami w 1920 roku. Zginął na bary−
kadzie ulicznej przy ul. Kościuszki
w czasie noszenia amunicji. Marsza−
łek Józef Piłsudski odznaczył go poś−
miertnie Krzyżem Walecznych. 

Józef Kaczmarski również jako
14−letni harcerz walczył z bolszewi−
kami w 1920 roku. Był łącznikiem
w pierwszej kompanii 6. Pułku Pie−
choty Legionów. Został trzykrotnie
ranny podczas roznoszenia amunicji
dla żołnierzy walczących pod Trzepo−
wem. Za męstwo był odznaczony
Krzyżem Walecznych. Skończył Ma−
łachowiankę (matura w 1926 roku)
i Szkołę Oficerską Artylerii. We
wrześniu 1939 r. walczył w stopniu
kapitana. Poległ w nieustalonych
okolicznościach, prawdopodobnie
w Toruniu. (m.d.)

Już niedługo na mapach Płocka pojawią trzy nowe ulice – taką
decyzję na ostatniej sesji podjęli radni

Ulice bohaterów

Nowy wice
Od 1 sierpnia radny Józef Czurko zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczą−

cego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka. Na jego miejsce radni
powołali Jacka Szubstarskiego. (m.d)
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W ciągu roku Specjalny Ośrodek
Szkolno−Wychowawczy nr 2 przy ul.
Lasockiego 14 powinien mieć nową sa−
lę gimnastyczną wraz z zapleczem.
Urząd Miasta ogłosił przetarg na budo−
wę nowego obiektu. Oferty można
składać do 22 września.

Obecnie ośrodek składa się z dwóch
budynków: szkolnego i warsztatowego,
postawionych w południowej części
działki. Część dydaktyczna jest 2− i 3−
kondygnacyjna, a część warsztatowa par−
terowa. 

Sala gimnastyczna wraz z pomiesz−
czeniami szkolnymi stanie po północ−
no−wschodniej stronie istniejącego
budynku szkolnego, częściowo na te−
renie obecnego boiska. Nowe i stare
obiekty ośrodka będą ze sobą połączo−
ne na wszystkich kondygnacjach.
W nowym obiekcie, w łączniku, za−
projektowano windę.

Nowy obiekt nie będzie podpiwni−
czony. Na parterze znajdą się: sala
gimnastyczna o wymiarach boiska
17x30 metrów, hol, pokój nauczycieli
wf, zaplecze sanitarne z wc i natryska−
mi, przebieralnie oraz magazyn na
sprzęt sportowy. Nad tymi pomiesz−
czeniami, na galerii−antresoli będzie

widownia, gdzie zmieści się ok. 110
widzów. 

Na parterze nowego budynku przez−
naczonego na pomieszczenia szkolne
znajdą się: kancelaria, gabinet dyrek−
tora, szatnie i jedna klasopracownia.
Tu będzie też główne wejście do szko−
ły. Na I piętrze będą dwie klasopra−
cownie wraz z zapleczem oraz sala do
zajęć rehabilitacyjnych (również z za−
pleczem). Drugie piętro zajmują: bib−
lioteka z czytelnią i dwie klasopra−
cownie z zapleczem.

W sumie powierzchnia nowego bu−
dynku wyniesie ponad 1637 mkw. 

Wykonawca całej inwestycji będzie
musiał wyposażyć nowe budynki
w przyłącza do instalacji: wodno−ka−
nalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
elektryczną, sanitarną, deszczową. Po−
nadto teren zostanie oświetlony
i zmieni się układ komunikacyjny.
Powstaną m.in. nowe miejsca parkin−
gowe. Obecnie może tam się zmieścić
14 samochodów osobowych i dwa au−
tokary. Po zmianach przybędą trzy no−
we miejsca dla pojazdów osobowych,
gdzie parkować będą mogły osoby
niepełnosprawne oraz jedno miejsce
dla autokaru. M.D.

Sport, nauka i rekreacja
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Już niedługo zmieni się oblicze Nowe−
go Rynku. Na placu stanie nowoczesna
galeria handlowo−rozrywkowa. Wybudu−
je ją firma Skyline Managment – tak zde−
cydowała komisja konkursowa, która
wybrała zwycięski projekt. Konkurs pro−
wadzony był przez gminną spółkę Ry−
nex. Z propozycją Skyline przegrały ofer−
ty Bielsko Biznes Center sp. z o.o. oraz
Arch Magic. 

Budynek zajmie prawie cały plac po−
między Al. Jachowicza, Nowym Ryn−
kiem, „antypodkową” i teatrem. Będzie
miał trzy kondygnacje i zbudowany zo−
stanie ze stali i szkła. Główne wejście bę−
dzie w narożniku od strony skrzyżowania
Al. Jachowicza i Nowego Rynku. Na par−
terze znajdzie sklep spożywczy – delika−
tesy, ale o powierzchni nie większej niż
1900 mkw. Ponadto będzie można tam
zrobić zakupy w nowoczesnych butikach
lub skorzystać z punktów usługowych.
Na pierwsze piętro prowadzić będą scho−
dy ruchome oraz winda. Na powierzchni
ponad 5 tys. mkw. znajdą się sklepy oraz

punkty usługowe. Drugie piętro należeć
będzie do rozrywki. Będą tam trzy sale
kinowe, kręgielnia (prawdopodobnie
z minimum czterema torami), restauracje,
bary, kawiarnie itp. Na dachu Skyline
przewidział taras widokowy, a pod zie−
mią parking na 287 samochodów. Dodat−
kowych 107 miejsc parkingowych będzie
na obrzeżach placu. 

W projekcie nie przewidziano likwida−
cji budynku „antypodkowy”. Ale archi−
tekci chcą, aby tuż za nią, w miejscu
gdzie dziś jest postój taksówek bagażo−
wych, powstał park z ławkami, zadbaną
zielenią, niewielkim kameralnym amfite−
atrem oraz fontanną.

– Chciałbym, aby umowa z Skyline zo−
stała podpisana we wrześniu – mówi Ma−
rek Kijek, prezes Rynex−u. – Wtedy firma
wystąpi o pozwolenie na budowę do ratu−
sza i będzie można rozpoczynać prace.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to od
końca 2006 roku płocczanie powinni cie−
szyć się nową galerią handlowo−rozryw−
kową. (m.d.)

Kina, restauracje i sklepy
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Koszty rozbudowy Muzeum Mazo−
wieckiego będą podzielone po połowie
pomiędzy Urząd Marszałkowski Woje−
wództwa Mazowieckiego a Gminę Płock. 

W styczniu br. radni podjęli uchwałę
w sprawie nabycia części nieruchomości
zabudowanej przy ul. Tumskiej−Kole−
gialnej 2. 

Chodzi o budynek, należący obecnie
do Banku Przemysłowo−Handlowego
i położony w sąsiedztwie odrestaurowa−
nej kamienicy secesyjnej przy ul. Tum−
skiej 8. Zostanie tam zaprojektowana
druga część muzeum, dzięki czemu
zwiększy się powierzchnia wystawien−
nicza. Ponadto muzeum uzyska dogod−
ny podjazd. – Taka umowa jest korzyst−
na dla gminy, gdyż poniesiemy tylko po−
łowę kosztów związanych z inwestycją
– przekonywał na sesji Rady Miasta To−
masz Kolczyński, zastępca prezydenta.
– Koszt jednego metra kwadratowego
wyceniono na tysiąc złotych. 

Wycenę sporządził rzeczoznawca.
Na 370 zł oszacowano wartość 1 mkw.

gruntu, reszta do 1 tys. zł – to cena nie−
ruchomości znajdujących się na tym te−
renie. Wojciecha Hetkowskiego intere−
sowało, czy Urząd Miasta prowadził
negocjacje z bankiem odnośnie ceny.
– Bank miał wyższe żądania cenowe,
ale w ramach negocjacji zgodził się na
to co zaproponowaliśmy – wyjaśniał
Tomasz Kolczyński. 

Radni mieli zastrzeżenia, co do ce−
ny 1 mkw. i kwalifikacji powołanego
przez Urząd rzeczoznawcy. – Rze−
czoznawcy pochodzili z rekomendo−
wanej listy Urzędu Wojewódzkiego
– mówił zastępca. – Przedstawili oni
swoje wyceny i wybraliśmy najtańszą.
Cenę, jaką zażądał bank podbiły na
pewno budynki, które stoją na tym te−
renie. Idąc ulicą Tumską, widać tylko
niewielki parterowy pawilon (na
zdjęciu – przyp. red.). Ale w podwó−
rzu znajduje się piętrowy budynek,
który jest w dobrym stanie i będzie go
można wykorzystać na potrzeby mu−
zeum. (m.d.)

Muzeum pół na pół

Amfiteatr rośnie
W koronie amfiteatru i przy ul. Rybaki wykonano już palowanie. Teraz przy−

gotowywane są jednocześnie fundamenty pod elementy stalowe, do których przy−
czepione zostaną olinowania dachu. Są już piwnice i podpiwniczenia. Widoczna
na zdjęciu konstrukcja żelbetowa to część budynku administracyjnego. Tu będą
znajdowały się sanitariaty i magazyny. Na tę część zostanie położony strop, na
którym zbudowana zostanie scena i jeszcze dwie kondygnacje przeznaczone na
garderoby i bar dla artystów oraz zaplecze techniczne. (rł)
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Do końca sierpnia archeolodzy mieli
pełne ręce roboty. Ponieważ nigdy dotąd
nie były prowadzone tam prace wykopa−
liskowe, nie wiadomo było co znajduje
się pod ziemią. Na początku sierpnia na−
trafili na wewnętrzną krawędź fosy, naj−
prawdopodobniej z przełomu XII i XIII
wieku. Biegła od krawędzi dzisiejszego
szklanego budynku PZU do rogu Horte−
xu. Była niewielka: ok. 7−10 metrów dłu−
gości i 4 głębokości. Swoje funkcje
obronne fosa spełniała do XIX wieku,
kiedy to została zasypana. 

Archeolodzy podczas wykopalisk
znaleźli także ułamany zielony pier−

ścionek i ozdobny grzebień z rogu je−
lenia. 

Płocka Vectra etapowo, na całej uli−
cy zdejmuje starą nawierzchnię, pro−
wadzi wykopy, układa kanalizację sa−
nitarną i deszczową wraz z przyłącza−
mi. W zakresie prac jest również poło−
żenie kabli telefonicznych i elektrycz−
nych. W połowie września powinny
rozpocząć się roboty związane z ukła−
daniem nawierzchni granitowej od ul.
Kolegialnej, a z końcem miesiąca
związane z budową konstrukcji fon−
tanny, która stanie przed kinem Przed−
wiośnie. (m.d.)

Trwa remont ul. Tumskiej, a konkretnie jej odcinka od Placu
Narutowicza do skrzyżowania z ul. Kolegialną i Kwiatka 

Kopią i budują

W ciągu dwóch miesięcy od daty pod−
pisania umowy z wykonawcą powinny
powstać nowe chodniki na ul. Ciecho−
mickiej, Góry oraz w części ul. Łąckiej.
Urząd Miasta ogłosił przetarg na wyko−
nanie trzeciego etapu chodnika z posze−
rzeniem jezdni, wjazdami i odwodnie−
niem w ul. Góry i Łąckiej na odcinku od
Przyszkolnej do Ciechomickiej.

Wykonawca, który wygra przetarg bę−
dzie musiał udzielić co najmniej 36−mie−
sięcznej gwarancji. O zamówienie mogą
ubiegać się firmy, które w ciągu ostat−
nich pięciu lat wykonały przynajmniej

jedno zadanie o podobnej wartości i ro−
dzaju. Ponadto osoby kierujące robotami
muszą mieć odpowiednie uprawnienia
budowlane w specjalnościach: drogowej
i urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto mu−
szą być wpisane na listę członków Okrę−
gowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz ubezpieczone od odpowiedzialności
cywilnej, co daje prawo wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Oferty należy składać do 26 września
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta,
ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8. (m.d.)

Chodniki c.d.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie
Płocka do projektu pn. „Rozwój histo−
rycznych starówek w Środkowej
i Wschodniej Europie dostosowany do
społecznych i demograficznych zmian”.
Nazwa bardzo skomplikowana, jeśli do−
dać do tego jeszcze, że projekt realizowa−
ny jest w ramach programu Interreg IIIB
CADSES. A chodzi o to, że Płock chce
i ma szanse pozyskać środki finansowe
z funduszy unijnych na remont budyn−
ków przy ul. Tumskiej. 

– W Europie program działa od 10 lat
– mówił na sesji Tomasz Kolczyński,
zastępca prezydenta. – W Polsce zaczę−
to o nim mówić rok temu, ale dopiero
teraz została ogłoszona pierwsza edy−
cja. Z naszego kraju będzie brać w nim
udział Jelenia Góra – jako miasto wio−
dące oraz Płock. Ponadto, chęć przy−
stąpienia do Programu wyraziło pięć
miast niemieckich i po jednym ze Sło−
wenii oraz Węgier. 

Celem projektu jest stworzenie inno−
wacyjnych rozwiązań potrzebnych do
odnowy zabytkowych starówek. Mają
one być zgodne z wymogami konser−
watorskimi, czyli zachowywać histo−
ryczny wygląd miejsca, ale muszą tak−
że uwzględniać aktualne potrzeby spo−
łeczeństwa. Oznacza to, że przy prowa−
dzonych remontach powinny być np.
zlikwidowane bariery architektoniczne.
W poszukiwaniu innowacyjnych roz−
wiązań naukowcy i praktycy przeanali−
zują przykłady z całej Europy, a potem
wybiorą i rozreklamują wzorce godne
polecenia. 

Nasze miasto, pozyskane z tego pro−
jektu pieniądze, chce w całości przezna−
czyć na przeprowadzaną rewitalizację
ulicy Tumskiej. Zostanie powołany zes−
pół roboczy, w którym nad przyszłością
deptaku zastanawiać się będą przedstawi−
ciele samorządu, organizacji pozarządo−
wych, drogowcy, biznesmeni i naukowcy
(m.in. z Politechniki Warszawskiej). Po−
nadto, zostanie stworzona strona interne−
towa i wydana będzie specjalna broszura.
Płock chce także wystartować z „Progra−
mem ulicy Tumskiej”. Zakłada on, że ra−
tusz pomoże właścicielom zabytkowych
kamienic przy Tumskiej w opracowaniu
projektu przekształcenia (przebudowy,
rozbudowy, zmiany zagospodarowania)
ich nieruchomości. Chodzi o to, by mogli
uzyskać np. większą powierzchnię han−
dlową, mieć atrakcyjny lokal usługowy
i zarobić na utrzymanie budynku. 

Na te cele Płock może pozyskać nawet
110 tys. euro. Z tego 80 tys. zostanie
przeznaczone na realizację przykłado−
wych przedsięwzięć i studiów wykonal−
ności. Pozostałe środki pochłonie obsłu−
ga projektu. Wkład miasta wynosić bę−
dzie 25 proc., czyli ok. 27 tys. euro. Po−
nadto samorząd może starać się o dofi−
nansowanie krajowe, w wysokości 10
proc. przyznanych środków unijnych. 

– To wielki zaszczyt dla Płocka, że
został zauważony i zaproszony do pro−
gramu – uważa Tomasz Kolczyński.
– Mam nadzieję, że zdobędziemy wiele
doświadczeń, które wykorzystamy nie
tylko przy renowacji ulicy Tumskiej, ale
także przy innych inwestycjach. M.D.

Pomoc dla Tumskiej

Od 2 września drogowcy przystępują
do remontu ul. Gwardii Ludowej – na od−
cinku od ul. Przemysłowej (wraz ze
skrzyżowaniem) do ul. Orlińskiego. Pra−
ce będą się odbywały w czterech etapach:

– od 2 do 4 września zamknięte bę−
dzie skrzyżowanie ul. Gwardii Ludo−
wej i Przemysłowej oraz odcinek
Gwardii Ludowej do wjazdu na teren
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (daw−
ne Technikum Elektryczne)

– od 5 do 8 września zamknięty będzie
odcinek ul. Gwardii Ludowej od wjazdu
na teren Technikum Elektrycznego do ul.
Rutskich wraz ze skrzyżowaniem

– od 9 do 12 września nie będzie
można przejechać na odcinku od ul.
Rutskich do Orlińskiego

– od 13 do 14 września zamknięte bę−
dzie skrzyżowanie Gwardii Ludowej z ul.
Orlińskiego (roboty wykonywane będą
z wyłączeniem jednego pasa ruchu).

W związku z zaplanowanymi praca−
mi Miejski Zarząd Dróg wprowadził
objazdy następującymi ulicami: Biel−
ską – Tysiąclecia – Łukasiewicza
– Rembielińskiego. Po wykonaniu re−
montu skrzyżowania Gwardii Ludowej
z Przemysłową, jeżdzić będzie można
również Przemysłową. (m.d.)

Zamknięta ulicaUrząd Miasta ogłosił przetarg na
„budowę ulicy wraz z odwodnieniem
i oświetleniem oraz usunięciem kolizji
z istniejącym uzbrojeniem na odcinku
od ul. Jesiennej do torów PKP”.

Budowany odcinek będzie odchodził
od ul. Jesiennej i „wchodził” pomiędzy
ul. Gęsią a Torową; w tej chwili znajdu−
je się tam nieutwardzona droga, z której
kierowcy korzystają nieformalnie. Po
przebudowie powstanie droga asfalto−
wa, ale nie będzie dochodziła do ul.
Wyszogrodzkiej (to teren PKP). Firma,
która wygra przetarg wykona asfaltową
jezdnię o szerokości 6 metrów. Po obu
stronach znajdą się dwumetrowe pol−
brukowe chodniki oraz 2,5−metrowe pa−

sy zieleni. Krawężniki będą obniżone,
tak aby mogły poruszać się osoby nie−
pełnosprawne.

Wykonawca będzie musiał zrobić
kanalizację deszczową oraz ustawić
oświetlenie – 11 latarnii (słupy alumi−
niowe z oprawą sodową). Ponadto na
terenie występują kolizje z istnieją−
cym gazociągiem i kablami telefo−
nicznymi. Wykonawca będzie musiał
je usunąć. Wszystkie prace powinny
zakończyć się do 20 grudnia br.

