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– Stanisławie Berezowski, Francisz−
ku Dutkiewiczu, Antoni Grabowski,
stań do apelu! – wyczytywał listę kil−
kudziesięciu nazwisk prowadzący uro−
czystość, 18 sierpnia na cmentarzu
garnizonowym przy ul. Norbertań−
skiej. Odpowiedź była zawsze jedna−
ka: poległ na polu chwały.

Ks. Andrzej Sudeń z parafii św. Józe−
fa i bp Kościoła Mariawitów Włodzi−
mierz Jaworski modlili się za poległych
w obronie Płocka w sierpniu 1920 roku:
prosimy Boże, racz przyjąć tę ofiarę
i obdarz poległych wieczną nagrodą.

Prezydent Mirosław Milewski przy−
pomniał, że choć obecnie jest to już
86. rocznica, to obchodzimy ją zaled−
wie od kilkunastu lat. I chyba nadal do
wielu nie trafia waga i skutki wyda−
rzeń z tamtych sierpniowych dni. 

– W Płocku mieszka blisko 130 tysięcy
ludzi. Sądząc z tego, ilu nas się dzisiaj
tutaj zgromadziło, ilu 15 sierpnia –
w dzień świąteczny – uczestniczyło
w katedrze we mszy świętej w intencji
Ojczyzny, dla wielu był to tylko dzień
wolny od pracy, któremu nie towarzy−
szyła żadna refleksja – mówił.

Mogiłę obrońców Płocka z 1920 ro−
ku pokryły kwiaty złożone przez orga−
nizacje kombatanckie, związkowe,
przedstawicieli władz parlamentar−
nych, wojewódzkich i miejskich, har−
cerzy i kilku szkół. 

Dzień wcześniej przy Bratniej Mo−
gile (kopcu harcerzy) przy ul. Targo−
wej młodzież w szarych mundurach
przygotowała uroczysty capstrzyk
z kwiatami i zniczami.

dokończenie na str. 10

Polegli na polu chwały
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Co to oznacza w praktyce? Zamiast
papierowego biletu miesięcznego bę−
dzie można posługiwać się kartą chi−
pową, na którą ładowane będą bilety
okresowe. Pasażer, który będzie posia−
dał kartę miejską nie będzie musiał ka−
sować żadnego biletu. – Taki system
sprawdził się w wielu miastach – mó−
wi prezydent Mirosław Milewski.
– Mam nadzieję, że
podobnie będzie
w Płocku.

Pasażer, który
chce mieć taką
kartę musi zgłosić
się do Komunika−
cji Miejskiej lub
punktu sprzedaży
biletów okreso−
wych. Tam należy
wypełnić wniosek, podając swoje da−
ne osobowe. Do niego należy dołą−
czyć zdjęcie. Uwaga! Jeśli nie masz
swojej aktualnej fotografii, będziesz
mógł ją wykonać bezpłatnie w siedzi−
bie KM. Po upływie maksymalnie 10
dni roboczych od chwili złożenia
wniosku, imienną kartę miejską bę−
dzie można odebrać w punkcie sprze−
daży biletów, wskazanym we wnio−
sku.

Za kartę trzeba wpłacić też kaucję
zwrotną w wysokości 10 zł. – Aby za−
chęcić płocczan do nowych biletów,

postanowiliśmy że do końca roku nie
trzeba będzie wpłacać kaucji – zapo−
wiedział na konferencji prasowej Pre−
zydent.

Po upływie ważności biletu, zapisa−
nego na karcie trzeba będzie ją „doła−
dować”. Każdy punkt sprzedaży bile−
tów okresowych KM będzie do tego
przystosowany.

Nowością, oprócz
samej karty miej−
skiej, będzie okres
na jaki można wy−
kupić bilet. Do tej
pory pasażer mógł
kupić bilet na pół
lub na 1 miesiąc.
Karta miejska
umożliwia wprowa−

dzenie taryf pozwa−
lających na dostosowanie okresu waż−
ności biletu do potrzeb pasażera, np.
bilety 10−, 15−, 60, 90−dniowe. Ponad−
to na jedną kartę będzie można zaku−
pić dwa bilety okresowe jednocześnie.
– Oznacza to, że pasażer będzie mógł
wykupić bilety na przykład na dwie li−
nie, jeśli musi się przesiąść z jednego
autobusu do drugiego – wyjaśnia pre−
zes Komunikacji Miejskiej Piotr Ka−
miński. – Na jednej karcie będzie moż−
na mieć także wykupiony bilet na linię
podmiejską i miejską.

dokończenie na str.  10

Od października Komunikacja Miejska wprowadza zamiast
biletów miesięcznych okresowy bilet elektroniczny, czyli
kartę miejską 

Karta zamiast biletu

Pod koniec września zostaną oddane do użytku kamienice przy ul. Kwiatka

Stare jak nowe
Inwestycje realizuje Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Prace przeprowadza płocka Vectra.
Remontowana i modernizowana jest pierzeja przy ul. Kwiatka 15−25. To jedna

z najtrudniejszych inwestycji, gdyż budynki wpisane są do rejestru zabytków. Stan
kamienic był fatalny, gdyż przez kilkadziesiąt lat nikt nie przeprowadzał tam re−
montu. Najbardziej zniszczony był budynek pod numerem 25, czyli dom rabina.
Także część pozostałych budynków trzeba było zrekonstruować. Nie było to łatwe,
cały czas wykonawcy musieli konsultować się z konserwatorem zabytków. 

W kamienicach znalazły się dwa lokale użytkowe oraz 26 mieszkań o po−
wierzchni od 30 do 60 mkw. Ceny 1 metra kwadratowego wahały się od 3,5 do
4,2 tys. zł. Do budynków doprowadzono wszystkie media, m.in. nowoczesne
ogrzewanie gazowe. 

Po raz pierwszy zastosowano rozwiązanie, w którym część mieszkań jest
własnościowa, a część w systemie czynszowym. Oznacza to, że kamienice na−
leżeć będą do wspólnoty mieszkaniowej, w której MTBS będzie miał znaczą−
cy udział. (m.d.) K
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Projekt karty miejskiej

Jan Kowalski



* Internetowa Fotogaleria Płocka
(www.plock24.pl) została laureatem konkur−
su Geodety Województwa Mazowieckiego
pn. „Ciekawa strona”.
* Upały dały się we znaki płockim drzewom

– najbardziej ucierpiały te w pasach drogo−
wych, wiele z nich już uschło.
* Rozpoczęła się budowa ul. Łącznej na osie−

dlu Kochanowskiego (między ul. Lotników
a Chopina). 150 m asfaltu z odwodnieniem,
wodociągiem i siecią gazową ma być gotowe
w połowie listopada.
* Pod budynkiem byłej komendy wojewódz−

kiej policji przy ul. 1 Maja odkryto zamurowa−
ne (prawdopodobnie przez gestapo) piwnice.
* Płocki zespół Lao Che na XII Przystanku

Woodstock otrzymał nagrodę Złotego Bączka.
* Są jeszcze wolne miejsca na płockich uczel−

niach; politechnika może jeszcze przyjąć na stu−
dia stacjonarne 20 osób na inżynierię środowi−
ska, 50 na mechanikę i budowę maszyn, nato−
miast w PWSZ są wolne miejsca na kierunkach:
j. rosyjski z angielskim lub niemieckim, j. nie−
miecki, matematyka i technologia informacyjna,
pedagogika opiekuńczo−wychowawcza z muzy−
ką, zarządzanie i marketing w agrobiznesie.
* Od września wszyscy pierwszoklasiści

w płockich szkołach będą przez 2 godziny ty−
godniowo uczyć się angielskiego.
* Bezdomny, który leżał na torach przy ul.

Bielskiej (2 sierpnia) ze spotkania z pociągiem
(przejechały nad nim 2 wagony) wyszedł tylko
ze złamanym przedramieniem.
* Dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć

plus zwrot klientom sprzeniewierzonych pie−
niędzy – taki wyrok zapadł w sprawie spółki
Profis 1, która miała regulować rachunki klien−
tów w punkcie przy ul. Gierzyńskiego.
* Starosta Płocki chce zamknąć drogę przez

Boryszewo dla TiR−ów, wówczas ciężkie sa−
mochody wrócą do centrum Płocka. Poszuki−
wany jest kompromis.
* Na modernizację ul. Tumskiej dostaniemy 2

mln złotych z unijnego Programu Operacyjne−
go Rozwoju Regionalnego.
* Pierwsze spotkanie Wisły Płock z Czarno−

morcem Odessa zakończyło się bezbramkowo.
Drugie – 24 sierpnia 1:1.
* Obóz archeologiczny zorganizowany przez

Muzeum Mazowieckie i Stowarzyszenie Ja−
giellończyków w Kurowie pod Sierpcem za−
owocował odkryciem fundamentów dawnej
karczmy.
* PERN planuje odkupienie od Jukosu 49%

udziałów w słowackim Transpetrolu.
* Nad częścią (prywatną) targowiska przy ul.

Bielskiej zbudowano zadaszenie.
* Płocka Galeria Sztuki znajdzie jesienią swą

nową siedzibę przy ul. Sienkiewicza 36 (zabyt−
kowy budynek po byłej łaźni).
* W katedrze od ubiegłego roku trwają prace

konserwatorskie w kaplicy Najświętszego Sa−
kramentu; najwięcej czasu zajęło odwodnienie
i osuszenie, teraz zajęto się renowacją marmu−
rowych okładzin bocznych i epitafiów. Na ko−
niec (w przyszłym roku) pozostanie odnowie−
nie polichromii.
* Diecezjalny Ośrodek Misyjny zorganizował

wśród dzieci, które w tym roku przystąpiły do
I Komunii Świętej, zbiórkę pieniędzy dla misji
w Kamerunie. Zebrano ponad 8 tys. zł. za któ−
re zakupiono tabernakulum, które trafiło do
parafii w Esseng.
* W II kwartale Orlen zarobił 881 mln zł. (j)

Do wynajęcia

Do wynajęcia w drodze publicz−
nego przetargu nieograniczonego
przeznaczono lokal użytkowy o po−
wierzchni 27,3 mkw. znajdujący się
w budynku przy ul. Bielskiej 19.
Lokal mieści się na parterze, wypo−
sażony jest w instalację wodno−ka−
nalizacyjną i elektryczną.

Na tych samych zasadach do wy−
najęcia są 2 garaże – jeden przy ul.
Kredytowej, a drugi przy ul. Jaśmi−
nowej. Oba mają po 16 mkw.

Nowi dyrektorzy

Prezydent powierzył stanowiska
dyrektorskie 21 nowym szefom pla−
cówek oświatowych. Dyrektorami
szkół zostali: Katarzyna Góralska
w III L.O., Jan Kaszuba w Zespole
Szkół nr 1, Marek Garbaszewski
w Gimnazjum nr 2, Bogdan Zalew−
ski w Gimnazjum nr 3, Arnold
Krzysztof Denst w Gimnazjum nr 4,
Krzysztof Dutkiewicz w Gimna−
zjum nr 5, Grażyna Rutkowska
w Gimnazjum nr 6, Mariusz Mi−
chalski w Gimnazjum nr 8, Bożena
Rulak w SP nr 3, Agata Mazur w SP
nr 5, Maciej Kołodziejski w SP nr
11, Agata Bogiel w SP nr 12, Anna
Rosińska w SP nr 16, Maria So−
chacka w SP nr 17, Elżbieta Kusy
w SP nr 20, Małgorzata Kamińska−
Juckiewicz w SP nr 22, Ewa Woź−
niak w SP nr 23, Elżbieta Strzelczak
w Miejskim Przedszkolu nr 12, Ali−
cja Barczyk w MP nr 16, Robert
Kowalski w Specjalnym Ośrodku
Szkolno−Wychowawczym nr 2,
Sylwia Kaczkowska w ZSO nr 7.
Kierować oni będą tymi placówka−
mi przez najbliższe 5 lat.

Na kulturę fizyczną

Podzielone zostały pieniądze zare−
zerwowane w budżecie miasta na do−
finansowanie organizacji pozarządo−
wych, zajmujących się sportem i kul−
turą fizyczną. Od 5 do 134 tys. zło−
tych (w sumie 300 tys. złotych)
otrzyma 13 organizacji: Płockie To−
warzystwo Szachowe, Klub Sporto−
wy „Nadwiślanin”, Klub Badminto−
na MDK, MUKS „Płock”, Integra−
cyjny Klub Tenisa, MMKS „Jutrzen−
ka”, Klub Sportowy „Masovia”,
Klub Pływacki „MZOS Płock”, Para−
fialny Klub Sportowy „Imielnica”,
MUKS „21 Płock”, Stowarzyszenie
„Hand−Med.”, Płockie Towarzystwo
Wioślarskie i MUKS „Mazowsze”.