O wyborze firmy zadecyduje cena.
Oferty można składać do 27 wrześ−
nia w Biurze Obsługi Klienta Urzę−
du Miasta, ul. Zduńska 3, stanowi−
sko nr 8. (m.d.)

Sięgacz Jesiennej

Przychodnia Rejonowa przy ul. Zielonej będzie miała nowe okna i drzwi
zewnętrzne. W połowie września powinien rozstrzygnąć się przetarg na wybór
wykonawcy. W ciągu miesiąca od podpisania umowy, budynek A powinien
zyskać nową stolarkę.

Okna i drzwi balkonowe będą również wymienione w budynku należącym
do MZGM−TBS przy ul. Kochanowskiego 5. W tym przypadku wykonawca
musi zakończyć zadanie do połowy grudnia. (m.d)

Okna i balkony
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Opłacałeś rachunki w punktach kaso−
wych firmy Profis? Możesz mieć duży
problem, gdyż twoje pieniądze zamiast
wpłynąć na odpowiednie konta, praw−
dopodobnie zniknęły. 

Policjanci z sekcji do spraw prze−
stępstw gospodarczych płockiej ko−
mendy zabezpieczyli już całą doku−
mentację firmy. 

Ale od początku: punkty kasowe Pro−
fisu działały przy ul. Gierzyńskiego
i Kolejowej. Można było tam opłacać
rachunki za mieszkanie, wodę, telewi−
zję kablową, telefon, prąd itp. Awantu−
ra rozpoczęła się na początku lipca, gdy
klienci zaczęli otrzymywać monity, że

ich rachunki nie zostały zapłacone.
Poszkodowanych z dnia na dzień przy−
bywało, a sprawą zainteresowała się
policja. Jest już pierwszy podejrzany
– 34−letni Krzysztof J. Policja zarzuca
mu przywłaszczenie mienia. Funkcjo−
nariusze nie wykluczają również posze−
rzenia kręgu podejrzanych. Ze wstęp−
nych ustaleń wynika, że Profis oszukał
przynajmniej 25 osób. Policja prosi
wszystkich klientów, którzy korzystali
z usług punktów kasowych tej firmy
o jak najszybszy osobisty kontakt z Ko−
mendą Miejską Policji, ul. Słowackiego
4/1, pokój 424 lub telefonicznie: 266 15
50 oraz 266 15 81. (m.d.)

Profis = profit

* Z ul. Słowackiego zginął rower
o wartości 800 zł.

* Ze sklepu przy ul. Gałczyńskiego
18−letni płocczanin zabrał 174 gu−
my do żucia. Straty wyceniono na
ponad 250 zł. 

* Pies, prawdopodobnie amstaf, po−
gryzł na ul. Królewieckiej 13−lat−
ka. Do zdarzenia doszło 15 sier−
pnia ok. godz. 20.25. Policja po−
szukuje właścicieli czworonoga. 

* Do aresztu trafił 26−letni mieszka−
niec Gąbina, który wybił szybę,
uszkodził karoserię Forda Transi−
ta, a następnie próbował ukraść sa−
mochód. Do zdarzenia doszło przy
ul. Kwiatka. 

* Ze sklepu mięsno−spożywczego
przy Nowym Rynku zginęła kawa,
herbata, napoje i papierosy warte
ok. 2 tys. zł. 

* Z VW Passata zaparkowanego przy
ul. Otolińskiej złodzieje zabrali ra−
dio. Straty – 600 zł. 

* Wandale w restauracji przy ul. Mio−
dowej wybili dwie szyby zespolo−
ne. Straty oszacowano na 400 zł. 

* Policjanci podczas przeszukania sa−
mochodu i trzech mężczyzn w wie−
ku 28−34 lata, znaleźli strzykawki
oraz kawałek folii aluminiowej
z heroiną. Mieszkańcy Warszawy
trafili do aresztu. 

* Na poczcie przy ul. Tysiąclecia zło−
dziej okradł dwie osoby stojące
przy okienku, które chciały zapła−
cić rachunki. Łupem padło ponad 2
tys. zł. 

* Policjanci zatrzymali dwóch mło−
dych mężczyzn, którzy na nie−
strzeżonym parkingu przy ul. Łu−
kasiewicza zniszczyli Fiata Tipo.
Wandale trafili do aresztu. 

* 27−letni kierowca Opla Vectry pod−
czas skrętu w prawo, nie ustąpił
pierwszeństwa i potrącił na przej−
ściu dla pieszych 22−letnią kobietę.
Poszkodowana trafiła do szpitala.
Zdarzenie miało miejsce na ul.
Bielskiej.

* W sklepie na ul. Tysiąclecia, zło−
dziej wykorzystując moment, gdy
kasjerka wydawała resztę, ukradł
z kasy ponad 2 tys. zł. 

* Złodzieje ze Skody Fabii zaparko−
wanej przy ul. Królewieckiej za−
brali cztery kołpaki. Straty – 300
zł. 

* Policjanci zatrzymali na ul. Otoliń−
skiej cztery osoby, które zerwały
plomby zabezpieczające na zbior−
niku z propanem−butanem, podłą−
czyły przewody i tankowały gaz
do autocysterny. Straty wynoszą
16 tys. zł. Do aresztu trafiły 4
osoby w wieku 36, 30, 22 i 44 la−
ta.

* W sklepie na ul. Gałczyńskiego 19−
letni płocczanin, wykorzystując
nieuwagę ekspedientki, ukradł re−
klamówkę, w której było ok. 260
zł. Chłopak trafił do policyjnego
aresztu. 

* Z jednego z biur na ul. Zduńskiej,
złodziej zabrał damską torebkę,
w której były dokumenty, pienią−
dze i klucze. Straty oszacowano na
prawie 700 zł. 

* Policja prosi o pomoc w zidentyfi−
kowaniu dwóch mężczyzn (ok.
30−40 lat), których zwłoki znale−
ziono w Wiśle w grudniu 2004 ro−
ku i kwietniu br. w okolicach
Warszawy. Jeśli ktokolwiek roz−
poznaje te osoby, proszony jest
o kontakt pod numer tel. 266 15
60 lub 997. Anonimowość zapew−
niona. (m.d.)

Kronika policyjna

JA
N

U
SZ

 K
U

K
L

E
W

IC
Z

Podczas meczu Wisła Płock – Arka
Gdynia, który odbył się 20 sierpnia, po−
licja znów miała pełne ręce roboty.
Funkcjonariusze zatrzymali 5 pseudo−
kibiców. – Trzem mieszkańcom Gdyni
w wieku 17−24 lata postawiono zarzut
czynnej napaści na policjantów – mówi
Karol Dmochowski, rzecznik prasowy
policji. – Mężczyźni kopali, popychali
funkcjonariuszy, którzy zabezpieczali
mecz. Używali również wulgarnych,
obraźliwych słów. 

Pseudokibice dwa dni po zajściu zo−
stali doprowadzeniu do prokuratury.
– Prokurator, na nasz wniosek, zastoso−
wał wobec mężczyzn poręczenie mająt−
kowe od sześciuset do jednego tysiąca
złotych – wyjaśnia Karol Dmochowski.

Ponadto, mężczyźni wspólnie jesz−
cze z dwoma kibicami Arki (20 i 30
lat), trafili do sądu grodzkiego. Zarzu−
cono im: kopanie w tarcze policyjnej
tyraliery, wejście na stadion po spoży−
ciu alkoholu, odłączenie się od policyj−
nej eskorty podczas przeprowadzania
kibiców w wyznaczony sektor. – Takie−
go zachowania zabrania regulamin
ustalony przez klub i każdy powinien go
znać oraz stosować się do niego – mó−
wi rzecznik. 

Rozprawy pseudokibiców w sądzie
grodzkim odbyły się w trybie przyspie−
szonym. Sąd uznał, że kibice są winni za−
rzucanych im czynów. Teraz cała piątka
będzie musiała zapłacić karę w wysoko−
ści od 500 do 2000 złotych. (m.d.)

Narozrabiali

Ksiądz kanonik Andrzej Zembrzu−
ski – proboszcz parafii p.w. Świętego
Krzyża, będzie kapelanem płockiej
Komendy Straży Miejskiej. Na jego
nominację zgodził się biskup płocki
Stanisław Wielgus. – Możliwość wy−
słuchania i skupienia się nad słowem
Bożym, przekazanym od swojego

opiekuna duchowego pozwoli nam
jeszcze bardziej trwać w gotowości
podczas tej trudnej i nie zawsze po−
pularnej służby – mówi Jolanta Gło−
wacka, rzecznik prasowy Straży
Miejskiej. 

Ksiądz Zembrzuski jest już kapela−
nem policji i straży pożarnej. (m.d.)

Kapelan strażników

Pięć dziewcząt z Ochot−
niczej Straży Pożarnej
Płock−Trzepowo zwycię−
żyło na wojskowym torze
przeszkód podczas V
Ogólnopolskiej Sparta−
kiady Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych
w Sportach Obronnych. Zawody od−
bywały się w Suwałkach i uczestni−
czyło w nich pięć zespołów dziewczę−
cych i 17 chłopięcych z dziewięciu
województw.

Rywalizacja składała się z czterech
etapów. W pierwszym drużyny startowa−
ły w wieloboju sprawnościowym, w któ−
rym musiały m.in. strzelać z pistoletu
pneumatycznego, biegać na orientację
w lesie, rzucić granatem do celu z 20 me−

trów oraz wymienić koło
i zaparkować tyłem sa−
mochód. Drugi etap to
sztafeta pływacka na dy−
stansie 4 x 50 metrów.
W trzecim etapie druży−
ny musiały pokonać woj−
skowy tor przeszkód, a w

kolejnym – strzelać z KBKS−u. 
Trzeci etap najlepiej pokonała drużyna

dziewcząt z OSP Płock−Trzepowo
(Agnieszka Goliszek, Natalia Sabalińska,
Dorota Stolarz, Aleksandra Baranowska
i Małgorzata Konczalska). W ogólnej
klasyfikacji, po podliczeniu punktów ze
wszystkich etapów, były piąte. Zachęco−
ne sukcesem już dziś rozpoczęły przygo−
towania do kolejnej spartakiady, która
odbędzie się za rok. (m.d.)

Strzały, rzuty i pływanie
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* PRZYRODA WOKÓŁ NAS * PRZYRODA WOKÓŁ NAS * PRZYRODA WOKÓŁ NAS * PRZYRODA WOKÓŁ NAS * PRZYRODA WOKÓŁ NAS *

Zmieniające się warunki naturalne i swego rodzaju
„wygodnictwo” powodują, że nie tylko ptaki prze−
mieszczają się bliżej ludzkich siedzib, gdzie cieplej i ła−
twiej o pożywienie. Na obrzeża miast docierają także
gady, siejąc popłoch w przydomowych ogródkach. 

Jakiego nieproszonego gościa z tej gromady zwie−
rząt możemy spotkać i jak się w takiej sytuacji zacho−
wać? Zapytałam o to największego w Płocku znawcę
gadów i płazów – Krzysztofa Kelmana z Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego.

– Przede wszystkim, zachować spokój. W zdecydo−
wanej większości przypadków tym nieproszonym go−
ściem jest zaskroniec, który nikomu żadnej krzywdy
nie zrobi. Jedyną jego bronią jest ostrzegawcze sycze−

nie, a gdy to nie

pomoże i zagrożenie dla niego wzrasta – np. gdy bie−
rzemy go w ręce – może opryskać nas śmierdzącą cie−
czą, produkowaną przez gruczoły kloaczne. Podobnie
jak to czyni skunks. Przykry zapach bardzo trudno
usunąć z ubrania, więc lepiej nie ryzykować i pozwo−
lić zaskrońcowi zająć się swoimi sprawami.

Po czym poznać, że to nieszkodliwy zaskroniec
a nie np. żmija?

– To nie jest bardzo trudne. Jest kilka cech różnią−
cych te dwa gatunki. Dorosły zaskroniec może mieć
ponad metr długości. Ubarwienie może być różne –
zależne od środowiska w jakim przebywa: od szaro−
i brązowo zielonej, czasem z ciemnymi plamkami, po
bardzo ciemne, prawie czarne. Najbardziej charakte−
rystyczne i rzucające się w oczy są dwie żółte lub po−
marańczowe półksiężycowate plamy z tyłu głowy, za
skroniami – stąd nazwa. 

Żmija jest mniejsza – od 60 do 80 cm i ma na
grzbiecie charakterystyczną, widoczną tzw. wstęgę
kainową to jest zygzakowaty pas biegnący przez całe
ciało. Samce najczęściej są szare a samice brązowe,
choć zdarzają się osobniki o barwie miedzianoczer−
wonej lub czarnej, ale zawsze z zygzakiem. Żmije – w
przeciwieństwie do zaskrońców – mają na skórze wy−
raźne, dość duże łuski i lubią wygrzewać się w słońcu.
Inną cechą odróżniającą jest kształt głowy; żmija ma
ją wyraźnie oddzieloną od tułowia, trójkątną, mocno
zwężającą się w kierunku pyska. Inną cechą, po której

na sto procent możemy stwier−
dzić, że to żmija są źrenice –
pionowe kreseczki. Ale że−
by to stwierdzić trzeba
żmii z dość bliska spojrzeć
w oczy, a to raczej odradzał−
bym.

Są bardzo niebezpieczne?
– Podobnie jak większość in−

nych zwierząt nie stanowią zagroże−
nia, jeżeli czują się bezpieczne. W do−
datku są dość leniwe – nie polują na
pożywienie w takim sensie jak my to
potocznie rozumiemy tzn. nie czają
się, nie gonią zdobyczy – a tym bar−
dziej człowieka, tylko leżą i czekają aż

im zdobycz sama podejdzie pod pysk. Wtedy apliku−
ją jej dawkę jadu i dalej leżą, czekając aż jad

zacznie działać i ofiara padnie. Wtedy do−
piero ruszają powoli w ślad za zdobyczą

i nie martwiąc się już, że posiłek uciek−
nie, spokojnie zabierają się do kon−
sumpcji.

Mogą zaatakować, gdy poczują się
zagrożone, gdy np. na żmiję się na−
depnie. Ugryzienie żmii zygzakowatej

nie jest dla życia człowieka bardzo nie−
bezpieczne, jednakże interwencja lekarska

jest konieczna.
A dla psa lub kota?
– Tu sytuacja jest już poważniejsza.

Zwierzęta domowe, ciekawe ze
swej natury, mogą

chcieć żmiję po−
wąchać, trącając

sprawdzić, co to jest.
Wówczas atak jest
bardzo prawdopo−
dobny. Skutki takie−
go ukąszenia zależą
od wielu czynników;
wieku, wielkości,
kondycji i odporno−
ści na jad ukąszone−
go zwierzęcia z jed−
nej strony, a z dru−
giej – od wielkości
żmii, porcji jadu, któ−
rą wstrzyknęła i w któ−
rym miejscu nastąpiło
ukąszenie. Jeśli np.
w kończynę to szybkie
założenie opaski ucisko−
wej spowolni przedosta−
wanie się jadu do krwio−
obiegu i można zdążyć
do weterynarza. Nato−
miast jeżeli atak nastą−
pił w okolicy serca lub
jad trafił w duże naczy−
nie krwionośne, to ta−
kie zajście może skoń−
czyć się zgonem.

Co możemy zrobić,
jeśli nie chcemy mieć
w swoim ogródku hodo−
wli zaskrońców, o żmi−
jach już nie wspominając?

– W zasadzie niewiele. Przede wszystkim zachować
ostrożność – jak wspomniałem, gady te niezaczepiane
nie atakują. Na pewno nie należy ich zabijać; są częścią
naszej przyrody, zmniejszają populacje małych gryzoni
a ponadto – jak wszystkie gady w Polsce – są pod och−
roną. Co więcej, nawet ich przenoszenie jest niezgodne
z prawem. Problem kilkakrotnie sygnalizowany był
w Ministerstwie Środowiska, ale – jak dotąd – nic nie
wymyślono. Zaskrońce radziłbym zostawić w spokoju
a nawet... polubić. Natomiast, jeżeli jesteśmy pewni, że
w naszym otoczeniu są żmije i na kontakt z nimi mogą
być narażone np. dzieci, to należy skontaktować się z na−
szym ogrodem. Spróbujemy coś zaradzić. E. Jasińska

Gdy w swoim ogródku lub na działce zobaczysz coś długiego i pełzającego, nie wpa−
daj w panikę. To najprawdopodobniej zaskroniec, który boi się o wiele bardziej. No
chyba, że jest to żmija zygzakowata, którą lepiej omijać z daleka.

Polubić węże

Żmija zygzakowata (Vipera berus)

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) 

Padalec zwyczajny (anguis fragilis), choć bardzo podob−
ny do węża, jest zupełnie niegroźną jaszczurką 

Rysunki Jaromira Knotka pochodzą 
z Leksykonu Przyrody: Płazy i gady
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*FESTIWAL MUZYKI ELEKTRONICZNEJ i VIZUALIZACJI*FESTIWAL MUZYKI ELEKTRONICZNEJ i VIZUALIZACJI*

Na trzy dni Płock stał się clubbingową
stolicą. Do naszego miasta przyjechała
ponad setka czołowych artystów z całego
świata. Muzyka rozbrzmiewała przez 24
godziny na dobę na dwóch scenach: od 18
do 5 na dużej, ustawionej tuż nad Wisłą
oraz na małej (after party) – kilka metrów
dalej. Najwięcej osób gromadziło się wie−
czorem. Wtedy rozbawiony tłum wyglądał
imponująco. Oświetlenie sceny zgrane by−
ło z niesamowitymi wizualizacjami, które
podwajały efekt. 

Wielkie wrażenie zrobił występ Karla
Bartosa – legendarnego członka niemiec−
kiego kwartetu Kraftwerk. I nawet warto
było czekać na jego występ prawie 50 mi−
nut – tyle trwały przygotowania sceny,
specjalnego sprzętu i ekranów. Publicz−
ność oszalała, gdy usłyszała słynny „Com−
puter World” i „Neon Nights”.

Trudno wymienić tu wszystkich wyko−
nawców, bo – tak naprawdę – każdy był na
swój sposób ciekawy i nieszablonowy: Ja−
mes Holden, Luke Vilbert i Jan Jelinek.