Płocczanie na Euro−Camp

Z budżetu miasta sfinansowany
został wyjazd 8 wolontariuszy płoc−
kiej Maltańskiej Służby Medycznej
do Rumunii na X obóz Euro−Camp.
Spotkali się na nim wolontariusze –
maltańczycy z 12 europejskich
państw. Na obozie (11−20 sierpnia)
m.in. prezentowano nowe standardy
z zakresu udzielania pierwszej po−
mocy. Nocleg i wyżywienie zapew−
nili organizatorzy obozu. (j)
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W dzień Wniebowzięcia Naj−
świętszej Marii Panny Kościół Sta−
rokatolicki Mariawitów świętował
swój okrągły jubileusz. 100 lat temu,
w 1906 roku (obłożeni wcześniej ek−
skomuniką), kapłani mariawici roz−
poczęli pracę w organizujących się,
samodzielnych parafiach. 

Jubileuszowe nabożeństwa dzięk−
czynne odbyły się wcześniej w wie−
lu kościołach m.in. w Warszawie,
Strykowie, Błoniu, Zgierzu, Lesznie,
Lipce, natomiast na centralną uro−
czystość zjechali 15 sierpnia do
Płocka duchowni i wierni z wielu
Kościołów m.in. katolicy, prawo−
sławni, ewangelicy.

Płocki jubileusz rozpoczęło
o godz. 10 nabożeństwo w neogo−
tyckiej Świątyni Miłosierdzia
i Miłości przy ul. Kazimierza
Wielkiego, które – z udziałem
chóru i orkiestry – trwało prawie 3
godziny. Później odbyła się aka−
demia, podczas której przypom−
niano historię Kościoła Starokato−
lickiego Mariawitów i najważniej−
sze wydarzenia z minionego stule−
cia m.in. objawienie Marii Fran−
ciszki Kozłowskiej z 1893 roku,
początki ekumenizmu.

Uroczystościom przewodniczył
biskup naczelny Mariawitów M.
Włodzimierz Jaworski. (j)

100 lat Mariawitów

We wrześniu wznawiają cykliczne zajęcia pracownie i koła zaintereso−
wań w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Chętnie widziani są też nowi
członkowie, którzy chcą rozwijać swoje pasje i pożytecznie spędzać wol−
ny czas. Zapisywać się można w sekretariacie POKiS−u przy ul. Tumskiej
9, tel. 367−19−20 do następujących sekcji:

1. Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”
2. chór chłopięcy „Pueri Cantores Plocenses”
3. chór dziewczęcy
4. Warsztaty Teatralne „Karawan Sztuki”
5. Pracownia Plastyczna „Piwnica”
6. Pracownia Zabawkarska
7. Pracownia Sztuk Wizualnych „Farbiarnia”
8. Pracownia Fotograficzna „Pralnia”
9. Kameralny Zespół Wokalny

10. Klub Literacki „Marabut”
11. Warsztaty Dziennikarskie
12. Warsztaty Taneczne Breakdance
13. Warsztaty Tańca Towarzyskiego. (j)
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Kto widział?
Sekcja Kryminalna KMP w Płocku prowadzi

poszukiwania zaginionego Tomasza Orlińskie−
go, syna Henryka i Henryki, urodzonego
02.04.1976 r. w Płocku, który 3 sierpnia 2006 r.
wyjechał z domu samochodem osobowym mar−
ki Smart o numerze rejestracyjnym NE 35699
koloru biało – czarnego i do chwili obecnej nie
nawiązał kontaktu z rodziną. 

Rysopis zaginionego: wzrost 172 cm, muskularna budowa ciała, wło−
sy krótkie, ścięte na jeża, koloru ciemnego, twarz owalna. W/w posiadał
tatuaże na ramieniu lewej ręki i na barkach. Osoby posiadające informa−
cje o miejscu pobytu zaginionego proszone są o kontakt pod numerem
telefonu 024 266 15 66 lub 997. KMP
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W ramach zadania, wybrana w prze−
targu firma powiększy obecny wybieg
o teren zlikwidowanego wybiegu dla
niedźwiedzia. Ponadto, zostanie wy−
konane nowe ogrodzenie. Będzie ono
składać się z elementów naturalnych:
kamienia i okorowanych pni drzew
oraz – miejscami – z siatki stalowej.
Kamienie ukształtowane zostaną
w sposób imitujący naturalne skały.
Odwiedzający zoo będą mogli podglą−
dać lamparty przez bezpieczną szybę. 

Wnętrze wybiegu będzie przypomi−
nało naturalne środowisko zwierząt;

powstanie tam skalisty teren z ciekiem
wodnym, spływającym ze ściany.
Strumień na swojej trasie będzie mu−
siał „pokonać” wodospad. Na wybiegu
nie zabraknie również piaszczystego
rozlewiska. Dodatkowym elementem,
usytuowanym w centralnej części wy−
biegu, będzie stary, rozwidlony pień
drzewa.

W ramach inwestycji zostanie wy−
konany także remont budynku, dosto−
sowujący go do obowiązujących stan−
dardów oraz korekta ciągu pieszo−
jezdnego. (m.d.)

W płockim zoo powstanie nowy wybieg dla lampartów per−
skich. Projekt architektoniczno−budowlany wykonał BETEK−
Nieruchomości. 

Jak w naturze

Wniosek, który złożyło miasto na
dofinansowanie II i III etapu przebu−
dowy i modernizacji ul. Tumskiej,
przeszedł pomyślnie etap oceny me−
rytoryczno−technicznej. Płock stara
się o przyznanie pieniędzy ze środ−
ków Europejskiego Funduszu Regio−
nalnego.

Projekt, oceniony przez niezależnych
ekspertów, uzyskał 49,75 punktów, co
stanowi prawie 96 proc. maksymalnej
liczby punktów. Teraz wniosek Płocka
został przekazany do regionalnego Ko−
mitetu Sterującego ds. Rozwoju Regio−
nalnego, którego rekomendacja stanowi
kolejny etap w procesie oceny wniosku. 

Płock na dofinansowanie przebudo−
wy ul. Tumskiej może otrzymać maksy−
malnie 3 miliony złotych. (m.d.)

Na Tumską

Konkurs ogłosiło Miejskie Towa−
rzystwo Budownictwa Społecznego.
Skierowany jest do chętnych z całej
Polski. To on rozstrzygnie, jakie bę−
dzie przeznaczenie budynków. 

– Przeważającą część zajmą miesz−
kania – mówi zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński. – Liczymy, że będzie
ich ponad 50. Ponadto znajdą się tam
prawdopodobnie lokale usługowe i po−
mieszczenia biurowe. 

Zastępca prezydenta podkreśla, że
nie będzie problemu z ich zasiedle−
niem, ponieważ ludzie coraz chętniej
osiedlają się w centrum miasta. 

W listopadzie komisja konkursowa
wybierze zwycięzcę. Nagrodą będzie
prawdopodobnie zlecenie opracowa−
nia projektu z wolnej ręki. Stworzenie

dokumentacji może potrwać kilka
miesięcy, a realizacja inwestycji nawet
dwa lata. Kiedy dokładnie powstanie
nowy Złoty Róg zdecyduje również
możliwość pozyskania pieniędzy
przez MTBS. 

Aby rozwiązać problem miejsc par−
kingowych w centrum, również dla Zło−
tego Rogu, miasto myśli o wybudowa−
niu dwóch ogólnodostępnych parkin−
gów wielopoziomowych. – Bierzemy
pod uwagę trzy lokalizacje przy ulicach:
Okrzei, Zduńskiej i Sienkiewicza naprze−
ciwko pawilonów handlowych – wyjaś−
nia Tomasz Kolczyński. – Ich realizacja
jest zapisana w Wieloletnim Planie In−
westycyjnym na lata 2007−2008. Za rok
na ten cel ma być przeznaczone 2 mln zł,
a w 2008 r. – 3 mln zł. (m.d.)

Do 6 listopada powinna zostać opracowana koncepcja zagos−
podarowania tzw. Złotego Rogu. Chodzi o działki pomiędzy ul.
Kwiatka, Bielską i Sienkiewicza. 

Zagospodarować centrum
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To sukces, gdyż w ubiegłym roku

otrzymaliśmy wyróżnienia w dwóch
kategoriach: „Kompleksowe inwesty−
cje i modernizacje oświetlenia dróg
i ulic” oraz „Oświetlenie wybranej
przestrzeni lub obiektu”. Nagrody
przyznano za całokształt działań w za−
kresie modernizacji oświetlenia
w śródmieściu. Teraz nagrodzono nas
za iluminację fary.

Organizatorem konkursu był Zwią−
zek Pracodawców Warszawy i Mazo−
wsza, współpracujący z „Gazetą Sa−
morządu i Administracji” oraz Agen−
cją SOMA – organizatorem Targów
„Światło” i „Elektrotechnika”.

Celem konkursu jest: propagowanie
wysiłku inwestycyjnego władz samo−
rządowych i społeczności lokalnych,
związanego z wykonaniem inwestycji
oświetleniowych, upowszechnianie
doświadczeń dobrze zaprojektowa−
nych i zrealizowanych inwestycji, po−
kazanie nowoczesnych i energoosz−
czędnych rozwiązań technicznych,
promowanie inwestycji zwiększają−
cych bezpieczeństwo publiczne i ru−
chu drogowego, pokazywanie pozy−
tywnego wpływu inwestycji oświetle−
niowych na działalność gospodarczą
oraz promowanie dobrych projektan−
tów i wykonawców. 

Płock startował w grupie miast
i gmin powyżej 70 tysięcy mieszkań−
ców, w kategorii „Oświetlenie wybra−
nej przestrzeni lub obiektu”. Pierwsze
miejsce w tej grupie zajął Urząd Mia−

sta Gdańska za oświetlenie Pomnika
Poległych Stoczniowców. Drugie
miejsce przypadło aż trzem miastom
– Katowicom, Łodzi i Poznaniowi.
Równorzędne trzecie miejsca zajęły
– oprócz Płocka – Toruń, Bydgoszcz
i Nowy Sącz. 

Iluminacja płockiego kościoła św.
Bartłomieja (fara) zabłysła 14 grudnia
2005 roku. Oświetlenie wykonała fir−
ma Wereszczyński na podstawie kon−
cepcji specjalistów z Philipsa. 

Małe reflektory zawisły na elewacji
kościoła i dzwonnicy, podkreślając
w ten sposób wybrane elementy archi−
tektoniczne, np. ozdobne gzymsy, fi−
gurki. Oświetlony został także plac
przed kościołem; tam w podłożu za−
montowano tzw. pompeje, czyli małe
reflektory, które odporne są na wilgoć
i po których można swobodnie chodzić.
Oprócz nich ustawiono niewielkie la−
tarnie parkowe, na których zainstalo−
wano silne reflektory oświetlające całą
bryłę budynku. Światło jest srebrno−
złote, ale o różnym natężeniu. Na
wszystkie reflektory będzie można, np.
z okazji świąt założyć kolorowe filtry.

Iluminacje są bardzo nowoczesne,
energooszczędne i sterowane elektro−
nicznie. W godzinach nocnych, gdy
praktycznie nie ma ludzi na ulicach,
przygasają. Koszt oświetlenia wyniósł
118,7 tys. zł.

Oprócz Fary iluminację posiadają
także: katedra, kościół na Górkach
i wieża ciśnień. (m.d., a.g.)

Płock zajął trzecie miejsce w konkursie „Na najlepiej oświet−
loną gminę i miasto 2006 roku”. 

Świetlna nagroda

W sierpniu Urząd Miasta przekazał
wykonawcy plac budowy pod przebu−
dowę ulicy Popłacińskiej. Roboty wy−
konywać będzie konsorcjum firm
z Gostynina: Hydropol oraz Przedsię−
biorstwo Robót Drogowo−Budowla−
nych. Remontowany będzie odcinek
od granic miasta do ulicy Stoczniowej
o długości ok. 750 metrów. 

Popłacińska leży w ciągu drogi kra−
jowej nr 62 Strzelno – Dorohusk. Co−

dziennie przejeżdżają nią tysiące sa−
mochodów. Wybrane w przetargu
konsorcjum będzie musiało całkowicie
rozebrać istniejącą nawierzchnię jezd−
ni, chodników, wjazdów i wykonać
nowe. Do zadań należeć będzie rów−
nież budowa kanalizacji deszczowej. 

Przewidywany termin zakończenia
prac: 30 września 2007 roku. Koszt in−
westycji wyniesie ponad 4,8 mln zł. 

(m.d.)

Wjazd do miasta
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Obecnie realizowane są dwa od−
cinki dróg, czyli tzw. I i II etap.
Obejmuje on prace od ul. Wyszo−
grodzkiej do mostu oraz od mostu
do ul. Dobrzykowskiej. Wykonawcą
jest konsorcjum firm: Budimex−
Dromex i Polbud Pomorze. Kon−
trakt na roboty został podpisany
w styczniu, ale prace rozpoczęły się
w marcu. Powodem była bardzo
ostra zima. Jednak przedstawiciele
wykonawcy zapewniają, że wszyst−
ko idzie zgodnie z harmonogramem.
W połowie sierpnia rozpoczął się
montaż stalowych elementów esta−
kady, łączącej most z wiślaną skar−
pą na prawym brzegu rzeki. – Minę−
ła połowa czasu, jaki dostaliśmy na
wykonanie inwestycji – mówili.
– Mamy za sobą około 53−54 pro−
cent wszystkich robót.