Ci, którym nie chciało się schodzić nad
Wisłę, podziwiali artystów ze zbocza Wzgó−
rza Tumskiego. Tłumy fanów muzyki elek−
tronicznej siedziały również na stoku skar−
py. Powód tego był jeszcze jeden: teren
wokół festiwalu został ogrodzony ze wzglę−
dów bezpieczeństwa i aby tam wejść trzeba
było poddać się szczegółowej kontroli.
Ochroniarze dokładnie sprawdzali, czy nikt
nie wnosi alkoholu (piwo sprzedawane by−
ło tylko poza ogrodzeniem – taki wymóg na
miasto i organizatorów nałożyła nowa usta−
wa) lub niebezpiecznych przedmiotów.

Po raz pierwszy w tym roku, tuż obok
terenu festiwalowego funkcjonowało
strzeżone pole namiotowe. Zadbano rów−
nież o wodę – rozstawiono przenośne
umywalki.

Poza festiwalem
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się

wszystkie imprezy, odbywające się rów−
nolegle z głównym festiwalem. W Mała−
chowiance „rozłożyło się” kino festiwalo−
we – choć kinem było jedynie z nazwy. Tak
jak i cały FeMEV skupiło się na obrazie
i muzyce a nie filmie. Sobota upłynęła pod
znakiem Azji nieznanej dla Europejczyka.
Były więc wykłady, koncerty polskiej
i azjatyckiej nowej elektroniki oraz świetny
performance Miho Iwata. 

Natomiast Stary Rynek należał do tea−
trów. Pierwszego dnia festiwalowego go−
ście mogli zobaczyć „Proroka” – przedsta−
wienie przygotowane przez Teatr From Po−
land. Sobota należała do Teatru A, który
w oryginalny i niezwykle widowiskowy spo−
sób zaprezentował „Genesis” – widowisko
uliczne oparte na pierwszych dziewięciu ro−
zdziałach Księgi Rodzaju. Szkoda tylko, że
z powodu kłopotów technicznych, nie dzia−
łał jeden z ekranów przeznaczonych do pro−
jekcji multimedialnych. Kolejnego dnia
płocczanie – i nie tylko – oglądali łódzki Te−
atr Ognia i Papieru w przedstawieniu
„Odlot”. Tu nie było aktorów, scenariusza,
słów; były jedynie dekoracje zbudowane
z papieru i drutu, przedstawiające przed−
mioty użytkowe, bądź proste symbole.
Spektakl jest bardzo widowiskowy, bo de−
koracje te podpala się, a zaintrygowani
dziwnym widowiskiem widzowie czekają,
żeby zobaczyć jaki będzie koniec. 

Niewątpliwą atrakcją była scena bęb−
niarzy. Szkoda jedynie, że niewiele osób
wiedziało, że ona w ogóle istnieje. Kto
docierał do głównej sceny, rzadko trafiał
na Sobótkę, gdzie przez kilkanaście go−
dzin dziennie rozbrzmiewały zupełnie in−
ne rytmy. Ci, którzy tam dotarli, na pew−
no tego nie żałują. 

Małgorzata Domańska
zdjęcia Krzysztof Kaliński

Takich tłumów – przeważnie młodych ludzi – Płock dawno nie widział. A to za sprawą Festiwalu
Muzyki Elektronicznej i Vizualizacji FeMEV, który odbywał się w naszym mieście 5−7 sierpnia. 

FeMEV
i nie tylko 

FeMEV

Na polu namiotowym
rozstawione były umywalki

Festiwal otworzył
prezydent 

Mirosław Milewski

Na Sobótce można było
zobaczyć m.in. amatorskie
popisy z ogniem

w

w

w
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w

w

w
w

w w Karl Bartos z zespołem był gwiazdą festiwalu

EXCEEDA AV

Etiop + Akaone zagrali na małej scenie (after party)

Teatr A w nietypowy
sposób pokazał, jak
powstawał świat

Piątkowa noc należała do Luka Vilbert’ai VJ ZDEN/VJ AZZ

Scena bębniarzy na Sobótce nie przyciągnęła

tłumów. A szkoda...
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Około 50 kilometrów na południowy
zachód od Odessy, wzdłuż czarnomor−
skiego brzegu aż po Liman Dniestrowski,
ciągnie się miejscowość reklamowana
w folderach turystycznych jako „unikato−
wa strefa wczasowa Karolino−Bugaz/Za−
toka albo nawet „uzdrowisko”. Wjeżdża−
jąc tam, odnosi się raczej wrażenie wizy−
ty w koszarach – dzięki obskurnemu, wy−
raźnie nadwątlonemu murowi, który to−
warzyszy nam przez jakieś dwa kilometry
wzdłuż zakurzonej szosy. Za murem kry−
ją się oczywiście nie obozowe baraki,
lecz ośrodki rekreacyjne – „Brygantyna”,
„Albatros”, głównie zaś „Czajka”, potęż−
ny kompleks wypoczynkowo−sportowy
Politechniki Odeskiej – tyle, że standard
lokalowy jest tu mniej więcej na pozio−
mie Polski gomułkowskiej (vide przyby−
tek wczasowy płockiej Petrochemii w So−
czewce w jego pierwotnej postaci).

„Wesnianka”, 

gdzie na kilkanaście dni zostaję zak−
waterowany jako członek grupy tury−
stycznej spod znaku Oddziału „Mazo−
wsze” PTTK, reklamowana jest jako
„pensjonat” choć standard nie sięga tu
nawet klasy barakowo−obozowej.
W chwili naszego przyjazdu jedyne
wyposażenie pokojów stanowią łóżka
i źle wypoziomowane szafy, w cuchną−
cych łazienkach z umywalkami na wy−
sokości kolan brak nawet papieru toale−
towego, a o wykładziny z linoleum
można się przewrócić.

Mamy oczywiście i pozytywy: nad−
spodziewanie dobre wyżywienie, pięk−
ną pogodę, ustronną, wygodną plażę,
upojny czarnomorski klimat... Gospo−
darze: Tania, Wołodia i Żenia, są życz−
liwi i uczynni, skutkiem czego najbar−
dziej dotkliwe braki w wyposażeniu po
kilku dniach zostają usunięte – wydaje
się jednak, że standard, który tak dotkli−
wie pognębił nas na początku, sami
uważają za coś normalnego....

Białogród Dniestrowski, 

położony około 30 kilometrów od
Karolino−Bugaz w historycznej krainie
Besarabii, na pierwszy rzut oka w ni−
czym nie odstaje od zarysowanego wy−
żej pejzażu współczesnej Ukrainy, jest
jednak miastem o nader bogatej historii.
Jego początki sięgają 2500 lat wstecz,
kiedy to w tym samym miejscu Grecy

z Miletu założyli osadę Tyras. Nazwa
zmieniała się potem kilkunastokrotnie:
najbardziej znana to turecki Akerman,
czyli „biała twierdza” – bo też najcen−
niejszym zabytkiem Białogrodu jest
średniowieczny kompleks obronny, bu−
dowany kolejno przez Genueńczyków,
Mołdawian i Turków na wysokim brze−
gu Limanu Dniestrowskiego.

Jak na obiekt o przeznaczeniu militar−
nym, białogrodzka twierdza ma zdumie−
wająco bogate odniesienia literackie:
wieża dawnego tureckiego minaretu (do
1918 roku wykorzystywana jako latarnia
morska), to znana z Sonetów krymskich
„lampa Akermanu”. Jedna z baszt nosi
imię Puszkina – wielki romantyk rosyj−

ski, podróżując w 1821 roku po Besara−
bii, zatrzymał się tu bowiem u znajome−
go oficera A. Niepienina (późniejszego
dekabrysty), co znalazło potem echo
w poemacie Cyganie. Inna znana jest ja−
ko „baszta Owidiusza”, który w tych
właśnie stronach miał przebywać na do−
żywotnim wygnaniu (w istocie słynny
poeta rzymski został zesłany do Tomis
w nieodległej Rumunii).

Jadąc do twierdzy Akerman z Karoli−
no−Bugaz obcujemy też z historią
znacznie nowszą: w wielu miejscowo−
ściach nadal są ulice Lenina albo Dzier−
żyńskiego, a nawet ustawione w pub−
licznych miejscach popiersia i pomniki
wodza rewolucji październikowej. Ję−

zyk rosyjski rozbrzmiewa tutaj znacz−
nie częściej niż rodzimy, o bojowni−
kach o ukraińską niezależność w rodza−
ju kontrowersyjnej pamięci Stepana
Bandery mało kto słyszał, mimo że po−
kaźna część mieszkańców regionu ode−
skiego jesienią 2004 roku głosowała na
Wiktora Juszczenkę.

Odessa,

stolica regionu, ma bogatszą, choć
niepomiernie krótszą historię. Ponad
osiemsettysięczne miasto z najwię−
kszym ukraińskim portem czarnomor−
skim to prawdziwa metropolia sztuk
wszelakich. Działa tam znana szkoła
muzyczna, szczycąca się takimi ucznia−
mi, jak fenomenalny skrzypek Dawid
Ojstrach, czy wielcy wirtuozi fortepia−
nu, Światosław Richter i Emil Gilels.

Powiadają nawet, że wykształcenie
w tej dziedzinie ma 25% mieszkańców
miasta. Miejscowa opera należy do naj−
słynniejszych w świecie – przynajmniej
ze względu na gmach, wzniesiony w la−
tach 1884−87, według projektu cenio−
nych architektów wiedeńskich: F. Fel−
lnera i H. Helmera. W niemal równie
pięknym secesyjnym budynku Nowej
Giełdy (styl ten wydaje się dominować
w śródmieściu) mieści się obecnie fil−
harmonia, mimo że akustyka pozosta−
wia tu podobno wiele do życzenia.

Od strony literackiej Odessa przed−
stawia się co najmniej równie imponu−
jąco: bywał tu Gogol, miłosne zawody
przeżywał Majakowski, Izaak Babel
z obserwacji lokalnego półświatka
czerpał materiał do słynnych Opowieści
odeskich... Pomnik i tablicę pamiątko−
wą ma w tym mieście Adam Mickie−
wicz, któremu w połowie lat dwudzie−
stych XIX stulecia władze carskie za−
fundowały tutaj roczną zsyłkę do pracy
pedagogicznej oraz... jeden z najszczę−
śliwszych i najbardziej płodnych okre−
sów w życiu (patrz Sonety zwane też
odeskimi albo erotycznymi i, nade
wszystko, Sonety krymskie). Nieznacz−
nie wcześniej na podobnie komfortowej
zsyłce przebywał w czarnomorskim
porcie Aleksander Puszkin – uhonoro−
wany przez miasto aż dwoma pomnika−

mi – „wdychając odeski pył” dłużej niż
jego Oniegin, bo przez ponad rok. 

Ów „pył” to naturalny atrybut otacza−
jących Odessę stepów Besarabii –
w efekcie, jak czytamy dalej w arcy−
poemacie Puszkina, gdy nadchodzą
deszcze „na sześć tygodni teren miasta
zmienia się w nieprzebyte bagna”. Nie
jedyny to zresztą problem czarnomor−
skiej metropolii, zbudowanej na glinia−
stym, podmokłym gruncie: jej ulice
trzeba było sztucznie utwardzać przy
użyciu... lawy z Wezuwiusza. 

Fakt ten najlepiej świadczy o rozleg−
łości międzynarodowych koneksji por−
tu, założonego w 1795 roku na rozkaz
Katarzyny Wielkiej i nazwanego w ślad
za grecką kolonią Odessos, która istnia−
ła w tej okolicy w czasach starożyt−
nych. Do wydania owego rozkazu skło−
nił carycę będący wówczas w jej służ−
bie Osip de Ribas – pół Hiszpan, pół Ir−
landczyk, pierwszy nieoficjalny guber−
nator miasta. Jego bezpośrednim na−
stępcą był bardziej zasłużony Duc de
Richelieu, koligat słynnego kardynała,
który – nie szczędząc własnych środ−
ków – przekształcił siedmiotysięczną
Odessę w potężny ośrodek handlowy
i kulturalny, co mieszkańcy docenili,
fundując mu efektowny pomnik w cen−
tralnym punkcie nadmorskiego bulwa−
ru, u wylotu słynnych schodów (spopu−
laryzowanych przez Eisensteina w fil−
mie Pancernik Potiomkin – nie mó−
wiąc już o Machulskim i jego Deja vu).

Osoby pierwszych włodarzy miasta
uzmysławiają jego wyjątkowy charak−
ter w despotycznym państwie carów.
Intencją Katarzyny Wielkiej miał to
być zapewne Petersburg południa Ro−
sji, szybko wykreowało się tu jednak –
znów dzięki Richelieu, który przekonał
Aleksandra I do ogłoszenia Odessy
wolnym portem – prawdziwie między−
narodowe skupisko ludności, żyjące
według zasad liberalizmu [sic!] i wza−
jemnego poszanowania własnej autono−
mii. W końcu to właśnie stąd po rewo−
lucji październikowej odjeżdżało naj−
więcej niechętnych do dalszej wegeta−
cji w bolszewickim raju. Tutaj też zro−
dziła się większość dowcipów piętnują−
cych fundamentalne absurdy owej we−
getacji. O specyficznym poczuciu hu−

„ODESKI PYŁ WDYCHAŁEM...”

Twierdza Akerman

Pomnik księcia Richelieu

Teatr Opery i Baletu

Słynne odeskie schody
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moru mieszkańców najlepiej świadczy
jedno z „dwunastu krzeseł” ze słynnej
odeskiej powieści satyrycznej I. Ilfa
i J. Pietrowa pod tymże tytułem, wy−
stawione obok śródmiejskiego parku.

Ludność dzisiejszej Odessy obejmu−
je czterdzieści i cztery narodowości:
Greków, Bułgarów, Mołdawian, Or−
mian, szczątki dość licznej ongiś popu−
lacji polskiej. Dominują oczywiście
Ukraińcy i Rosjanie, na ulicach najczę−
ściej rozbrzmiewa język Puszkina,
wszelako mieszkańcy nadal cenią so−
bie dawną autonomię. Wciąż funkcjo−
nuje pojęcie „Odesyty” – vide „Pasz−
port Odesyty”, niebanalnie pomyślany
informator turystyczny, gdzie umiejęt−
nie zestawiono historyczne i współ−
czesne zdjęcia najciekawszych ulic
i przybytków Odessy oraz... pomiesz−
czono anglojęzyczny tekst pełen błę−
dów tak koszmarnych, że sam w sobie
mógłby być antyreklamą tego, jakże
w sumie interesującego, miasta. 

Jego uroki unaocznia nam sympa−
tyczna przewodniczka Natasza, która
jak najbardziej czuje się „Odesytką”:
„− co nas obchodzi Putin czy nawet
Juszczenko, który pod koniec zeszłego
roku obiecywał złote góry, a jak na ra−
zie nie mamy z tego nic”. Na twarzach
członków polskiej grupy turystycznej
pojawiają się uśmiechy współczujące−
go zrozumienia...

Linia Dunaju 

wyznacza wschodni kraniec dawnej
Besarabii, a zarazem obecną granicę
ukraińsko−rumuńską. Szeroka delta tej
rzeki przy ujściu do Morza Czarnego
(4200 mkw.) należy do najcenniejszych
rezerwatów przyrodniczych w skali świa−
towej, a położone na ukraińskim brzegu
Wiłkowo nazywane jest „Wenecją
Wschodu”, co doprawdy niełatwo zrozu−
mieć. Budowle zabytkowe ograniczają
się tu do dwóch cerkwi. Miasteczko pow−
stało na bazie osady Lipowanskoje, zało−
żonej około 260 lat temu przez starowier−
ców alias raskolników, przeciwnych re−
formatorskim pomysłom patriarchy Ni−
kona, przy współudziale Kozaków doń−
skich i zaporoskich. Po kilku cuchnących
kanalikach nie kursują gondole ani tram−
waje wodne (można tylko przepłynąć
spacerową łajbą z przewodnikiem po del−
cie Dunaju do „zerowego kilometra”,
czyli punktu ujścia tej rzeki morza). Ary−
stokratycznego uroku i dekadenckiego
wdzięku miasta dożów tym bardziej
próżno by szukać; dominuje raczej at−
mosfera sennych mieścin z południa
USA, tak dobrze znanych z prozy Marka
Twaina, a zaściankowa swojskość wręcz
kłuje w oczy – głównie dzięki bieliźnie
i ubraniom suszącym się na balkonach od
strony ulicy (jest to zresztą normą w ca−
łym regionie odeskim, nie wyłączając
miasta stołecznego).

Mimo to położone „w pięknych oko−
licznościach przyrody” Wiłkowo to
miejscowość o niebagatelnym poten−
cjale turystycznym – wciąż, niestety,
nie wykorzystanym. Dunaj, najbar−
dziej międzynarodowa rzeka Europy,
wcześniej przepływająca między inny−
mi przez Bratysławę, Wiedeń i Buda−
peszt, nadal jednoczy ten kontynent
tylko na mapie fizycznej. 

Andrzej Dorobek

„Liść”, „Roman”, „Zygmunt” (1916
– 1951), żołnierz NOW, NSZ, AK,
NZW. Dowódca Kedywu Inspektoratu
Płocko−Sierpeckiego AK, od stycznia
1945 r. organizator poakowskich struktur
samoobrony w powiatach: płockim,
płońskim, sierpeckim i lipnowskim, ko−
mendant 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

Urodził się 17 sierpnia 1916 r. w Płoc−
ku, jako drugi syn Teodora i Heleny z Pi−
larskich. Dzieciństwo i lata młodzieńcze
spędził w Płocku, gdzie ukończył gimna−
zjum im. Władysława Jagiełły i aktywnie
działał w Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół”. W latach 1937−1938 uczył się
w Szkole Podchorążych Rezerwy Pie−
choty w Pułtusku. Po zakończeniu służby
wojskowej, w 1938 r. rozpoczął studia
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej−
skiego w Warszawie. 

Podczas kampanii wrześniowej
1939 r. walczył w obronie Warszawy,
gdzie dostał się do niewoli. Krótko prze−
bywał w obozie jenieckim w Aupitz ko−
ło Berlina. 

Od 1940 r. był żołnierzem Płockiego
Samodzielnego Batalionu Organizacji
Wojskowej Stronnictwa Narodowego
(później Narodowej Organizacji Woj−
skowej). W 1942 r. wspólnie z bratem
Stanisławem, uczestniczył w akcji sabo−
tażowej batalionu na terenie Płockiej
Stoczni Rzecznej, gdzie produkowane
były elementy do niemieckich łodzi pod−
wodnych. Po tej akcji Bronarski wyje−
chał z Płocka i ukrywał się na terenie ma−
jątku Świerkowo w powiecie przasny−
skim, gdzie został żołnierzem konspira−
cyjnego oddziału Narodowych Sił Zbroj−
nych por. Włodzimierza Pomirskiego
„Atoma”. Na przełomie 1943 i 1944 r.
prowadził szkolenia wojskowe dla żoł−
nierzy NSZ.

Wiosną 1944 r., po nawiązaniu przez
„Atoma” kontaktu z Inspektoratem
Płocko−Sierpeckim Armii Krajowej
Bronarski skierowany został na teren
gminy Drobin w powiecie płockim,
gdzie po scaleniu NSZ z AK wszedł
w skład sztabu Inspektoratu Płocko –
Sierpeckiego AK. Objął wówczas do−
wództwo Kedywu Inspektoratu i Ob−
wodu Płockiego AK. Podporządkowa−
ne były mu dwa plutony bojowe, dowo−
dzone przez plut. Franciszka Majew−
skiego „Słonego” i plut. Józefa Wiś−
niewskiego „Kwiatka”, liczące łącznie
ok. 40 ludzi. W 1944 r. oddziały Kedy−
wu przeprowadziły cztery akcje zbrojne
w gminach: Brudzeń, Łęg, Bielsk i w
okolicach Płońska. 

W sierpniu 1944 r. w ramach akcji
„Burza” Bronarski przeprowadził kon−
centrację wszystkich oddziałów zbroj−
nych z terenu Inspektoratu, w celu
udzielenia pomocy walczącej Warsza−
wie. W związku z niemożnością prze−
dostania się do stolicy, rozkaz wymar−

szu został jednak wstrzymany. Kilku−
osobowy oddział pod dowództwem
Bronarskiego wyruszył za to na teren
powiatu przasnyskiego, gdzie osłaniał
przenoszenie z terenu przyfrontowego
magazynów broni na teren powiatu
płońskiego. W ramach zwalczania
grup komunistycznych w październiku
1944 r. wspólnie z ppor. Michałem
Tomczakiem „Bończą” i plut. Francisz−

kiem Majewskim „Słonym” we wsi
Skrzeszewo w powiecie Staroźreby,
uczestniczył w likwidacji pięcioosobo−
wej grupy skoczków sowieckich, którzy
prowadzili działalność wywiadowczą
skierowaną przeciw Armii Krajowej.

Za bohaterską postawę w walce z oku−
pantem, w styczniu 1945 r. jako kapral
podchorąży piechoty, odznaczony został
Krzyżem Walecznych. Po wkroczeniu
wojsk sowieckich nie zaprzestał działalno−
ści zbrojnej. Na rozkaz Inspektora Płocko−
Sierpeckego AK ppor. Michała Tomczaka
„Bończy” organizował na terenie powia−
tów: płockiego, płońskiego i sierpeckiego
pierwsze struktury samoobrony, groma−
dził broń, ukrywał i legalizował ściganych
przez NKWD i komunistyczny aparat bez−
pieczeństwa żołnierzy AK. Zagrożony
aresztowaniem w pierwszych dniach mar−
ca 1945 r. przeniósł się na teren powiatu
lipnowskiego w województwie bydgo−
skim, gdzie wspólnie z sierż. Janem Przy−
byłowskim „Onufrym” kontynuował dzia−
łalność. Nie ujawnił się w 1945 r. podczas
pierwszej akcji amnestyjnej, pozostawia−
jąc swoim żołnierzom swobodę decyzji.
Sam, po przekazaniu dowództwa nad top−
niejącym oddziałem Janowi Przybyłow−
skiemu, wyjechał do Szczecinka, gdzie
rozpoczął pracę księgowego w miejsco−
wej gorzelni. W październiku 1945 r. zo−
stał ciężko ranny podczas napadu żołnie−
rzy sowieckich na magazyny z alkoholem
i przewieziony do szpitala w Bydgoszczy,
skąd po częściowym zaleczeniu ran wyje−
chał do Łodzi, a następnie do Warszawy.
W tym też czasie ponownie nawiązał kon−

takt z kontynuującym walkę z komunista−
mi sierż. Janem Przybyłowskim „Onuf−
rym” i ponownie objął dowództwo nad
oddziałami zbrojnymi w terenie. Podpo−
rządkowane mu były trzy patrole bojowe
dowodzone przez ppor. Aleksandra Fry−
czke „Orła”, ppor. Józefa Boguszewskie−
go „Lwa” i ppor. Tadeusza Derkowskiego
„Cichego”.

Podczas pobytu w Warszawie, praw−
dopodobnie w marcu 1946 r. nawiązał
kontakt z Komendantem Obszaru I Naro−
dowego Zjednoczenia Wojskowego kpt.
Marianem Kamińskim „Rawiczem”. Za
pośrednictwem ppor. Andrzeja Filip−
kowskiego „Bogdana” utrzymywał rów−
nież kontakt z działającym w NZW by−
łym szefem sztabu Okręgu II (Mazowsze
Północ) Narodowych Sił Zbrojnych kpt.
Stanisławem Borodziczem „Warą”.
Prawdopodobnie w sierpniu lub wrześ−
niu 1946 r. otrzymał rozkaz utworzenia
na terenie powiatów płockiego, płońskie−
go, sierpeckiego oraz lipnowskiego i ry−
pińskiego struktury bojowej podporząd−
kowanej NZW. 

W reakcji na ogłoszoną przez komuni−
stów amnestię, w marcu 1947 r. Bronar−
ski, który się nie ujawnił, przeprowadził
częściową demobilizację żołnierzy.
Rozkazem 131 z dnia 18 marca 1947 r.
polecił „ludzi, których nie można zalega−
lizować w inny sposób zrehabilitować
przed Komisją Rehabilitacyjną w War−
szawie, broń najmniej zdatną do naszych
akcji przekazać władzom UB, cenniejszą
zostawić na przechowanie (...) majątek
organizacyjny spieniężyć i podzielić
między wszystkich żołnierzy oddziału
w równym stopniu szeregowym jak i po−
doficerom. (...) 

W końcu 1947 r. Stefan Bronarski
przeprowadził reorganizację struktur bo−
jowych. Po dołączeniu byłego oddziału
Ruchu Oporu AK por. Franciszka Ma−
jewskiego „Słonego” podlegały mu pa−
trole bojowe dowodzone przez ppor. Ta−
deusza Kosobudzkiego „Czarnego”,
sierż. Wiktora Stryjewskiego „Cackę”
i plut. Jana Malinowskiego „Stryja”.
Ogółem przeprowadziły one kilkadzie−
siąt akcji, w tym: 11 na posterunki MO,
26 ekspropriacyjnych* na urzędy pań−
stwowe i spółdzielnie, zlikwidowały kil−
kunastu współpracowników i funkcjona−
riuszy resortu bezpieczeństwa i aparatu
komunistycznego. Stefan Bronarski
„Liść” aresztowany został wraz z wię−
kszością członków Sztabu 11 Grupy
Operacyjnej NSZ w Warszawie 26
września 1948 r.

Po blisko dwuletnim, niezwykle okrut−
nym śledztwie, w czasie którego trzy−
krotnie próbował popełnić samobójstwo,
wyrokiem Wojskowego Sądu Rejono−
wego w Warszawie w składzie: Mieczy−
sław Widaj – przewodniczący składu sę−
dziowskiego, Maksymilian Lewandow−
ski – ławnik, Antoni Hoffman – ławnik,
w obecności oskarżyciela Jerzego Tra−
mera, w dniu 3 lipca 1950 r. skazany zo−
stał: „...pięciokrotnie na karę śmierci
z pozbawieniem praw publicznych i oby−
watelskich praw honorowych na zawsze
oraz z przepadkiem całego mienia...”

Wyrok wykonano 18 stycznia 1951 r.
w Warszawie o godzinie 20.38. 

Jacek Pawłowicz
* ekspropriacja – przymusowe pozba−
wienie własności, wywłaszczenie

Zapomniani Płocczanie
Od września na łamach „Sygnałów Płockich” rozpoczynamy cykl publikacji po−
święcony żołnierzom niepodległościowego podziemia antykomunistycznego
z Płocka i okolic. Pod wspólnym tytułem ”ZAPOMNIANI PŁOCCZANIE” przed−
stawimy biogramy ludzi, o których komuniści kazali zapomnieć. Autorem pub−
likacji jest historyk IPN Jacek Pawłowicz, autor wydanych w tym roku „Niez−
nanych świadectw”. Warto przywrócić ich pamięci.

Stefan BRONARSKI
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Zamierzasz zgłosić wpis do ewidencji
działalności gospodarczej lub go zmie−
nić? Teraz możesz to zrobić bezpłatnie.
Takie ustalenia obowiązują od 23 lipca
br. i są skutkiem podjętej przez radnych
uchwały na majowej sesji Rady Miasta.

Intencją władz Płocka, poprzez wpro−
wadzenie tego rodzaju regulacji, jest zwię−
kszenie samozatrudnienia wśród osób za−
mierzających rozpocząć działalność gos−
podarczą, a co za tym idzie zwiększenie
liczby miejsc pracy w naszym mieście.

Wedle danych Oddziału Ewidencji
Działalności Gospodarczej, co roku spa−
da liczba podmiotów dokonujących reje−
stracji swojej działalności w Płocku.
W 2003 roku zanotowano spadek o ok.
10 proc. w stosunku do 2002 roku. Jesz−

cze większy spadek, bo 40 proc. zanoto−
wano w 2004 roku. Spowodowało to, że
do budżetu miasta wpłynęło o ponad 102
tys. zł mniej, co stanowi prawie połowę
wpływów z roku poprzedniego.

Natomiast z punktu widzenia intere−
sów miasta, ważniejszym czynnikiem
od kwoty pozyskanej do budżetu z tytu−
łu wpisu jest wzrost liczby rejestrowa−
nych podmiotów oraz powstawanie no−
wych w miejsce wyrejestrowanych. 

Zwolnienia od wpisu będą obowiązy−
wać przynajmniej do 31 grudnia. Szczegó−
łowych informacji na ten temat udzielają
pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Roz−
woju Gospodarczego i Aktywnych Form
Zwalczania Bezrobocia, działającego przy
Urzędzie Miasta, tel. 268 06 98. (m.d.) 

Wpis za darmo

Płock otrzymał dotację w wysokości 5
tys. 270 zł z przeznaczeniem na realizację
projektu pn. „Przedszkole jako możli−
wość zapewnienia dzieciom romskim
właściwych warunków prawidłowego
rozwoju oraz przygotowania do rozpo−
częcia nauki w szkole”. 

Dotacja pochodzi z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu i została

przyznana w ramach rządowego Pro−
gramu na rzecz społeczności romskiej.

Za ponad 5 tys. zł zostanie sfinansowany
pobyt siedmiorga dzieci w przedszkolu od
września do grudnia 2005 r. Ponadto dzie−
ciaki otrzymają wyprawki: książki, artyku−
ły papiernicze oraz stroje do gimnastyki. 

Zadanie jest realizowane przez Miej−
ski Ośrodek Pomocy Społecznej przy
współpracy Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta. (m.d.)

Dla Romów

Samorząd Województwa Mazowiec−
kiego przekaże 30 mln zł na dofinanso−
wanie budowy dróg, kanalizacji i wodo−
ciągów w najbiedniejszych gminach na
Mazowszu. Mazowiecki program wy−
równywania rozwoju obszarów wiej−
skich ruszył w lipcu.

Aby otrzymać wsparcie, gminy muszą
przedstawić plan wykorzystania funduszy.
Oceniane będą 3 kryteria: wysokość do−

chodów podatkowych na jednego miesz−
kańca, wysokość dochodów własnych
gminy i gęstość zaludnienia. Samorządy
lokalne mogą ubiegać się o dofinansowa−
nie inwestycji już rozpoczętych lub plano−
wanych. Pomoc będzie udzielana na zasa−
dzie refundacji i zgodnie z prawem zamó−
wień publicznych. Maksymalna kwota do−
tacji wyniesie 300 tys. zł i nie może prze−
kroczyć 90% kosztów inwestycji. (j)

30 mln dla gmin
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22 dzieci wraz z opiekunami z Rosji,
Kazachstanu i Turkmenistanu odwie−
dziło 4 sierpnia płocki ratusz. Goście
obejrzeli krótki film o naszym mieście
oraz spotkali się z Ewą Adasiewicz
– dyrektorem Wydziału Oświaty, Kul−
tury i Sportu. 

– U was jest zupełnie inny system na−
uczania – mówiły dzieciaki. – W Tur−
kmenistanie po dziewięciu latach nauki,
czyli gdy ma się 15 lat można już iść na
studia. A w Kazachstanie nauka przed
studiami trwa 11 lat.

Pobyt dzieci w Polsce zorganizowa−
ło Regionalne Stowarzyszenie

Wschód−Zachód. Przyjechały one na
wypoczynek wraz z polskimi harce−
rzami w Gorzewie. Sama podróż do
Polski zajęła im pięć dni pociągiem.
Dzieciakom najbardziej w Polsce po−
dobały się sklepy. – Są takie kolorowe
i fajne rzeczy można tam kupić – opo−
wiadały.

Oprócz ratusza dzieciaki zwiedziły
zoo, przepłynęły się statkiem po Wiśle
i zobaczyły najważniejsze zabytki. Na
pamiątkę pobytu w naszym mieście go−
ście otrzymali upominki z Płocka i Ma−
zowsza oraz wspólne zdjęcie przed ra−
tuszem. (m.d.)

Pięć dni podróży
W Mazowieckiej Spółdzielni Mieszka−

niowej w lipcu rozpoczęła się realizacja
wielkiego programu termomodernizacyj−
nego. Na „pierwszy ogień” poszło osiedle
Międzytorze, a na nim najstarsze bloki.
Ocieplane są całe budynki (nie tylko ścia−
ny szczytowe) łącznie ze stropami, wy−
mieniane parapety, okna na klatkach scho−
dowych oraz osłony balkonowe, z których
część dawno odpadła. Nowa elewacja ma−
lowana jest na jasne, pastelowe kolory.

Program ma być zrealizowany w cią−
gu 5−6 lat. Tempo prac zależeć będzie

od środków finansowych spółdzielni,
bo jakkolwiek na prace termomoderni−
zacyjne uzyskać można korzystny kre−
dyt (w 25% umarzany), to udział włas−
ny wynosi od 40 do 50%. W tym roku
planuje się taką kurację upiększającą 7
budynków na osiedlu Międzytorze i 6
na Podolszycach. Docelowo ocieplone
będą i odnowione wszystkie budynki
MSM z tzw. wielkiej płyty.

Ponadto na Międzytorzu wymieniana
jest cała sieć gazownicza i czyszczone
są studzienki kanalizacyjne. (j)

Osiedle do remontu

Miasto zawarło porozumienie z Ma−
zowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową,
na mocy którego lokatorzy, którzy nie
płacą czynszu i mają wyroki eksmisji
wyprowadzą się do lokali wskazanych
przez Urząd Miasta. 

W praktyce będzie to wyglądało
tak: państwo Nowakowie wraz
z dziećmi mieszkają w MSM. Od
wielu lat nie płacą za czynsz. Otrzy−
mali wyrok eksmisyjny, w którym
zaznaczone jest, że miasto musi za−
pewnić im lokal socjalny. Gmina ma
wolne mieszkanie, np. na ul. Otoliń−
skiej 23. Rodzina Nowaków przepro−
wadza się tam, więc MSM pozostaje
wolny lokal. Po zawarciu porozumie−
nia z miastem, MSM godzi się, aby
w jej lokalu – niekoniecznie tym, któ−
ry opuścili Nowakowie – zamieszkała
osoba lub rodzina, która jest na liście
oczekujących na mieszkanie komu−
nalne. – A takich rodzin mamy około
dwóch tysięcy – mówi Stanisław
Stańczak, dyrektor Wydziału Gospo−
darki Mieszkaniowej Urzędu Miasta. 

Czynsz, mimo że w lokalu spółdziel−
czym, będzie wynosił tyle co w miesz−
kaniach komunalnych. 

– Inne spółdzielnie mieszkaniowe, na
przykład Poldom, już się starają, aby
zawrzeć z nami podobne porozumienie
– mówi Stanisław Stańczak. – Nie wy−
kluczamy, że tak się stanie, gdyż jest to

korzystne i dla spółdzielni (pozbywa się
nieuczciwych lokatorów), i dla miasta
(zmniejsza się lista oczekujących na
mieszkania komunalne).

Z zawartego porozumienia zadowo−
lona jest także Mazowiecka Spółdziel−
nia Mieszkaniowa. Wytypowano już
pierwszą lokatorkę do wyprowadzki do
mieszkania socjalnego.

– Jesteśmy realistami i liczymy się
z tym, że zaległych czynszów prawdo−
podobnie nie odzyskamy, ale przynaj−
mniej długi nie będą rosły – mówi pre−
zes Lech Chodkowski. – Mam również
nadzieję, że takie posunięcie zmobilizu−
je lokatorów do regulowania czynszu,
bo – niestety – wśród nie płacących są
też tacy, których na to stać, ale wolą
mieszkać kosztem innych.

W zasobach MSM mieszka 50 lo−
katorów z wyrokami eksmisji. Będą
wykwaterowywani sukcesywnie,
w miarę jak Urząd Miasta przekazy−
wać będzie dla nich mieszkania so−
cjalne. Zwolnione mieszkanie spół−
dzielnia wyremontuje i sprzeda lub
przekaże do dyspozycji ratuszowi, ale
już jako mieszkanie komunalne. Pre−
zes Chodkowski ma nadzieję, że
z czasem nowi lokatorzy staną się
członkami spółdzielni i – przy dogod−
nym rozłożeniu należności na wiele
rat – będą nawet w stanie mieszkanie
to z czasem wykupić. (m.d., j)

Spółdzielcze na komunalne
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Urodzona w Płocku, wyjechała
z matką do Australii w wieku 10 lat. Od
najmłodszych lat brała aktywny udział
w życiu polonijnym, ukończyła studia
uniwersyteckie z socjologii oraz admi−
nistracji i zarządzania. Oprócz języka

polskiego posługuje się biegle angiel−
skim, włoskim i hiszpańskim. Jest bar−
dzo znaną działaczką społeczną nie tyl−
ko w kręgu Polonii południowej Au−
stralii. Pracuje m.in. w Komitecie Łącz−
ności z Seniorami, od dwóch kadencji
jest wiceprezesem australijskiej Federa−
cji Organizacji Polskich, aktywnie
działa w Kole Polek i Komitecie Łącz−
ności z Seniorami, od 13 lat prowadzi
kwartalnik „Głos Seniora”. 