Przypomnijmy, że prace powinny
się zakończyć do 23 stycznia 2007
roku. Jednak już w listopadzie wyko−
nawcy chcieliby przeprowadzić pró−
by obciążeniowe na estakadzie i udo−
stępnić jedną nitkę dla ruchu. – Zale−
ży nam, aby jak najszybciej zakoń−
czyć prace, bo boimy się znów sro−
giej i długiej zimy – przekonywał
Zbigniew Białobrzeski z Budimexu.
Płocczanie chcieli dokładnie wie−
dzieć, kiedy będzie można przeje−
chać nowym mostem. – Na pewno
w styczniu przyszłego roku – mówił.
– Czy wcześniej, nie jestem w stanie
teraz odpowiedzieć. 

Mieszkańcy dopytywali, kiedy bę−
dą wybudowane kolejne odcinki
dróg dojazdowych: IV – od ul. Do−
brzykowskiej do węzła „Góry” oraz
V – druga jezdnia ul. Wyszogrodz−
kiej. – Niestety, nie możemy realizo−
wać wszystkich etapów w jednym ter−
minie – mówił Mirosław Milewski.
– Nie mamy na to pieniędzy. Zanim
nie będzie czwartego odcinka ruch
tranzytowy będzie nadal musiał od−
bywać się poprzez stary most. Cięża−
rówki nie mogą się poruszać po wą−
skich uliczkach Radziwia.

Na pewno kolejne odcinki nie zo−
staną oddane do użytku w tym roku.
– Na budowę V etapu mamy zabez−
pieczone pieniądze – wyjaśniał Pre−
zydent. – Udało nam się zaoszczę−
dzić 9 milionów złotych z budowy I i
II etapu. Teraz czekamy na podpisa−
nie aneksu z Ministerstwem Tran−
sportu w sprawie finansowania tej
części inwestycji. Sądzę, że powinno
to nastąpić najpóźniej we wrześniu.

Potem pozostanie tylko przystąpienie
do budowy, a więc droga powinna
być oddana do użytku późną wiosną
lub latem przyszłego roku. 

Po wybudowaniu drugiej nitki, uli−
ca Wyszogrodzka będzie miała po
trzy pasy ruchu w jednym kierunku.
Przy zjeździe z mostu powstanie ron−
do, drugie zbudowane będzie przy
skrzyżowaniu z ul. Graniczną. To
ostatnie będzie miało kształt cygara
i pojawi się tam sygnalizacja świet−
lna.

Droga od ul. Dobrzykowskiej do
Gór będzie jednojezdniowa z dwoma
pasami ruchu Budowa powinna po−
trwać około sześciu miesięcy, więc
nie licząc czasu potrzebnego na og−
łoszenie i rozstrzygnięcie przetargu,
będzie można nią przejechać jesienią
przyszłego roku. 

Płocczanie dopytywali o ustawie−
nie ekranów akustycznych, które
zmniejszałyby hałas dobiegający
z nowego mostu i dróg dojazdowych.
Najbardziej zaniepokojeni byli
mieszkańcy ul. Grabówka. Z wyjaś−
nień projektanta wynika, że na tym
obszarze nie przewidziano ustawie−
nia ekranów, ale będą specjalne pun−
kty monitoringu. Jeśli się okaże, że
hałas jest zbyt duży, ekrany będzie
można postawić także na estakadzie. 

Zastrzeżenia mieli także miesz−
kańcy lewobrzeżnej części Płocka.
Z ulicy Nizinnej nie będzie można
wjechać na drogi dojazdowe. Osoby,
które mają tam swoje domy będą
musiały jechać aż do ul. Ciechomic−
kiej, która przejdzie nad drogą doja−
zdową. Pomiędzy tymi ulicami prze−
widziano jedynie przejazd gospodar−
czy, prowadzący pod jezdnią drogi
dojazdowej. Skrzyżowanie z praw−
dziwego zdarzenia z sygnalizacją
świetlną powstanie natomiast na
przecięciu drogi dojazdowej z ulicą
Browarną. Za to ulica Łącka na pew−
nym odcinku będzie dostępna wy−
łącznie dla rowerzystów i pieszych.

Małgorzata Domańska

Prezydent Mirosław Milewski spotkał się 16 sierpnia z płoc−
czanami, aby przedstawić postęp prac przy budowie dróg do−
jazdowych do nowego mostu, dalsze plany oraz odpowiedzieć
na pytania mieszkańców

Porozmawiajmy
o drogach

„Mamy nadzieję, że dzięki Pani po−
mocy i pracy będzie możliwa realiza−
cja naszych zamierzeń i pragnień,
w szczególności znalezienie pracy,
bądź też Pani pomoc przyczyni się do
owocnego jej szukania” – tak, na za−
kończenie I edycji, dziękowali uczest−
nicy projektu „Od bierności do aktyw−
ności” jednemu z doradców zawodo−
wych, zaangażowanemu w realizację
zadania. Specjalne podziękowania be−
neficjenci ostateczni złożyli również
kierownikowi projektu – Mariuszowi
Krzyżaniakowi (dyrektorowi MOPS).

Aż 45 milionów mieszkańców Unii
Europejskiej to osoby niepełnosprawne.
To wielka i bardzo zróżnicowana popu−
lacja. Jest jednak jeden element jedno−
czący tę grupę, a mianowicie ryzyko na−
rażenia na wykluczenie społeczne. Sza−
cuje się, że 45−65 proc. osób niepełno−
sprawnych stanowią ludzie w wieku
produkcyjnym (15−65 lat), ale połowa
z nich nie jest zaangażowana w jakąkol−
wiek działalność ekonomiczną. Fun−
kcjonujący w naszym społeczeństwie
stereotyp nie ułatwia niepełnosprawne−
mu zrobienia kariery. 

Starając się wyjść naprzeciw oczeki−
waniom osób niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płocku realizuje projekt „Od bierno−
ści do aktywności”, którego celem jest
przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia
i wykluczenia społecznego bezrobot−
nych osób niepełnosprawnych w stop−
niu znacznym i umiarkowanym. 

Zajęcia pierwszej, 25 – osobowej
grupy uczestników rozpoczęły się
w lutym br. Pierwszą edycję ukończy−
ły 22 osoby. Pozostali, wytrwali „be−
neficjenci ostateczni” w ramach pro−
jektu zostali objęci poradnictwem za−
wodowym i psychologicznym, dosto−
sowanym do ich zróżnicowanych po−
trzeb, nabywali umiejętności korzysta−
nia z komputera/Internetu. W czasie
tych sześciu miesięcy były prowadzo−

ne zajęcia indywidualne i grupowe.
Dwóch doradców zawodowych
i dwóch psychologów pracowało nad
poprawieniem zdolności motywacyj−
nych uczestników przez ponad 600 go−
dzin, informatycy zaangażowani w re−
alizację projektu pracowali z nimi kil−
kanaście godzin w tygodniu. 