Za zasługi dla Polaków mieszkają−
cych w Australii, w roku ubiegłym odz−
naczona została Złotym Krzyżem Za−
sługi a obecnie królowa Elżbieta II
przyznała jej Medal Orderu Australii.
Choć uroczystość wręczenia odznacze−
nia odbędzie się dopiero we wrześniu,
na wieść o tak ogromnym wyróżnieniu
na ręce Małgorzaty Skałban posypały
się gratulacje, nie tylko od przyjaciół
ale i premiera, parlamentarzystów,
władz miejskich południowej Australii.
Obszerne publikacje o Polce z Płocka
rodem, poświęciła polonijna i australij−
ska prasa. (j)

Królowa brytyjska Elżbieta II uhonorowała Małgorzatę Skał−
ban Medalem Orderu Australii

Królewski medal 
dla płocczanki

Pięciu kawalerzystów – członków
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
4. Pułku Strzelców Konnych – na
przepięknych koniach uświetniło ob−
chody Dnia Wojska Polskiego. 

15 sierpnia harcerze złożyli kwiaty
przed pomnikami: marszałka Józefa
Piłsudskiego i Władysława Broniew−
skiego. Następnie w katedrze odbyła
się msza św. w intencji Ojczyzny.
Uroczystości zakończyły się przed
Odwachem. Na płycie Grobu Niezna−
nego Żołnierza kwiaty złożyli przed−
stawiciele m.in.: Porozumienia Orga−
nizacji Kombatanckich, parlamenta−
rzystów, województwa mazowieckie−
go, Rady Miasta Płocka, samorządu,
starostwa, Wojska Polskiego, służby

więziennej, Straży Miejskiej, policji,
Państwowej i Ochotniczej Straży Po−
żarnej, harcerze i przedstawiciele
płockich instytucji i organizacji. 

– Z racji swojej burzliwej historii,
naznaczonej walką o niepodległość
i suwerenność, Polska należy do tych
krajów, w których wojsko jest darzone
szczególnym szacunkiem – mówił za−
stępca prezydenta Tomasz Kolczyń−
ski. – Jest dla mnie ogromnym zasz−
czytem, iż mogę w imieniu płocczan
złożyć hołd bohaterskim obrońcom oj−
czyzny. Dziękuję wszystkim pełniącym
służbę i pracującym w Siłach Zbroj−
nych Rzeczpospolitej za żołnierskie
zasługi i profesjonalną, wytężoną
służbę. (m.d.) 

W hołdzie Ojczyźnie
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– 18 sierpnia świętujemy doniosłe
wydarzenie – 85. rocznicę bohaterskiej
obrony Płocka przed bolszewickim na−
jazdem – przypomniał wydarzenie
z 1920 roku zastępca prezydenta Da−
riusz Zawidzki. – Pamiętamy tych, któ−
rzy polegli w jednym z przełomowych
wydarzeń w historii miasta. Pragnienie
polskości było ogromne. Stąd brali siłę,
aby walczyć z bolszewikami. W obronie
Ojczyzny, Płocka walczyli mężczyźni
i kobiety, ludzie dorośli i dzieci.
Wspomnę choć kilka nazwisk: Gradow−
ski, Jeziorowski, Zawidzki, Kaczmarski.
W kwietniu 1921 roku marszałek Józef
Piłsudski mianując miasto Płock żoł−
nierzem, podziękował za obronę i za
spełnienie swoich usilnych dążeń.
Osiemdziesiąt pięć lat po tamtych wy−
darzeniach oddajemy hołd naszym
przodkom.

Na uroczysty apel poległych i modli−
twę za ofiary wojny 1920 roku na
Cmentarz Garnizonowy przybyły 18
sierpnia delegacje m.in. parlamentarzy−
stów, władz województwa i miasta, or−
ganizacji kombatanckich, policji, stra−
ży, szkół, harcerzy. Zapłonęły znicze
i harcerskie pochodnie. Płytę upamięt−
niającą poległych za wolność pokryły

wieńce i wiązanki kwiatów. Modlitwę
za bohaterów odmówił kapelan komba−
tantów.

19 sierpnia na ul. Kościuszki prze−
prowadzono pierwszą rekonstrukcję
obrony Płocka pełną huku wystrzałów,
wybuchów i bojowych okrzyków.
Symbolicznej barykady przy Książni−
cy Płockiej bohatersko bronili polscy
żołnierze, którym pomagali harcerze
i mieszkańcy Płocka. W wyreżysero−
wanym przez Tadeusza Bystrama wi−
dowisku żołnierzami wojsk polskich
i bolszewickich byli członkowie Fun−
dacji Polonia Militaris w Płocku.
W rolę biskupa Juliana Nowowiejskie−
go wcielił się proboszcz fary, ks. Ja−
nusz Cegłowski, a Marcelinę Rości−
szewską, szefową Służby Narodowej
Kobiet Polskich zagrała Romana Lud−
wicka, dyr. MDK. W rekonstrukcji
uczestniczyła również młodzież
z ZHP, ZHR oraz “Dzieci Płocka”
i MDK, a także płoccy maltańczycy.
Tego samego wieczoru na dziedzińcu
Książnicy Płockiej można było zoba−
czyć film “Album Płocki” w reż. Ta−
deusza Bystrama opisujący wydarze−
nia sprzed 85 lat, a wieczorem przed
pomnikiem Wł. Broniewskiego wido−
wisko plenerowe Teatru Dramatyczne−
go “Rok 1920”. Spektakl ten płoccza−
nie mogli obejrzeć już przed 4 laty
w 80. rocznicę nadania miastu Krzyża
Walecznych. (m.d., r.ł.)

Uroczystości
sierpniowe
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Po raz pierwszy odbyły się w naszym
mieście Otwarte Szaradziarskie Mi−
strzostwa Płocka. Do Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica – 20 sierpnia
– przyjechało 29 osób. Krzyżówki róż−
nego rodzaju, m.in. jolki i swatki roz−
wiązywało 29 osób. – W zawodach wy−
startowali nie tylko płocczanie – mówi
Andrzej Jakubowski, koordynator Płoc−
kiego Klubu Miłośników Rozrywek
Umysłowych „Relaks”. – Przyjechali
do nas uczestnicy z Warszawy, Łodzi,
Torunia, a nawet Krakowa.

Rywalizacja przebiegała w dwóch
etapach: najpierw rozwiązywano

krzyżówki o tematyce ogólnej, a po−
tem związane z naszym miastem.
Najlepszy okazał się krakowianin
– Marcin Radoń, który na 78 możli−
wych punktów zdobył aż 69. Tylko
o trzy punkty gorszy był od niego za−
wodnik ze Śremu – Zbysław Pieczyń−
ski. Najlepszy płocczanin uplasował
się na szóstym miejscu, zdobywając
50 punktów. 

Po zmaganiach umysłowych, był
czas na odpoczynek. W części arty−
stycznej z godzinnym programem wy−
stąpił kabaret „Układ koleżeński”, kie−
rowany przez Hannę Sadecką. (m.d.)

Pogłówkowali

Dziewięciu młodych Japończyków
z Kobe gościło w naszym mieście. Przy−
jechali na zaproszenie Harcerskiego Zes−
połu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.
Młodzież z kraju kwitnącej wiśni miesz−
kała w domach swoich polskich kole−
gów. Wspólnie spędzali czas: zwiedzili
Płock oraz wzięli udział w koncercie na
Starym Rynku. Wystąpili na scenie wraz
z Orkiestrą Koncertową Reprezentacyj−
nego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego. Dla płockiej publiczności wy−
stąpili również w Domu Darmstadt
z koncertem fortepianowym i pokazem
japońskiego tańca klasycznego. 

Do ratusza na spotkanie z zastępcą
prezydenta Tomaszem Kolczyńskim
i Ewą Adasiewicz – dyrektorem Wy−
działu Oświaty, Kultury i Sportu przy−

byli w oryginalnych japońskich stro−
jach. – Mam nadzieję, że przez te cztery
dni pobytu choć trochę poznacie polską
kulturę, która jest tak odległa od japoń−
skiej – mówił Tomasz Kolczyński. 

Młodzież pytała, czy w Płocku
mieszkają Japończycy i co jest napisane
na Dzwonie Pokoju. Wielkim przeży−
ciem dla nich było uderzenie w ten
dzwon, który na Placu 13 Straconych
stanął w 1995 roku – 50. rocznicę wy−
darzeń w Hiroszimie.

Oprócz naszego miasta, mieli okazję
odwiedzić Toruń, Ciechocinek, War−
szawę oraz stanicę w Gorzewie.

Współpraca „Dzieci Płocka” z Japo−
nią trwa oficjalnie od 1996 roku, ale
pierwsze kontakty nawiązano dużo
wcześniej. (m.d.)

Japońska wizyta
Małgorzata Lenczewska zaintereso−

wała się patchworkiem 15 lat temu,
w czasach, gdy w Polsce trudno było
o barwną tkaninę, a w sklepach domi−
nowały szarości. Początkowo tworzyła
dla siebie i rodziny, z czasem zaczęła
przyjmować większe zamówienia. 
– Żeby wszystkich zadowolić musiała−
bym z pasji uczynić zawód, otworzyć
dużą pracownię i uruchomić produkcję.
Sądzę, że odbyłoby się to ze szkodą dla
patchworków – przyznaje artystka. Wy−
stawę jej prac można było podziwiać do
25 sierpnia w Młodzieżowym Domu
Kultury. 

Patchwork (z ang. praca z łatą) to
sztuka, która polega na wycinaniu kawał−
ków tkaniny, układaniu ich w ciekawym
zestawieniu i zszywaniu ze sobą. (rł)

Łaty i łatki

Tylko do końca sierpnia można było
oglądać wystawę malarską, zmarłego
przed trzema laty Tadeusza Osińskiego.
W Domu Darmstadt zgromadzono po−
nad dwadzieścia akwarel znanego doku−
mentalisty budowli regionu płockiego,
m.in. dawnego pałacu w Studzieńcu czy

dworu w Modelu. Na wernisaż wystawy
(18 sierpnia) przybyli przyjaciele, współ−
pracownicy i miłośnicy jego twórczości
oraz żona Anna. 

Tadeusz Osiński (1933−2002) uczył się
rysunku i malarstwa akwarelowego
u prof. Bronisława Wiktora, lwowskiego
architekta i artysty malarza. Od 1960 ro−
ku związał swoje życie z Płockiem. Jego
pasją była architektura zabytkowa, którą
utrwalał w rysunku i akwareli. Był współ−
autorem trwającego kilkanaście lat cyklu
poświęconego zabytkom dawnego woje−
wództwa płockiego w „Tygodniku Płoc−
kim” i „Kurierze Mazowieckim”, a także
ilustratorem przewodników turystycz−
nych i wydawnictw periodycznych, ta−
kich jak m. in. „Notatki Płockie”. (rł)

Akwarele Osińskiego

To kilkadziesiąt foto−
grafii – portretów
trzech kobiet, powsta−
łych na przestrzeni
ostatnich trzech lat. Ta−
laš posługuje się przede
wszystkim fotografią
czarno−białą, która jego
zdaniem jest dziełem
sztuki samym w sobie.
Kilka kolorowych por−
tetów to rodzaj ekspe−
rymentu i wynik dłu−
giej dyskusji z Janem
Drzewieckim, która
z form jest lepsza. – Janek mnie prowo−
kował, ale nie dałem się przekonać –
mówi artysta. – Potem pomyślałem:
dlaczego nie? Powinienem się z tym
zmierzyć. Jednak kiedy przyjrzymy się
„wynikom” eksperymentu, zauważy−
my, że kolor w tych pracach jest daw−
kowany bardzo oszczędnie. 

Kobieta to ulubiony temat fotografii
Josefa Talaša. – Moje prace to protest
przeciwko uprzedmiotowieniu obrazu
kobiety w telewizji – tłumaczy. – Kobie−
ta służy do reklamowania szaf, prosz−
ków, samochodów itp. Ja się na to nie
godzę. Dlatego fotografia monochro−
matyczna i niecodzienne odzienie mo−

delek, za które służą naj−
częściej duże płaszczyz−
ny papieru. – Josef jest
fotografem kobiecej du−
szy. Żeby zwrócić uwagę
na jej duszę trzeba ją
lekko „opakować” – tłu−
maczy Artur Kras, pre−
zes Płockiego Towarzy−
stwa Fotograficznego.
Papier „tłumi” fascyna−
cje ciałem, zmuszając
widza do spojrzenia na
twarz, gest, fakturę wło−
sów i oczy modelek.

Niektóre z fotografii łączą się w histo−
rię, inne można podziwiać same w so−
bie, ale nie można przejść obok nich
obojętnie.

Josef Talaš jest absolwentem Instytu−
tu Fotografii w Brnie. Fotografią profe−
sjonalną zajmuje się od 38 lat. Współ−
pracuje z jednym z największych cze−
skich dzienników i prasą lokalną. Do
Płocka przyjechał na zaproszenie PO−
KiSu (prowadził warsztat fotograficzny
podczas akcji „Podwórko”) i Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego. Wysta−
wa czynna do końca września. Aby ją
obejrzeć należy się wcześniej umówić,
dzwoniąc pod nr. 366 99 72. (rł)

W galerii Śliwińskiego Towarzystwa Naukowego Płockiego mo−
żemy oglądać prace czeskiego fotografika Josefa Talaša

Dusza w obiektywie
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W wypadku muzyki najlepszą reklamą
są topowi wykonawcy, których uda się
ściągnąć do naszego stołeczno−książęcego
grodu. Organizatorzy VII Letniego Festi−
walu Muzycznego dobrze odrobili lekcje,
zapraszając do Płocka czołówkę polskiej
muzyki klasycznej. Iwona Hossa−Dere−
wecka, Zbigniew Macias, Adam Szer−
szeń, Ars Harmonika i świetni dyrygenci,
to wykonawcy, których na co dzień moż−
na posłuchać jedynie w wielkich centrach
kulturowych, takich jak Londyn, Warsza−
wa, Katowice, Łódź, Wrocław czy Poz−
nań. W tym roku – chyba po raz pierwszy
– zorganizowano aż trzy koncerty plene−
rowe, co znacznie ułatwiło dostęp do war−
tościowej muzyki szerszemu odbiorcy.

Dzikość serca

Inauguracyjny koncert Letniego Festi−
walu i od razu uderzenie w najwyższą stru−
nę. „Carmina burana” Carla Orffa należy
do najpopularniejszych, ale i dość trud−
nych współczesnych kompozycji. Olśnie−
wające części dzieła składają się na zdu−
miewający kalejdoskop rytmów i melodii.
Potęga i dzika energia to główne atuty
kompozycji, stworzonej w oparciu o śred−
niowieczne teksty o radości, miłości,
śmierci i pożądaniu. Na partyturze kompo−
zytor powinien nanieść uwagę: „zabrania
się nagłaśniania dzieła na kiepskim sprzę−
cie”. Niestety, brzmienie orkiestry, które
docierało do słuchaczy przez głośniki,
miało niewiele wspólnego z ich natural−
nym tembrem. Tym nie mniej, Iwona Hos−
sa−Derewecka potwierdziła mistrzowską
formę, którą prezentuje już od kilku sezo−
nów. Dokonania artystki pozwalają okre−
ślić ją mianem jednej z najciekawszych
polskich śpiewaczek ostatnich lat. Słucha−
cze, którzy z uwagą wsłuchiwali się
w płocką wersję „Carminy” z pewnością
ulegli elektryzującemu urokowi artystki. 

Na szczególne słowa uznania zasługuje
młody tenor – Jacek Laszczkowski. Co
prawda, śpiewak specjalnie się nie namę−
czył – jego partia w kantacie do najdłuż−
szych nie należy, ale to co usłyszeliśmy
budzi najwyższy szacunek. Lekkość
i wspaniałe prowadzenie frazy pozostaną
na długo w pamięci widzów. Czekamy na
kolejną wizytę w Płocku – tym razem
z dłuższym recitalem i najchętniej pod ba−
tutą niezwykle pracowitego Mirosława
Jacka Błaszczyka. To właśnie maestro
Błaszczyk prowadził solistów, Płocką Or−
kiestrę Symfoniczną i chór Filharmonii
Łódzkiej podczas inauguracyjnego kon−
certu. Początkowy chór „Carminy” – „O
fortuna” nie wypadł zbyt okazale. Płocka
Orkiestra przypominała momentami loko−
motywę, która z początku rusza ciężko
i niepewnie, by po jakimś czasie wyrów−
nać tempo, złapać oddech oraz nabrać
pewności i rozmachu. O pierwszych minu−
tach szybko zapomnieliśmy. Z każdym
kolejnym taktem gra zespołu stawała się
coraz bardziej promienna, niosąc świeżość
i energię. Początkowa zachowawczość
uległa wciąż narastającym emocjom, a fi−
nał dzieła to już niepohamowany żywioł.
Interpretacja Błaszczyka pokazała, co oz−
nacza w tym zawodzie profesjonalizm i ta−
lent poparty solidnym rzemiosłem.

Harmonia trzech harmonii

Wszyscy wiedzą, może za wyjątkiem
akademickiego betonu muzycznego, że
nie ma muzyki poważnej i rozrywkowej,
lecz tylko dobra i zła. Można się było
o tym przekonać podczas drugiego festi−
walowego koncertu. Gośćmi naszych
symfoników było trio akordeonowe Ars
Harmonika. Muzycy wypracowali własny
styl, szukając inspiracji w folku, ethno
i muzyce transowej. Ciekawie dobrany
program – m.in. „Czardasz” Montiego,
twórczość Astora Piazzoli i tematy filmo−
wo−musicalowe – to przepis na sukces. Ci,
którzy szukają w muzyce świeżości, hu−
moru, melancholii i inteligencji mogli roz−
topić się z zachwytu. Koncert był popisem
wirtuozerii. Fenomenalni akordeoniści

koncertują ze sobą tak, jakby nigdy nie
grali osobno. Po raz drugi z rzędu orkiestrę
poprowadził Jacek Błaszczyk – tym razem
także w roli szołmena. Tak spontanicznej
i entuzjastycznej owacji, jaką zgotowano
wykonawcom, dawno w Płocku nie sły−
szeliśmy. Artyści bisowali trzy razy.

Bach z Góreckim

Mój faworyt spośród wszystkich lipco−
wych spotkań z muzyką klasyczną – co
nie oznacza, że wszystko się udało. Ale po
kolei. Program „Okruchy baroku” to jedy−
ny, nie plenerowy koncert VII Letniego
Festiwalu Muzycznego. Największym je−
go atutem była spójna koncepcja, która
pozwoliła docenić rzemiosło i klasę mło−
dego dyrygenta – Pawła Kotli. W murach
płockiej katedry, usłyszeliśmy pełen kon−
trastów i barw program, odwołujący się
do niezwykle popularnej muzyki baroku
i kompozycji współczesnych, inspirowa−
nych tamtą epoką. W programie znalazły
się kompozycje: „Koncert a−moll na
skrzypce i orkiestrę” Jana Sebastiana Ba−
cha, „Koncert B−dur na fagot i orkiestrę
smyczkową” Antonio Vivaldiego i współ−
czesne dzieła: „Trzy Utwory w Dawnym
Stylu” Henryka Mikołaja Góreckiego,
„St. Paul’s Suite” Gustawa Holsta oraz
Suita ”Capriol” Petera Warlock’a. Solista−
mi barokowych koncertów byli Piotr Re−

deł (skrzypce) i Grzegorz Dąbrowski (fa−
got) – muzycy, którzy od lat współpracu−
ją z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, peł−
niąc w niej rolę pierwszego koncertmi−
strza i pierwszego fagocisty. Piotr Redeł
jest także koncertmistrzem orkiestry Fil−
harmonii w Łodzi oraz pierwszym
skrzypkiem wspaniałego Rubinstein Qu−
artet, z którym nagrał kilka płyt kompak−
towych. Współpracę ze znakomitymi or−
kiestrami (np. Polish Festival Orchestra
Krystiana Zimermana) ma na swoim kon−
cie także Grzegorz Dąbrowski. W 1995
roku otrzymał stypendium i rozpoczął stu−
dia w Yale University (USA). Podczas te−
go stypendium był pierwszym fagocistą
Philharmonia Orchestra of Yale i Yale
Symphony Orchestra.

Płocka publiczność bardzo życzliwie
przyjęła wykonania obu solistów. Widać,
takie romantyczne i ciepłe interpretacje
wciąż cieszą się uznaniem słuchaczy.
W przypadku koncertu Vivaldiego, na
szczególną uwagę zasłużyło wykonanie
trzeciej części utworu. Grzegorz Dąbrow−
ski wykazał się muzyczną dojrzałością,
bardzo czytelnie dialogując z akompaniu−
jącym kwintetem smyczkowym.

Szczerą interpretację bachowskiego
koncertu skrzypcowego zaproponował
Piotr Redeł. To doświadczony muzyk,
któremu nieobca jest poetyka muzyczna
bliska koncertom Brucha, Czajkowskiego
czy Brahmsa. Subtelnie wyśpiewany te−
mat to równa zasługa solisty i orkiestry,
która (tak samo w przypadku Grzegorza
Dąbrowskiego) starała się ze wszech miar
pomóc swemu koledze.

Nie wszyscy jednak wysłuchali z aten−
cją barokowej części koncertu. Praktyka
wykonawcza muzyki dawnej zmieniła
się już we wczesnych latach osiemdzie−
siątych, a jej pierwsze próby pochodzą
nawet z wcześniejszej dekady. Wykona−
nia „autentyczne”, zgodne z prawdą hi−
storyczną, to w tej chwili główny nurt in−
terpretacji muzyki renesansu, baroku,
klasycyzmu, a nawet romantyzmu. Słu−
chacze przyzwyczajeni do surowego,
ostrego i klarownego brzmienia „auten−

tycznych” orkiestr, mogli przeżyć lekkie
rozczarowanie. Porównując te dwie
szkoły wykonawcze, płoccy muzycy
wierni są starszej – stąd tam, gdzie winna
zabrzmieć melancholia – brzmiał smu−
tek, tam gdzie miał pojawić się wiosenny
deszczyk – spadała jesienna ulewa.
Szczególnie słyszalne było to w wolnych
częściach obu koncertów. Basso conti−
nuo nie zabrzmiało stylowo. Zbyt rozbu−
dowane smyczki zagłuszyły klawesyn,
a przecież do realizacji basu generalnego
wystarczyłaby jedna wiolonczela i kla−
wesyn właśnie. Kto ma rację? – rzecz gu−
stu. Mnie bliższa jest „autentyczność”
wykonania.

Publiczność pogodzona została zachwy−
cającą interpretacją kompozycji współczes−
nych. Największa w tym zasługa dyrygen−
ta. Paweł Kotla to dyrygent młodego poko−
lenia, mieszkający na stałe w Londynie. 

To, co zrobił Kotla z „Trzema utwora−
mi w dawnym stylu” Góreckiego to praw−
dziwe mistrzostwo. Znakomicie poprowa−
dzona przez niego orkiestra uzyskała
brzmienie doskonale wywarzone, przej−
rzyste i jednorodne. Wszystkie zmiany
tempa i dynamiki odbywały się płynnie,
naturalnie i bez zakłóceń. Była to interpre−
tacja spójna i na wskroś szczera.

Nie gorzej wypadła też suita „Capriol”
Petera Warlock’a, jednak mój największy
zachwyt wzbudziło wykonanie „St. Paul’s
Suite” Gustawa Holsta. Do niewątpliwego
sukcesu tej interpretacji przyczynił cały
kwintet smyczkowy, który zawsze pozosta−
wał czujny na każdy gest ze strony dyry−
genta. Miałem okazję podglądać próbę
przed koncertem. Paweł Kotla, dysponując
fantastycznym stylem pracy, poświęcał
sporo czasu na wzajemne relacje dyrygent
– orkiestra. Na efekty nie trzeba było cze−
kać. Zresztą, po raz kolejny potwierdziło
się zdanie wielu dyrygentów, że płoccy
symfonicy to zespół o niesamowitym po−
tencjale. Pozostaje więc życzyć im, aby jak
najdłużej pozostali w tak dobrej formie.

Musicale, musicale

Jak powszechnie wiadomo, najbar−
dziej podoba się nam muzyka, którą już
wcześniej słyszeliśmy. Ostatni koncert
festiwalu poświęcono najsłynniejszym
szlagierom światowych musicali. Na
płockiej Starówce pojawił się Adam
Szerszeń (na zdjęciu) – śpiewak uniwer−
salny, o którym coraz lepiej i częściej
wypowiadają się krytycy i melomani.
W Płocku artysta zaprezentował musica−
lowe evergreeny – „Marię” z “West Side
Story” Bernsteina, „Gdybym był bogaty”
ze „Skrzypka na dachu” Bocka i kilka in−
nych pieśni. W ramach interludiów Płoc−
ka Orkiestra Symfoniczna pod batutą
Sławomira Chrzanowskiego wykonała
wiązanki najsłynniejszych melodii
z „Porgy & Bess” Gershwina, „Oklaho−
my” Rodgersa, „Upiora w operze” Web−
bera czy francuskich „Nędzników”
Schonberga. Muzycy pokazali jak świe−
żo mogą zabrzmieć leciwe już tematy ze
znanych musicali, w czym zasługa pro−
wadzącego płockich symfoników dyry−
genta Sławomira Chrzanowskiego.
Ostatni koncert okazał się doskonałym
pomysłem na wakacje – zarówno dla wy−
trawnych słuchaczy, jak przypadkowych
widzów, którzy niespodziewanie znaleźli
się w „polu rażenia”. 

Robert Majewski

VII Letni Festiwal Muzyczny

Cztery oblicza festiwalu
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Absolwent wydziału muzyko−
logii Uniwersytetu Adama Mic−
kiewicza w Poznaniu, już
w trakcie studiów rozpoczął pra−
cę w Państwowej Szkole Mu−
zycznej I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Płocku, ja−
ko nauczyciel przedmiotów teo−
retycznych. W styczniu 1990 r.
objął funkcję wicedyrektora,
a rok później wygrał konkurs na
dyrektora placówki. Był inicja−
torem i współorganizatorem
wielu imprez muzycznych, m.in.
Krajowego i Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im.
Ludwika Stefańskiego i Haliny
Czerny−Stefańskiej, Krajowych
i Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzyp−
ków czy poranków muzycznych organizowanych
wspólnie z Muzeum Mazowieckim. Przez 13 lat
(do 21 czerwca br.) był prezesem Płockiego Towa−
rzystwa Muzycznego im. Wacława Lachmana.

Trudne początki

Zaraz po objęciu stanowiska dyrektora Ogól−
nokształcącej Szkoły Muzycznej, w drugiej poło−
wie sierpnia, Burakowski rozpoczął kompletowa−
nie kadry. Na pełnym etacie, tak jak do tej pory,
będzie trzech nauczycieli nauczania początkowego
i jeden do nauki przedmiotów muzycznych. Do te−
go 28 nauczycieli przedmiotów (ogólnokształcą−
cych i muzycznych) w klasie czwartej, którzy będą
mieli tu od 2 do 4 godzin. – Szkoła dopiero pow−
staje, wszystko tworzymy od nowa, a do tego do−
szedł okres urlopowy. Dlatego pewnych proble−
mów nie da się uniknąć – tłumaczy dyr. Burakow−
ski. Dotyczą one m.in. braku informacji o podręcz−
nikach dla uczniów IV klasy.

– Staramy się stworzyć u nas, nie optymalne, ale
maksymalnie dobre warunki – zapewnia dyrektor.
– Celem jest powstanie szkoły wzorcowej, nie tylko
pod względem muzycznym, tym bardziej, że są ku
temu warunki; mała szkoła, małe klasy (po 14 – 19
osób) i mniejsze problemy wychowawcze. Dlatego
dzieci obok zwiększonej liczby godzin zajęć mu−
zycznych mają m.in. więcej zajęć z języka angiel−

skiego. W pierwszej klasie do 20
godzin zajęć ogólnokształcących
(w IV – 23) dochodzi jeszcze ok.
5 godzin zajęć muzycznych i ba−
sen. 

Jednym z wyzwań stojących
przed nową szkołą jest wyposaże−
nie sal przedmiotowych, np. pra−
cowni chemicznej i fizycznej oraz
komputerowej. Puste stoją po−
mieszczenia na przyszłą bibliote−
kę. Problemem nie jest brak zbio−
rów, które czekają w piwnicy, ale
odpowiednich, przesuwnych szaf. 

Z pewnością ucieszy rodziców
fakt, że dzieci będą miały stołów−
kę na miejscu. Do tej pory musia−
ły korzystać ze stołówki Mała−

chowianki. – Od dwóch lat o to walczyłem – mówi
dyrektor. – Na 99 proc. ruszy już od pierwszego
września. Szkoła zdecydowała się zatrudnić do
przygotowania posiłków firmę zewnętrzną. 

Trochę historii 

1 września 2001 roku została stworzona płockim
dzieciom możliwość uczęszczania jednocześnie do
szkoły podstawowej i muzycznej. Porozumienie
w tej sprawie podpisały wówczas: Urząd Miasta,
Szkoła Podstawowa Nr 1 i Państwowa Szkoła Mu−
zyczna w Płocku. Nie powstała w ten sposób nowa
placówka, a wyłącznie poprzez wspólną organiza−
cję zajęć dano szczególnie uzdolnionym dzieciom
możliwość rozwoju ich talentu. Zajęcia odbywały
się w szkole muzycznej. Chodziło wówczas o zor−
ganizowanie zajęć dydaktycznych i muzycznych
w jednym budynku w godzinach przedpołudnio−
wych, co pozwoliło na lepszą organizację pracy
i wypoczynku dzieci. Państwowa Szkoła Muzycz−
na I i II stopnia dysponuje nowoczesnym obiektem
i pomieszczeniami, w których mogą być realizo−
wane funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opie−
kuńcze szkoły. Sale lekcyjne wyposażone są w in−
dywidualne stanowiska, dostosowane do wzrostu
ucznia. Dyrektor wierzy, że zanim pierwszy rocz−
nik ukończy 6 klasę powstanie w Płocku muzycz−
ne gimnazjum. – Nasza placówka jest do tego przy−
gotowana – dodaje Mikołaj Burakowski. (rł)

1 września rusza nowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Kolegial−
nej 23. Jej dyrektorem został Mikołaj Burakowski.

Maksymalnie dobre warunki
Nowi szefowie

Trzy szkoły oraz jedno przedszkole od września mają
nowych dyrektorów. Uczestnicząc w konkursach przed−
stawili koncepcje na udoskonalenie pracy wybranych
placówek.

Od nowego roku szkolnego Jagiellonką zarządza Mi−
rosław Piątek. Ukończył mechanikę na Politechnice War−
szawskiej w Płocku oraz studium pedagogiczne przy In−
stytucie Kształcenia Nauczycieli (Oddział Doskonalenia
Nauczycieli w Płocku). Na swoim koncie ma również dwa
kierunki na studiach podyplomowych: w zakresie eduka−
cji informatycznej oraz menadżera oświaty i kultury – za−
rządzanie kulturą. Mirosław Piątek pracował w Zespole
Szkół Zawodowych im. Ignacego Łukasiewicza na stano−
wisku nauczyciela przedmiotów zawodowych. Od 1999
roku był wizytatorem w płockiej delegaturze Kuratorium
Oświaty w Warszawie. Za swoją pracę wyróżniony m.in.
Brązowym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Kuratora Oświaty
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Renata Kutyło−Utzig została dyrektorem Małacho−
wianki. W 1984 roku ukończyła Wyższą Szkołę Peda−
gogiczną w Olsztynie. Swoją 21−letnią karierę zawodo−
wą rozpoczynała w Szkole Podstawowej nr 15 w Płoc−
ku. Od 1987 roku uczyła języka polskiego w Małacho−
wiance. Trzy lata temu została zastępcą dyrektora. Za
swoją pracę otrzymała m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi,
Srebrną Różę za pracę na rzecz Stowarzyszenia Szkół
Twórczych, Nagrodę Główną na Przeglądzie Inicjatyw
Szkolnych dla Teatru Integracyjnego. 

Na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 został wy−
brany Jarosław Kalaszczyński. Od 24 lat uczy wycho−
wania fizycznego. Ukończył Akademię Wychowania
Fizycznego w Katowicach, studia podyplomowe w Pań−
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. W 2003
roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Ponadto za swo−
ją pracę pedagogiczną kilkakrotnie dostawał Nagrodę
Prezydenta Miasta Płocka I i II stopnia. 

Ewa Banach objęła funkcję dyrektora Miejskiego
Przedszkola nr 21. Z placówką związana jest od 19 lat.
Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego
w Płocku oraz studia magisterskie w Mazowieckiej Wyż−
szej Szkole Humanistyczno−Pedagogicznej w Łowiczu.
W latach 80. pracowała w Zbiorczej Szkole Gminnej
w Nowym Duninowie. Ewa Banach uczestniczyła w wie−
lu kursach i szkoleniach związanych z edukacją dzieci
w wieku przedszkolnym, m.in.: „Rozbudzanie aktywno−
ści twórczej dzieci 6−letnich poprzez zajęcia manualne”
oraz „Przemoc i agresja u przedszkolaków”. M.D.

Czas goni
Kto chce otrzymać szkolne stypendium ma czas do

15 września (lub 15 października – słuchacze kole−
giów). To ostateczny termin zbierania przez Zarząd
Jednostek Oświatowych wniosków stypendialnych na
rok szkolny 2005/2006. Przypomnijmy, że stypen−
dium szkolne może otrzymać uczeń (słuchacz) za−
mieszkały na terenie miasta Płocka i znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie (nie więcej niż 316 zł
miesięcznie). Wysokość stypendium szkolnego
– uwarunkowana wysokością dochodów oraz warun−
kami życia w rodzinie – nie może być niższa niż
44,80 zł i nie większa niż 112,00 zł (miesięcznie). 

Uczniowie mogą liczyć m.in. na całkowite lub czę−
ściowe porycie kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko
uczniów szkół ponadgimnazjalnych) lub po prostu
otrzymać pieniądze. Stypendium przyznawane jest na
wniosek: rodziców (opiekunów prawnych) albo peł−
noletniego ucznia i dyrektora szkoły. 

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na spe−
cjalnych formularzach należy składać w szkołach zlo−
kalizowanych na terenie miasta Płocka lub w Zarządzie
Jednostek Oświatowych (ul. 3−go Maja 6, pok. Nr 1)
w przypadku, jeśli szkoła zlokalizowana jest poza gra−
nicami miasta. (rł)

Informacja o patologicznych zachowaniach
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych była jednym
z punktów sierpniowej sesji Rady Miasta. Bada−
nia, jakimi objęto w maju br. nauczycieli płockich
szkół, przygotowała Pracownia Pomiaru i Ewalua−
cji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we współ−
pracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych
UMP. Analizując uzyskane dane można stwier−
dzić, iż respondenci najbardziej zwracali uwagę
na: wulgarny język uczniów (19,5 proc.), brak za−
interesowania nauką (17,1 proc.), wagary (16,4
proc.) i palenie papierosów na terenie szkoły (13,7
proc.). Dotyczy to uczniów wszystkich typów
szkół. Badani uważają, że te problemy to również
wynik nadmiernego korzystania z internetu, tele−
wizji i komputera. Nauczyciele zaobserwowali
przychodzenie dzieci na dyskoteki pod wpływem
alkoholu już w szkołach podstawowych. W gim−

nazjach pojawiły się pojedyncze sygnały, dotyczą−
ce uczniów będących pod wpływem alkoholu lub
narkotyków.

Nasilenie dostrzeganych problemów ma związek
z wiekiem uczniów. Im są starsi, tym problemów po−
jawia się więcej. Pocieszający jest fakt, że problem
zachowań agresywnych (bójki, bicie kolegów i zastra−
szanie innych) maleje z wiekiem. 