Działania w ramach projektu ukierun−
kowane były na rozwój uczestników, ze
szczególnym naciskiem na odkrywanie
własnych zasobów, budowanie poczu−
cia własnej wartości, pokonywanie ba−
rier, które przeszkadzały w aktywnym
funkcjonowaniu na rynku pracy. Bene−
ficjenci ostateczni w trakcie zajęć do−
skonalili swoje umiejętności interperso−
nalne, związane z kontaktem z praco−
dawcą, autoprezentację, nauczyli się
sporządzać dokumenty aplikacyjne.
W trakcie trwania pierwszej edycji każ−
dy uczestnik (wspólnie z doradcą zawo−
dowym) stworzył projekty IPD (indywi−
dualnych planów działania).

Zajęcia przyniosły wymierne efekty;
spośród grupy 22 – osobowej jedna oso−
ba podjęła pracę na podstawie umowy
zlecenia, druga została zatrudniona na
stanowisku pracownika biurowego, ko−
lejna podjęła pracę w Zakładzie Pracy
Chronionej na stanowisku kadrowej,
dwie osoby zdecydowały nieść pomoc
innym i pracować społecznie jako wo−
lontariusze, jedna osoba zamierza pro−
wadzić własną działalność gospodarczą.
Dokumenty aplikacyjne w wielu insty−
tucjach złożyli również inni uczestnicy
i oczekują na rozmowy z pracodawca−
mi. Ponadto jedna osoba rozpoczęła
kurs kadrowo−płacowy, jedna osoba od
października podejmie kształcenie na
poziomie wyższym, które refundowane
będzie ze środków PFRON, a inna pro−
wadzi sklep internetowy. Opr.(j)

* Aktualnie trwa rekrutacja benefi−
cjentów ostatecznych do drugiej edycji
projektu. Zajęcia będą prowadzone do
lutego 2007 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zakończył pierwszą
z czterech edycji projektu „Od bierności do aktywności”, współfi−
nansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktywni Niepełnosprawni

Płock ma swoją prezentację multi−
medialną na płycie. Przygotowało ją
warszawskie StudioPasja. Dzięki niej
można w łatwy, przyjemny i wirtualny
sposób poznać nasze miasto. Pozycja
skierowana jest nie tylko do turystów,
ale również do płocczan, którzy chcie−
liby pospacerować po Płocku. 

Prezentacja przygotowana została
w trzech językach: polskim, niemieckim
i angielskim. Język można przełączać
w dowolnym miejscu podczas ogląda−
nia płyty. Również czołówka jest mó−
wiona przez lektora w trzech językach. 

Wirtualne zwiedzanie Płocka może
odbywać się poprzez wybór interesu−
jącego nas jednego z 26 obiektów
z mapy albo przez rozwinięcie menu.
Na komputerze można zobaczyć, m.in.
katedrę, Małachowiankę, Muzeum
Diecezjalne i Mazowieckie, Wzgórze

Tumskie, kościół Mariawitów, San−
ktuarium Bożego Miłosierdzia, Sobót−
kę, zoo, Plac Obrońców Warszawy. 

Na płycie umieszczono 49 wirtual−
nych panoram, które obracają się auto−
matycznie o 360 stopni lub można nimi
sterować myszką. Odbywając spacer po
Płocku możemy również obejrzeć 173
zdjęcia, które można powiększać. 

Każdy, kto otworzy płytę może za−
poznać się również ze stałymi impre−
zami, jakie odbywają się w naszym
mieście. Jest więc m.in. o Festiwalu
Muzyki Jednogłosowej, Płockich
Dniach Muzyki Chóralnej, Dniach Hi−
storii Płocka – Dniu Chemika, Pikniku
Romskim, Międzynarodowym Festi−
walu Muzyki Elektronicznej.

Płyta dostępna jest w Centrum In−
formacji Turystycznej na Starym Ryn−
ku w cenie 8 zł. (m.d.) 

Wirtualny spacer

Na budowę pierwszego etapu
dróg dojazdowych, który połączy
nowy most z Wyszogrodzką i Do−
brzykowską potrzeba ponad 131
mln złotych. 75 proc. tej kwoty
udało się pozyskać ze Strukturalne−
go Programu Operacyjnego Tran−
sport, pozostałe 25 proc. miasto
wyłożyło z własnego budżetu. Na
I odcinku dróg dojazdowych stanie
107 latarni i 89 pionowych znaków
drogowych. Drugi odcinek oświetlą
43 latarnie, a przy jezdniach staną
aż 142 znaki drogowe. 
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*POMOC SPOŁECZNA*ZDROWIE*POMOC SPOŁECZNA*ZDROWIE*POMOC SPOŁECZNA*ZDROWIE*POMOC SPOŁECZNA*ZDROWIE*

Można zapisywać się na badania w ramach
programów profilaktyki i promocji zdrowia,
realizowanych na zlecenie Gminy Płock.
Programy finansowane są z budżetu miasta
na 2006 rok, dlatego płocczanie mogą
z nich korzystać nieodpłatnie.

Przy realizacji programów profilaktycznych mia−
sto współpracuje z SZPZOZ (w likwidacji) w Płoc−
ku oraz z niepublicznymi zakładami opieki zdrowot−
nej. NZOZ−y wyłonione zostały w drodze – przepro−
wadzonego przez urząd – konkursu.

1. Program profilaktyki nowotworów jelita
grubego adresowany jest do mieszkańców Płocka
(kobiet i mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej, posia−
dających ubezpieczenie zdrowotne. W ramach pro−
gramu pacjenci mają wykonywane testy na krew uta−
joną w kale i objęci są konsultacją lekarską. 

Realizacja: Saba – Med Sp. z o.o.. Pacjenci mogą
zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do placówki
przy al. Kobylińskiego 14, tel. 024 263 23 79. 

W sytuacjach uzasadnionych kierowani są dalej na
wykonanie badania kolonoskopowego (z wycin−
kiem) do pracowni endoskopowej Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego przy ul. Medycznej 19. 

2. Program profilaktyki nowotworów sutka
adresowany jest do kobiet w wieku 35 – 49 lat
mieszkających w Płocku, które w okresie ostatnich
24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii.
W ramach programu pacjentki mają wykonywane
badanie mammograficzne, w uzasadnionych przy−
padkach uzupełnione badaniem USG sutków oraz
ew. biopsją cienkoigłową.