Z badań wynika również, że osobą najbardziej za−
angażowaną w walkę z zachowaniami patologiczny−
mi, a jednocześnie najbardziej zaufaną jest szkolny
pedagog. Nauczyciele szkół podstawowych stwier−
dzają, iż najczęściej są wspierani przez pedagoga
szkolnego (43,3 proc.) oraz dyrektora szkoły (26,3
proc.). W gimnazjach na pierwszym miejscu jest
psycholog (29,7 proc.), ale tuż zanim pedagog (28,5
proc.)

Zdaniem ankietowanych najlepszym sposobem roz−
wiązywania uczniowskich problemów jest: rozmowa
z dzieckiem (21,9 proc.), ankieta (19,6 proc.) i rozmo−
wy z rodzicami (17,2 proc.) oraz wywiady środowi−
skowe (17,7 proc). (rł)

Szkolna dżungla

Wulgarne zachowania uczniów, wagary i przemoc to główne problemy wycho−
wawcze z jakimi borykają się płoccy nauczyciele
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To były niezwykle aktywne dwa ty−
godnie lata dla 40 niepełnosprawnych
płocczan i ich opiekunów. Każdy
dzień przynosił nowe atrakcje; kon−
kursy, zabawy, imprezy taneczne,
występy zespołów: Ivan & Delfin, Pa−
pa Dance oraz kabaretu Marcina Dań−
ca oraz wypady do Kołobrzegu czy
wioski indiańskiej w Zieleniewie. 

– Po obiedzie odbyły się Neptuna−
lia, czyli chrzest morski– pisze turnu−
sowy kronikarz Jacek Jasiński, miesz−
kaniec płockiego DPS. – To ja mając
koronę na głowie a w ręce trójząb za−
siadłem na tronie w towarzystwie
Prozerpiny, a orszak diabłów i nimf
złożony z wolontariuszek i opiekunów
z DPS−u przyprowadzał do nas zlane
morską wodą szczury lądowe. Bieda−
ki, zanim po ścieżce zdrowia dotarli
do tronu, zdrowo dostali w kość, ale
wszyscy nie wyłączając pani Hani
(Makówki, prezes stowarzyszenia
„KŻ” – przyp. aut.) zostali wilkami
morskimi, co zostało potwierdzone
wrzuceniem do morza Neptuna, czyli
mnie.

Wilki morskie pływały po Bałtyku
statkiem „Wiking”, „zdobyły” dziki
zachód (w Zieleniewie) i autografy od
Marcina Dańca i Bogdana Trojanka
z zespołu Terne Roma.

W „Leśniej Polanie” wypoczywali
przede wszystkim uczniowie „Szkoły
Życia” i dwóch płockich specjalnych
ośrodków szkolno – wychowawczych
oraz mieszkańcy Domu Pomocy Spo−
łecznej przy ul. Krótkiej. W ośrodku
z uczestnikami turnusu pracował psy−
cholog Mariusz Łakomski i wolonta−
riusze (z Centrum Wolontariatu)
związani z „Kolorami życia”. Jola
Bieniek, w ramach projektu „Uś−
miechnij się” prowadziła zajęcia pla−
styczne, podczas których uczestnicy
samodzielnie tworzyli „pocztówki

z wakacji” i wysyłali je do przyjaciół.
Sami też przygotowali stroje na bal
maskowy, podczas którego nagrodzo−
no tych najbardziej oryginalnie prze−
branych. Za stronę muzyczną (quizy)
i duchową odpowiadali dwaj klerycy
– wolontariusze Krystian Kowalski
i Piotr Goc z płockiego Seminarium
Duchownego.

– Jednym z najważniejszych rezul−
tatów, który udało nam się osiągnąć
jest fakt, iż osoby niepełnosprawne
poczuły się jak ich zdrowi rówieśnicy
– podsumowuje Hanna Makówka. –
Stało się to dzięki temu, iż kadra
wciągała ich w czynności związane
z przygotowaniem i realizacją niektó−
rych zabaw i zajęć. 

Każdy uczestnik turnusu otrzymał
dyplom i pamiątkę z pobytu. Turnus,
zorganizowany od 3 do 17 lipca, był
finansowany ze środków: Funduszu
Grantowego, Urzędu Miasta, Stowa−
rzyszenia „Kolory Życia” i prywat−
nych sponsorów. (rł)

74 osoby wzięły udział w turnusie rehabilitacyjnym zorganizo−
wanym w ośrodku „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim przez
Stowarzyszenie „Kolory Życia” 

Pocztówka z wakacji Kazimierz Cieślik,
dotychczasowy kie−
rownik biura skarg,
wniosków i interwencji
Urzędu Miasta, został
pełnomocnikiem Pre−
zydenta Miasta Płocka
ds. organizacji poza−
rządowych. 

Ma 54 lata, jest ab−
solwentem Pomatural−
nego Studium Automa−
tyki, Technicznej Szkoły Wojsk Lotni−
czych, Studium Życia Rodzinnego oraz In−
stytutu Wyższej Kultury Religijnej.
Wykształcenie wyższe magisterskie zdo−
był na Akademii Teologii Katolickiej.
Ukończył kursy m.in. dla diecezjalnych in−
struktorów poradnictwa rodzinnego i lide−
rów organizacji pozarządowych. 

Pracę zawodową rozpoczął w 1971 ro−
ku w Petrochemii Płock na stanowisku au−
tomatyka wydziału. Od 1987 r. pracował
w referacie ds. rodziny Kurii Diecezjalnej
Płockiej jako diecezjalny doradca życia
rodzinnego. Od dwóch lat w ratuszu.

Ma rozliczne doświadczenia w dzia−
łalności społecznej i związkowej. Był
m.in.: założycielem i przewodniczącym
Młodej Inteligencji Katolickiej w Płoc−
ku, założycielem i wiceprezesem komi−
tetu założycielskiego Klubu Inteligen−
cji Katolickiej w Płocku a następnie wi−
ceprezesem KIK, założycielem i preze−
sem Stowarzyszenia Rodzin Katolic−
kich Diecezji Płockiej, członkiem kra−
jowej komisji synodalnej ds. rodziny
przy Episkopacie Polski, założycielem
i redaktorem odpowiedzialnym mie−
sięcznika SRKDP „Humanae Vitae”,
wiceprezesem Polskiego Komitetu

Międzynarodowej Unii Or−
ganizacji Rodzinnych, se−
kretarzem generalnym a na−
stępnie wiceprezesem Pol−
skiej Federacji Stowarzy−
szeń Rodzin Katolickich,
członkiem diecezjalnego
zespołu ds. społeczno−kultu−
ralnych oraz zespołu ds.
współpracy z władzami
świeckimi. Ukończył także
kurs kinooperatorów oraz

dla wodzirejów wesel i balów.
W 1980 r. przewodniczył NSZZ „Soli−

darność” w Zakładzie Procesów Katali−
tycznych Petrochemii Płock. W 1982 r.
był internowany w Chełmnie Pomor−
skim. Współzałożyciel Komitetu Obywa−
telskiego w Płocku. Wiceprzewodniczą−
cy Rady Miasta Płocka I i II kadencji.
Odznaczony Orderem Papieskim „Pro
Ecclesia et Pontifice”, Srebrnym i Złotym
Krzyżem Zasługi za działalność społecz−
ną i związkową oraz Złotą Odznaką Przy−
jaciół Harcerstwa. 

Do zadań pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds. organizacji pozarządowych
należy m.in.: utrzymywanie stałych kon−
taktów z organizacjami pozarządowymi,
integracja środowiska organizacji poza−
rządowych poprzez organizowanie forów
dyskusyjnych – Forum Inicjatyw Poza−
rządowych, prezentacja tegoż środowiska
na zewnątrz miasta.

Na stanowisku kierownika Biura
Skarg, Wniosków i Interwencji Kazimie−
rza Cieślika zastąpił Marek Oleksiak.
Ukończył magisterskie studia menedżer−
skie na Uniwersytecie Warszawskim. Od
1997 roku pracował w Nationale Neder−
landen Ubezpieczenia na Życie. mk

Nowy pełnomocnik

40 osób korzystało w lipcu z tzw. kart
aktywnego poszukiwania pracy upraw−
niających do bezpłatnych przejazdów
środkami komunikacji w Płocku – wyni−
ka z danych płockiego MOPS−u. Do po−
łowy sierpnia uprawnione do takich prze−
jazdów były 63 osoby. Jednak ok. 20
osób niezadowolonych z obowiązków
wynikających z treści uchwały wprowa−
dzającej karty, zrezygnowało z upraw−
nień. Przypomnijmy, że zgodnie z zapisa−
mi uchwały Rady Miasta z 24 maja br.
osoba zainteresowana korzystaniem
z uprawnień do darmowych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej powinna
zgłosić się do Zespołu Pracy Socjalnej
MOPS. Karty wydawane są osobom, któ−
re posiadają status osoby bezrobotnej bez
prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz
jednocześnie znajdują się w trudnej sytu−

acji społeczno−ekonomicznej. Ważne są
przez rok. Aby ją zachować trzeba przy−
najmniej raz w tygodniu być w Powiato−
wym Urzędzie Pracy i odwiedzić w tym
samym czasie dwóch pracodawców (oś−
miu w miesiącu). Co miesiąc weryfikację
uprawnień przeprowadzają pracownicy
socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Oni też odbierają uwagi od
osób korzystających z kart. MOPS uwa−
ża, że spadek zainteresowania tą formą
pomocy wynika z faktu, że karta ważna
jest wyłącznie w dni robocze między
godz. 9 a 14. Zdaniem wielu zaintereso−
wanych uniemożliwia to kontakt z ewen−
tualnym pracodawcą. Wśród komentarzy
pojawiają się również niejednokrotnie
wyrazy niezadowolenia z obszaru objęte−
go uprawnieniami, ograniczonego do
strefy miejskiej. (rł)

Karty dla bezrobotnych 

Do czasu. Zapadł już pierwszy wyrok
w Płocku w sprawie nienależnie pobra−
nych świadczeń. Płocczanka musi
zwrócić do MOPS−u ponad 7 tys. zł, ale
to nie koniec. Sąd Rejonowy skazał ją
na jeden rok więzienia w zawieszeniu
i nałożył karę grzywny oraz zobowiązał
do zwrotu kosztów sądowych (razem
ok. 1,3 tys. zł). Kobieta posługiwała się
dwoma dokumentami. W zależności od
potrzeb raz była mężatką, raz matką sa−
motnie wychowującą dzieci. Fałszowa−
nie dokumentów lub podawanie nie−
prawdziwych informacje na temat sytu−
acji rodzinnej to najbardziej popularna
forma wyłudzeń, mimo że pracownicy
ośrodka uprzedzają o grożących za to
konsekwencjach. 

MOPS skrupulatnie i systematycz−
nie kontroluje dokumenty. – Wszyst−
kie komórki co kwartał poddawane są
kontroli. Osoby, których dokumenty
budzą zastrzeżenia, wzywane są do
złożenia wyjaśnień – tłumaczy Ma−
riusz Krzyżaniak. – Wykrycie niepra−
widłowości to tylko kwestia czasu.
Wiemy, że jest to uciążliwe, ale nieste−
ty konieczne. Pracownicy MOPS−u
przeprowadzają również wywiady
środowiskowe. Weryfikują też, skła−
dane najczęściej anonimowo przez są−
siadów, informacje. Kontrole zaczy−
nają przynosić efekty. Dużo osób do−
browolnie rezygnuje ze świadczeń,
gdy ich sytuacja rodzinna lub mate−
rialna ulega zmianie. (rł)

Wyłudzenie świadczeń rodzinnych to prawdziwa plaga. – Skala
zjawiska jest przerażająca – mówi Mariusz Krzyżaniak, dyrek−
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Czy to się opłaca?

W czasie wakacji działała przy Specjalnym Ośrodku Szkolno−Wychowawczym nr
1 w Płocku świetlica dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Korzystało z niej 7
osób, które w roku szkolnym uczęszczają do SOSW nr 1 i „Szkoły Życia” przy ul.
Kossobudzkiego. Opieką placówki objęte były od 7.30 do 16.30. W tym czasie prowa−
dzone były zajęcia rewalidacyjne, a nad wszystkim czuwała wykwalifikowana kadra
ośrodka. Projekt realizowany był przy wsparciu Funduszu Grantowego. (rł)

Świetlica na Gradowskiego
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* TURYSTYKA I ZDROWIE * TURYSTYKA I ZDROWIE * TURYSTYKA I ZDROWIE * TURYSTYKA I ZDROWIE * TURYSTYKA I ZDROWIE *

Prawo zabrania sprzedaży wyro−
bów tytoniowych nieletnim, czyli
osobom poniżej 18. roku życia.
Z przeprowadzonych w maju przez
Koalicję Partnerów badań wynika, że
ponad połowa płockich sprzedawców
o tym nie wie (!). 65 proc. ankietowa−
nych sprzedałoby papierosy nielet−
nim. Dlatego Koalicja i Urząd Miasta
Płocka zaprosili do auli ratusza 250
płockich sprzedawców, aby porozma−
wiać o problemie i pokazać jak odma−
wiać, wyjaśniać i radzić sobie z agre−
sją klientów. W skład Koalicji Partne−
rów wchodzą największe sieci han−
dlowe i dystrybucyjne, sieci stacji pa−
liw, firmy tytoniowe, ogólnokrajowe
organizacje zrzeszające handlowców
oraz organizacje rządowe i pozarzą−
dowe, które uważają palenie wśród
młodych ludzi za poważny problem.
W realizację celów Programu Odpo−
wiedzialnej Sprzedaży włączają się
również władze samorządowe. Płock
jest jednym z 14 miast i gmin, które
w tym roku organizują Dni Odpowie−
dzialnej Sprzedaży, polegające m.in.
na spotkaniach z lokalnymi dzienni−
karzami i sprzedawcami. Obok Urzę−
du Miasta do akcji przystąpiły rów−
nież policja, Straż Miejska i harcerze,
którzy podczas płockiego Dnia Odpo−

wiedzialnej Sprzedaży (24 sierpnia)
roznosili materiały informacyjne do
punktów sprzedaży na terenie całego
miasta. – Mamy nadzieję, że nasze
służby włączą to do swoich rutyno−
wych działań — mówi Agnieszka
Busz z Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta. Ulotki
zawierają porady, w jaki sposób naj−
lepiej odmawiać sprzedaży oraz nu−
mery telefonów, pod które sprzedaw−
ca może zadzwonić w razie proble−
mów z klientami.

Więcej informacji uzyskać można na
stronach www.stop18.pl (rł)

Nie stój! Reaguj!

Od października płocki oddział Za−
kładu Ubezpieczeń Społecznych
wstrzymuje comiesięczne przekazy−
wanie odcinków rent i emerytur oso−
bom, które pobierają świadczenia
emerytalno−rentowe na rachunki ban−
kowe. – Jest to konsekwencja decyzji,
podjętej przez prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia – wyjaśnia Barba−
ra Smardzewska−Czmiel, rzecznik
prasowy Oddziału. – Emeryci i renci−
ści zwolnieni będą od tej pory z legi−
tymowania się ostatnim odcinkiem
emerytury lub renty w placówkach
służby zdrowia. 

Podstawą do stałego korzystania ze
świadczeń opieki zdrowotnej będzie
ostatni wystawiony przez ZUS doku−
ment, potwierdzający przekazanie
składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

– Dotychczasowe odcinki rencistów
tracą ważność po dwunastu miesiącach
– wyjaśnia Barbara Smardzewska−
Czmiel. – Potem ZUS wystawi nowy
dokument. 

Wraz z wrześniowymi odcinkami
osoby, które otrzymują świadczenia
emerytalno−rentowe na rachunki banko−
we, dostaną również stosowne informa−
cje o powyższych zmianach. (m.d.)

Do lekarza bez odcinka

Upał był nie do zniesienia, ale zupeł−
nie nie przeszkadzał dzieciakom
w zmaganiach sportowych. Królował
dobry humor i zdrowa rywalizacja.
W piątek, 29 lipca, dzieci z 14 świetlic
środowiskowych MOPS−u i organizacji
pozarządowych spędziły cały dzień na
boisku Szkoły Podstawowej nr 23.
Każdy mógł spróbować swoich sił; albo
w skoku w dal, albo w wyścigach
w workach lub z piłką. Dużym powo−
dzeniem cieszyła się ścianka do wspi−
naczki i stanowisko ze słomianą tarczą.
Sprzęt do wspinaczki i strzelania z łuku
zapewniła bezpłatnie firma Recon, któ−
ra dbała również o bezpieczeństwo
dzieci.

Rozegrano turniej piłki nożnej po−
między płockimi świetlicami. Puchar
zdobyła Świetlica Środowiskowa nr 10
(ul. Jakubowskiego 4), która okazała
się również najlepsza w ostatnim zada−
niu. Polegało ono na wymyśleniu hasła
spartakiady i jego głośnym zaprezento−
waniu. 

Zwycięskie hasło brzmiało: Wszyst−
kie nałogi to wielka zmora, więc wsa−
dzę je do wora. Szczęśliwy jestem, że
żyję zdrowo w zgodzie z naturą, radoś−
nie i morowo.

Świetlice za udział w spartakiadzie
otrzymały drobny sprzęt sportowy, a fi−
naliści poszczególnych indywidual−
nych konkurencji drobne upominki, tj.
smycze do kluczy i czapeczki. 

To druga tego typu impreza organi−
zowana przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Płocku. Sponsorem był
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta. (rł)

Strzelanie z łuku, wspinaczka po ściance, biegi, skoki i turniej
piłki nożnej — MOPS zorganizował wakacyjną spartakiadę pod
hasłem „Żyję zdrowo na sportowo”.

Pot i śmiech

Na początku października Płock
znów pojawi się w telewizji. Tym ra−
zem TV4 pokaże kolejny odcinek „In−
stynktu tropiciela”. To nowatorski
przewodnik po Polsce. 

Tropiciele „czwórki” przemierzają
dziesiątki kilometrów dziennie w po−
szukiwaniu przygody i niepowtarzal−
nych miejsc. Bawią w dużych mia−
stach, w małych miasteczkach, w tu−
rystycznych kurortach, ale i w zwy−
kłych miejscowościach. W dzień cho−
dzą, pływają, nurkują, jeżdżą autosto−
pem i autobusem, a nawet skaczą na
bungee, nocą odwiedzają kluby i dy−
skoteki. A wszystko po to, by na nowo
odkryć Polskę.

Widzowie poznają bogactwo pol−
skiej ziemi, od nieodkrytych zabyt−
ków po najnowsze osiągnięcia archi−
tektoniczno−urbanistyczne. Tropiciele
pokazują, że Polska to dynamicznie
rozwijający się kraj z niekonwencjo−
nalnymi rozwiązaniami i szalonymi
pomysłami. Dlatego wchodzą do skle−
pów, robią zakupy, odwiedzają kina,
teatry, muzea.

Na początku sierpnia ekipa telewi−
zyjna zawitała do naszego miasta.
– Chcemy pokazać Płock z kilku per−
spektyw – mówi Piotr Owczarski,
współautor programu. – Widzowie zo−
baczą więc miasto z lotu ptaka, z mo−
torówki, z podnośnika ustawionego na
Placu Narutowicza oraz – oczywiście
– z ziemi. 

Z programu będzie można się do−
wiedzieć, gdzie w Płocku można się
przespać, dobrze zjeść, co ciekawego
obejrzeć, a także jak wygląda życie
nocne miasta. Turystów zapraszać bę−
dzie prezydent Mirosław Milewski.
Telewidzowie w całej Polsce usłyszą
hejnał z wieży ratuszowej, zobaczą
katedrę i pozostałości murów obron−
nych miasta; będą statki wycieczkowe
po Wiśle i Cierszewo.

Gospodarzem wszystkich programów
z cyklu „Instynkt tropiciela” jest Szymon
Cempura – aktor płockiego teatru.

Program emitowany jest w TV4 w każ−
dą sobotę o godz. 12.30. Przed Płockiem
zostaną pokazane: Szczecin, Kołobrzeg,
Świnoujście i Koszalin. (m.d.)

Płock z instynktem
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Mazowiecki samorząd i lokalna
branża turystyczną chcą połączyć si−
ły, aby lepiej promować Mazowsze.
Rozwiązaniem ma być Mazowiecka
Regionalna Organizacja Turystycz−
na..

– Jestem przekonany, że powołanie
MROT pozwoli nam skuteczniej pro−
mować nasz region, ale i sprawniej
pozyskiwać środki na ten cel – uważa
wicemarszałek województwa mazo−
wieckiego Arkadiusz Czartoryski.
Obok promocji w kraju i za granicą,
stowarzyszenia ma inicjować i wspo−
magać plany rozwoju i modernizacji
infrastruktury turystycznej na Mazo−
wszu oraz doskonalić kadrę tury−
styczną. MROT będzie również two−
rzyć regionalny system informacji tu−

rystycznej. 4 lipca Sejmik Woje−
wództwa Mazowieckiego podjął uch−
wałę w sprawie intencji utworzenia
stowarzyszenia, a 17 sierpnia br. od−
było się I Walne Zebranie Założyciel−
skie Organizacji. 

– Turystyka to czwarta w skali
światowej dziedzina gospodarki.
W 2005 roku w branży turystycznej
zatrudnionych było aż 12,1proc. ogó−
łem zatrudnionych w krajach UE. Co
ósme miejsce pracy w Europie pow−
staje właśnie w turystyce, dlatego tak
istotna jest współpraca pomiędzy sa−
morządem a branżą turystyczną, ma−
jąca na celu rozwój tego sektora – do−
daje Jerzy Walasek, dyrektor Rynku
Krajowego Polskiej Organizacji Tu−
rystycznej. (rł)

Siły połączone
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Srebrny medal zdobyła  czwórka podwójna bez sternika:
Łaciak, Dąbrowski, Tomaszewski i Fijałkowski

*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*

Po raz drugi w historii, płocka Wisła miała okazję
sprawdzić się w rozgrywkach o Puchar UEFA. Tym ra−
zem rywalem była szwajcarska drużyna Grasshoppers
Zurich. Rywal może nie z pierwszej półki, ale znany na
międzynarodowej arenie z solidnej piłki, stylem przy−
pominający futbol austriacki. 

Pierwsze spotkanie nafciarze rozegrali w Zurichu
i zaprezentowali się całkiem przyzwoicie, przegrywa−
jąc 0:1 i gdyby Ireneusz Jeleń wykorzystał rzut karny to
przywieźliby do Płocka wynik marzeń, a tak pozostało
liczyć na atut własnego boiska i gardła płockich kibi−
ców w meczu rewanżowym. 

Na stadionie przy Łukasiewicza nikt nie wyobrażał so−
bie innej taktyki, jak szybkiego odrobienia strat z pier−
wszego spotkania. Wisła przystąpiła do tego spotkanie bez
kompleksów i strachu przed bardziej utytułowanym rywa−
lem i została szybko skarcona. Strzałem z rzutu wolnego
w 30. minucie Dos Santos pokonał Roberta Gubca, który

zastąpił w bramce kontuzjowanego Jakuba Wierzchow−
skiego. Wydawało się, że już jest po meczu i nafciarze się
nie pozbierają po tym wydarzeniu, ale jeszcze przed przer−
wą kibice zgromadzeni na stadionie im. Kazimierza Gór−
skiego mogli cieszyć się z korzystnego wyniku. Dwa cel−
ne trafienia Dariusza Gęsiora przedłużyły nadzieję na
awans do kolejnej rundy pucharowych rozgrywek, choć
do awansu brakowało jeszcze tylko jednego celnego tra−
fienia. W 69. minucie stadion oszalał ze szczęścia, ponie−
waż bramkę na 3:1 strzelił bardzo ruchliwy i zwinny Se−
ad Zilić. Radość zawodnika trwała jednak krótko, gdyż
został ukarany przez sędziego głównego tego spotkania
żółtą kartką za zdjęcie koszulki w akcie radości. Od tego
momentu sędzia był głównym aktorem tych zawodów.
„Pomyłki” jakich dopuszczał się podczas dalszej części
zawodów, krzywdziły tylko Wisłę, a druga żółta i w efek−
cie czerwona kartka dla Zilica za rzekome symulowanie
faulu w środkowej części boiska, gdy płocczanie wycho−
dzili z szybkim kontratakiem, była typową sceną do filmu
szkoleniowego pt. „Jak nie należy sędziować”. Bramka
dla gości wisiała w powietrzu, ponieważ nafciarze nie mo−
gli opuścić swojej połowy. Jak udało się przejść rywala, to
sędzia dopatrywał się przewinienia i piłka wracała pod
bramkę Gubca. 8 minut przed końcem spotkania pogrążył
płocczan Brazylijczyk Eduardo, który zachował najwięcej
zimnej krwi w zamieszaniu podbramkowym i strzałem
z 14 metrów pokonał płockiego bramkarza. 

Sen o europejskich pucharach prysł niczym mydlana
bańka, ale na pocieszenie płockim piłkarzom pozostaje
fakt, że byli zespołem lepszym i bardziej dojrzałym, a „my−
lący się” sędziowie zdarzają się także w europejskich pu−
charach, a nie tylko na krajowym podwórku. P.N.

Nie dla Wisły

Wprawdzie pierwszoligowe zmagania płockich piłka−
rzy rozpoczęły się 26 lipca, ale kibice naszego miasta mu−
sieli poczekać aż do 20 sierpnia by zobaczyć swoich fut−
bolistów w meczu o ligowe punkty na stadionie przy ul.
Łukasiewicza. Terminarz rozgrywek został ułożony nie−
co pokrętnie i zakładał start rozgrywanych spotkań wyjąt−
kowo wcześnie z uwagi na zbliżające się Mistrzostwa
Świata w czerwcu 2006. 

Nafciarze zainaugurowali rozgrywki w Szczecinie
z tamtejszą Pogonią i niestety doznali porażki 0:2. Kolej−
nym rywalem była warszawska Polonia, która w ubieg−
łym sezonie cudem uniknęła degradacji do II ligi i sądząc
po dokonanych transferach, nie odegra znaczącej roli
w walce o czołowe lokaty polskiej ekstraklasy. Płoccza−
nie w tym spotkaniu pokazali się z bardzo dobrej strony
i zwyciężyli 1:0. Wyjazdowe spotkania można by zali−
czyć do grona bardzo udanych, gdyby nie pechowa po−
rażka z Lechem Poznań 2:3, która postawiła nafciarzy
w dość kłopotliwej sytuacji biorąc pod uwagę układ ligo−
wej tabeli. Trzy spotkania i trzy punkty to trochę za mało
jak na 4 zespół poprzednich rozgrywek.

Dlatego oczekiwania kibiców przed kolejnym me−
czem – tym razem na własnym stadionie – z benia−
minkiem z Gdyni były ogromne. Zespół Arki po 23 la−
tach znów zaczął grać w najwyższej klasie krajowych
rozgrywek i pierwsze mecze pokazały, że nie zamie−
rza wracać do II ligi. W Płocku podopieczni trenera
Dragana również nie przestraszyli się rywala i nawią−
zali równorzędną walką z piłkarzami płockiej Wisły.
Wprawdzie to nafciarze pierwsi zdobyli bramkę po
strzale Vujowicia, ale ostatnie słowo należało do gdy−
nian, którzy zdołali wyrównać i po kilku minutach
cieszyli się z 1 punktu zdobytego na trudnym płockim
terenie. Po meczu trener zespołu gości nie krył zdzi−
wienia, że udało mu się utrzymać korzystny rezultat
do końca spotkania i zdawał sobie sprawę, że Arka
powinna przegrać ten mecz różnicą co najmniej 2 go−

li, gdyby nie indolencja strzelecka płockich zawodni−
ków. To chyba wystarcza za cały komentarz do tego
spotkania. Miał o czym myśleć Mirosław Jabłoński
i jego sztab szkoleniowy po tym spotkaniu. Drużyna
seryjnie marnuje dogodne sytuacje bramkowe, a ry−
wale są coraz bardziej wymagający. 

Do takich z pewnością można zaliczyć zespół Zagłę−
bia Lubin, który lata sukcesów świętował dość dawno,
ale jest zawsze niewygodnym rywalem zarówno u sie−
bie jak i na boisku przeciwnika. Pierwsze minuty tego
spotkania pokazały, że Wisła zamierza ten mecz wy−
grać tak, aby udowodnić sobie i kibicom, że poprzednie
spotkania to był tylko „wypadek przy pracy”. Dużo
ożywienia w szeregi płockiego ataku wniósł nowy na−
bytek płockiego klubu Sead Zilić, którego sprowadze−
nie jest kolejnym etapem bałkańskiej polityki transfero−
wej prezesa Krzysztofa Dmoszyńskiego. Właśnie Zilić
strzelił pierwszego gola w tym meczu, wykorzystując
nieporozumienie w szykach obronnych Zagłębia i ga−
piostwo Mariusza Liberdy, który niedawno był przy−
mierzany do roli dublera Jerzego Dudka w reprezenta−
cji Polski. Trzy minuty później goście cieszyli się już
z wyrównania, ponieważ ich wyjście z szybkim kontra−
takiem celnym strzałem zakończył Iwański. 

Po zmianie stron Wisła próbowała atakować rywala na
jego połowie i przynosiło to pozytywne skutki. W 54. mi−
nucie Dariusz Gęsior zakończył składną akcję całego zes−
połu celnym trafieniem do bramki strzeżonej przez Liber−
dę. W 80. minucie przypomniał o sobie płocki supersnaj−
per Ireneusz Jeleń, który po podaniu Gęsiora podwyższył
wynik spotkania na 3:1. W tym momencie Zagłębie chy−
ba pogodziło się z porażką, bo nie widać było w ich po−
czynaniach chęci zmniejszenia rozmiarów porażki, nie
mówiąc o wyrównaniu stanu meczu. Bramka zdobyta
przez Michała Chałbińskiego w 88. minucie na 3:2 była
raczej wynikiem nieporadności płockich defensorów, niż
dobrej gry piłkarzy Zagłębia. 

Po pięciu kolejkach ligowych nafciarze z dorobkiem 7
punktów zajmują 6 miejsce ze stratą 1 punktu do lidera,
którym dość niespodziewanie jest Amica Wronki. P.N. 

Ligowe zmagania

Trzy złote i trzy srebrne medale zdobyli płoccy
wioślarze na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
i Młodzików Polskiego Związku Towarzystw Wio−
ślarskich w Kruszwicy.

Płockie Towarzystwo Wioślarskie i Szkołę Mi−
strzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Tech−
nicznych „Siedemdziesiątka” reprezentowało 21
zawodników w wieku 19−22 lata.

Na najwyższym podium stanęła dwójka ze sterni−
kiem – Tomasz Cichocki, Michał Grzelak i Patryk
Krause (ster.). Złoty medal zdobyła również dwój−
ka bez sternika – Radosław Klimkowski i Sławomir
Kutasiewicz. Ostatni – trzeci złoty krążek – przy−
padł czwórce ze sternikiem: Tomaszowi Cichockie−
mu, Michałowi Grzelakowi, Arturowi Sakowskie−
mu, Radosławowi Klimkowskiemu i Patrykowi
Krause (ster.).

O oczko niżej była czwórka bez sternika: Rado−
sław Klimkowski, Sławomir Kutasiewicz, Artur Sa−
kowski i Mirosław Żukowski. Tylko o 0,19 sekun−
dy walkę o złoty medal przegrała ósemka ze sterni−
kiem: Mirosław Żukowski, Artur Sakowski, To−
masz Cichocki, Michał Grzelak, Adrian Machała,
Maciej Pawłowski, Mariusz Tomczyk, Zbigniew
Buraczyński oraz Patryk Krause (ster.) Srebrny me−
dal do Płocka przywieźli także najmłodsi adepci
wioślarstwa – czwórka podwójna bez sternika
chłopców: Andrzej Łaciak, Grzegorz Dąbrowski,
Łukasz Tomaszewski oraz Sebastian Fijałkowski. 

Mało brakowało, bo zaledwie 0,51 s, a brązowy
medał przypadłby w udziale naszej dwójce podwój−
nej wagi lekkiej: Damianowi Dąbrowskiemu i Mi−
chałowi Sobocińskiemu. 

To nie koniec sukcesów płockich wioślarzy. Na
Mistrzostwach Świata Juniorów w Branderburgu
(4−6 sierpnia) nasze miasto reprezentowało trzech
zawodników: Kamil Karolkowski, Radosław Mil−
czarek i Paweł Nowicki (sternik). Wspólnie z Mi−
chałem Ratajczakiem (Poznań) i Rafałem Wielgo−
szem (Toruń) zdobyli brązowy medal. (m.d.)

Wiosłowali 
po medale
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Osoby, które dostarczą prawidłowe hasło, ułożone z zaznaczonych liter krzy−
żówki, do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1 pok. 220) do dnia 20 września wez−
mą udział w losowaniu upominków.

Ryszard Wolbach – lider zespołu Har−
lem i niedawno reaktywowanej grupy
Babsztyl obchodzi w tym roku jubileusz
25 lat działalności artystycznej. Z tej oka−
zji już 9 września (piątek) do Płocka zja−
dą gwiazdy polskiego rocka i bluesa,
m.in. zespół Dżem, Tadeusz Nalepa, bra−
cia Cugowscy, Artur Gadowski oraz za−
przyjaźniony z zespołem Krzysztof Mi−
siak. Nie zabraknie oczywiście zespołu
Harlem i grupy Babsztyl (macierzystej
formacji R. Wolbacha). Pojawi się także
Magda Arciszewska, laureatka ,,Szansy
na sukces”.

Wszystko rozegra się na nadwiślań−
skiej plaży. Scena stanie koło Sobótki.
Będzie coś dla młodych i starych fa−
nów. Z estrady popłyną takie przeboje
jak: ,,Hej przyjaciele”, „W siną dal”
„Kora” i „Kiedy Góral umiera”. 

Ryszard Wolbach kiedyś czynnie
uprawiał sport; szczyci się swoim rekor−
dem życiowym w skoku w dal – 7m 22
cm! Jest zagorzałym kibicem sporto−
wym wszystkich dyscyplin, szczególnie
jednak uwielbia żużel. Mieszka w Płoc−
ku. Skończył Jagiellonkę. Jako muzyk
zadebiutował na scenie studenckiej.
Związany był z nurtem tzw. piosenki tu−
rystycznej. Laureat takich wydarzeń ar−
tystycznych, jak: Bazuna, Bakcynalia,
Yapa, Festiwal Piosenki Studenckiej
w Krakowie oraz Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu. Ośmiokrotnie wystę−
pował na Pikniku Country. Od lat zwią−
zany z Harlemem, z którym nagrał 4 pły−

ty. W ubiegłym roku zespół obchodził
10−lecie działalności. Muzycy uważają
2004 rok za wyjątkowy. Ukoronowa−
niem działalności był ubiegłoroczny
wspólny koncert z zespołem Deep Pur−
ple na stadionie Legii w Warszawie. 

Być może na płockiej plaży usłyszy−
my nowe utwory zespołu, gdyż trwają
prace na nowym materiałem Harlemu.
Na płycie pojawi się m.in. jazzowy wo−
kalista Dean Bowman, który pochodzi
z nowojorskiego Harlemu.

Współorganizatorami imprezy są;
Oddział Kultury Urzędu Miasta, Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Agencja
IDO. (rł)

Harlem
na zakończenie lata

Cytat
numeru
Nie spodziewaj się niczego po
człowieku, który pracuje wyłącznie
dla potrzeb własnego życia, a nie
dla trwania w wieczności.

A. de Saint Exupery
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Dzieci i młodzież,
a nawet dorośli
świetnie bawili się
na festynie
zorganizowanym
przez radę
Mieszkańców
Osiedla Radziwie.
Wspaniała zabawa
z Radiem DJ odbyła
się 14 sierpnia na
terenie placu
kościelnego przy 
ul. Krakówka
i trwała kilka godzin.

(m.d.)

A w Parku Rekreacji i
Sportu przy ul. Teligi

(również w Radziwiu)
w środę 10 sierpnia,

MZOS zorganizował
niecodzienną dyskotekę

– tańce i
sprawnościowe
ewolucje dzieci 

i młodzież wykonywali
na łyżworolkach, 

a nawet hulajnogach.
Pierwszy publiczny
pokaz tańca break−

dance zaprezentowała
amatorska grupa

młodych radziwianek.
(j)