Realizacja: NZOZ Centrum Medyczne „OME−
GA” Sp. z o.o., pacjentki mogą zgłaszać się osobi−
ście lub telefonicznie do placówki przy ul. Bielskiej
1 (wejście od ul. Zduńskiej) – tel. 024 269 26 20 lub
024 366 76 36. 

3. Program zdrowotny dla mieszkańców miasta
z użyciem metody PET

Nadal można się do niego zgłaszać. Udział w Pro−
gramie mogą wziąć mieszkańcy Płocka, u których
zdiagnozowano chorobę nowotworową i u których
występują następujące wskazania: 

– zmiany przerzutowe w przypadku niewykrycia
ogniska pierwotnego nowotworu innymi metodami
diagnostycznymi,

– niejednoznaczność badań diagnostycznych, su−
gerujących możliwość procesu nowotworowego
oraz sprzeczność w wynikach tych badań,

– ocena stopnia zaawansowania nowotworu przed
planowanym leczeniem (m.in. czerniaków, raków
płuc, guzów mózgu, jelita grubego, przełyku, jajni−
ka, szyjki macicy, żołądka, tarczycy, sutka),

– monitorowanie badaniem PET/CT efektów le−
czenia onkologicznego,

– różnicowanie zmian kostnych, jeśli inne metody
obrazowe oraz mikroskopowe dają wyniki niejed−
noznaczne,

– inne przypadki medyczne po analizie dokumen−
tacji medycznej z indywidualną oceną wskazań. 

Pacjenci z cukrzycą mogą mieć wykonane badanie
PET/CT za pomocą FDG po wcześniejszym unor−
mowaniu glikemii.

Do udziału w programie pacjenta może zgłosić: 
a) lekarz specjalista leczący pacjenta,
b) lekarz z oddziału szpitalnego szpitali płockich,

jak i szpitali spoza Płocka – w których leczą się
mieszkańcy naszego miasta,

c) lekarz z Poradni Onkologicznej Wojewódzkie−
go Szpitala Zespolonego w Płocku, jak i z poradni

onkologicznych spoza Płocka – w których leczą się
mieszkańcy naszego miasta.

Skierowanie może wypełnić lekarz pracujący
w placówce posiadającej kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia.

W celu zgłoszenia pacjenta do udziału w Progra−
mie lekarz musi wypełnić formularz „Skierowanie
na badanie metodą pozytonowej tomografii emisyj−
nej (PET/CT)” (druk formularza oraz instrukcja wy−
pełniania dostępne w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie
internetowej Urzędu www.ump.pl)) oraz dołączyć
opisy i zdjęcia dotychczas wykonanych badań obra−

zowych. Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć
do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Płocka, który jest siedzibą Komisji Kwalifi−
kacyjnej powołanej przez Prezydenta Miasta.
W przypadku wniosków niekompletnych (np. nie za−
wierających żadnych badań obrazowych) wniosko−
dawca musi uzupełnić dokumentację we własnym
zakresie i na własny koszt. 

Realizacja: Wnioski pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję Kwalifikacyjną będą wysyłane do Za−
kładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii
w Bydgoszczy w celu uzyskania ostatecznej kwalifi−
kacji i ustalenia terminu badania. W przypadku
wniosków zaopiniowanych przez Komisję negatyw−
nie, wniosek zostanie odesłany do lekarza wniosku−
jącego. 

Ostateczna kwalifikacja do badania oraz ustalenie
terminu badania odbywa się w Zakładzie Medycyny
Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
O terminie badania zostanie powiadomiony pacjent
lub lekarz kierujący. Wynik badania przesyłany jest
pocztą lub odbierany osobiście przez pacjenta. Do−
jazd do Zakładu Medycyny Nuklearnej CO w Byd−
goszczy leży w gestii pacjenta.

4. Programy profilaktyki: (a) stomatologicznej
dla dzieci i młodzieży, (b) nowotworów jamy
brzusznej, (c) promocji laktacji i pielęgnacji no−
worodka, (d) edukacji przedporodowej 

Programy te są w trakcie realizacji w placówkach
oświatowych na terenie Płocka. Realizatorem pro−
gramów jest SZPZOZ (w likwidacji) w Płocku z sie−
dzibą przy ul. Kościuszki 28.

a. Program profilaktyki stomatologicznej adre−
sowany jest przede wszystkim do dzieci – w wieku
przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych z te−
renu naszego miasta. 

Program obejmuje m.in.: badanie przesiewowe
dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawo−
wej, zajęcia edukacyjne (pogadanki, konkursy) dla
dzieci, wykłady dla ich rodziców, lakowanie zębów
u dzieci powyżej 7. roku życia. 

Ponadto program uzupełniają zajęcia edukacyjne
z zakresu profilaktyki p/próchnicowej prowadzone
dla kobiet ciężarnych w „Szkole Rodzenia”
SZPZOZ w Płocku.

b. Program profilaktyki nowotworów jamy
brzusznej przeznaczony jest dla płocczan w wieku
30 lat i więcej. Obejmuje wstępne badanie lekarskie,
które kwalifikuje do wykonania badań diagnostycz−
nych: USG jamy brzusznej, gastroskopii i rektosko−
pii. Realizowany jest w Poradni Gastroenterolo−
gicznej Szpitala im. św. Trójcy przy ul. Kościuszki
28 (tel. 024 364 51 71). 

c. Program promocji laktacji i pielęgnacji no−
worodka skierowany jest do kobiet wraz z nowo−
rodkami (dziecko od urodzenia do ukończenia 1.
miesiąca życia) mieszkających w Płocku. Obejmu−
je instruktaże i porady indywidualne oraz pokazy
i ćwiczenia grupowe dotyczące tematyki: żywienie
naturalne, obserwacja dziecka, pielęgnacja dziec−
ka, opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem, po−
moc społeczna na rzecz matki i dziecka, stany nie−
pokoju u dziecka, stany zagrożenia zdrowia i życia
dziecka, pielęgnacja matki, przywileje prawno –
organizacyjne matki karmiącej. Realizowany jest
w Poradni Mikropediatrycznej Szpitala im. św.
Trójcy w Płocku przy ul. Kościuszki 28 (tel. 024
364 51 66). 

d. Program edukacji przedporodowej dla przy−
szłych matek i osób im towarzyszących obejmuje
wykłady i warsztaty dla grup. Realizowany jest
w „Szkole Rodzenia” przy Oddziale Ginekologicz−
no−Położniczym Szpitala im. św. Trójcy ul. Ko−
ściuszki 28 (tel. 024 364 51 79). (opr. rł)

Uwaga: Ze względu na duże zainteresowanie
mieszkańców miasta – ogłoszony zostanie (po raz
trzeci) konkurs na program profilaktyki nowotwo−
rów prostaty (poprzednie dwa konkursy na realizację
tego programu nie zostały rozstrzygnięte z powodu
braku ofert).

Programy profilaktyczne dla płocczan

PODZIĘKOWANIE
Żyjemy w czasach, w których każda forma pomocy skierowana do osób potrzebujących, biednych, chorych,

niezaradnych, którzy znaleźli się „na zakręcie” jest przyjmowana jako dar niebios. Nikt wówczas nie pyta: po
co, dlaczego, tylko: kiedy, komu i ile? Te trzy proste pytania usłyszałam, zwracając się do Banku Żywności o po−
moc dla 43, oczekujących na wsparcie, mieszkańców osiedla Góry. Finał tego przedsięwzięcia miał miejsce
w lipcu – grupa mieszkańców otrzymała paczki żywnościowe: mąkę, cukier, olej, makaron, mleko.

Akcja ta – mam nadzieję, że o charakterze cyklicznym – była możliwa dzięki zaangażowaniu Stowarzy−
szenia św. Brata Alberta, pośredniczącego w pozyskaniu żywności oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej w Płocku, który pomógł w jej dystrybucji wśród mieszkańców. 

Za pomoc tę dziękuję – również w imieniu obdarowanych mieszkańców osiedla – Panu Tadeuszowi Ta−
worskiemu oraz MOPS w Płocku. Barbara Smardzewska−Czmiel

(radna Rady Miasta Płocka)
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Jarosław Kociszewski (w Straży
od dwóch lat, uwielbia spacery po
górach i wycieczki rowerowe w to−
warzystwie żony. Interesuje się mu−
zyką i filmem, a w wolnych chwilach
lubi majsterkować) zajmuje się rejo−
nem XVI, czyli Radziwiem i Prado−
liną Wisły. Linie graniczne sektora
wyznaczają: linia brzegowa Wisły
między granicami administracyjnymi
miasta, granice administracyjne mia−
sta od strony zachodniej oraz
wschodniej, ul.: Krakówka, Nizinna,
Jordanowska. Najwięcej pracy ma na
terenach zielonych w rejonie ulic:
Tartacznej, Zielonej, Krakówka, Wą−
ska, gdzie „powstają” dzikie wysypi−
ska śmieci. Jarosław Kociszewski
często pojawia się w okolicach ul.
Kościelnej i Kolejowej, gdzie spoży−
wany jest alkohol oraz dochodzi do
wyłudzeń pieniędzy. W rejonie
dworca PKP często zbierają się oso−
by bezdomne i dewastują mienie.
Problemem są także częste kradzieże
i dewastacja na ogródkach działko−
wych przy ul. Dobrzykowskiej. Za−

grożony jest również teren przy skle−
pach spożywczych przy ul. Kolejo−
wej i Teligi, gdzie przebywają osoby
spożywające alkohol. Kociszewski
sprawdza również wały przeciwpo−
wodziowe, gdyż często parkują i jeż−
dżą po nich samochody. 

Rejon XVII, czyli osiedla: Góry
i Ciechomice, należą do Marcina Ola−
szewskiego, który w Straży pracuje od
trzech lat. 

Linie graniczne jego sektora wyzna−
czają ulice: Jordanowska, Nizinna,
Krakówka od ul. Kolejowej prostopa−
dle do granic administracyjnych mia−
sta w kierunku wschodnim oraz grani−
cami administracyjnymi od strony po−
łudniowej. Najczęściej pojawia się
w okolicach sklepów przy ul. Ciecho−
mickiej i Kutnowskiej, gdzie osoby
spożywające alkohol zaśmiecają teren.
W okolicach ul. Krakówka Olaszew−
ski „walczy” z dzikimi wysypiskami. 

Uwielbia jazdę terenowym samo−
chodem, wędkowanie oraz dobrą
kuchnię swojej żony Ani. 

M.D., J.G.

W płockiej Straży Miejskiej pracuje 17 rejonowych. Pod swo−
ją opieką mają wyznaczone obszary miasta. W poprzednich
numerach „Sygnałów Płockich” zaprezentowaliśmy sylwetki
piętnastu strażników. Dziś przedstawiamy dwóch ostatnich. 
Przypominamy, że z rejonowymi Straży Miejskiej można kon−
taktować się osobiście: ul. Otolińska 10, pokój 13 lub telefo−
nicznie: 024 364 −70−41 (w godz. 7−22) lub 986 (całą dobę) 

Poznaj swojego
strażnika

Od prawej: prezydent Mirosław Milewski, Ryszard Psujek nadbryg. komendant
mazowiecki PSP, marszałek Adam Struzik, Elżbieta Lanc (WFOŚiGW)
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Przedstawiciele samorządów powia−
tów: płockiego, sierpeckiego i gostyniń−
skiego podpisali porozumienie z Woje−
wódzkim Funduszem Ochrony Środowi−
ska i Gospodarki Wodnej, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Mazo−
wieckiego oraz Komendą Wojewódzką
Państwowej Straży Pożarnej w sprawie
dofinansowania sprzętu specjalistyczne−
go dla strażaków. 

Do płockiej komendy PSP trafi sprzęt
za 153 tys. zł. Będą to: poduszki pneu−
matyczne do podnoszenia autocystern,
trap ratowniczy, sprzęt nurkowy oraz
kabina dekontaminacyjna do usuwania
skażeń ze strażackich kombinezonów. 

Gostynińscy strażacy dostaną lekki
samochód gaśniczy z funkcją ratow−
nictwa technicznego; kosztować bę−
dzie 300 tysięcy złotych. Natomiast
komenda w Sierpcu wzbogaci się
o sprzęt do ograniczania wycieków
i usuwania substancji ropopochod−

nych. Gdyby strażacy chcieli kupić to
wyposażenie sami, musieliby wydać
ok. 21 tys. zł. 

– To dobrze, że tyle instytucji chce
wspierać bezpieczeństwo – mówił pre−
zydent Płocka Mirosław Milewski.
– Warto by było, aby w przyszłości do
takich przedsięwzięć przyłączyły się
towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Nadbrygadier Ryszard Psujek – ko−
mendant mazowieckich strażaków
podkreślił, że zakup tak dużej ilości
sprzętu nie byłby możliwy bez zawar−
cia tego porozumienia. – Teraz kupimy
cztery razy więcej urządzeń, które są
nam niezbędne do pracy – mówił. 

Adam Struzik, marszałek woje−
wództwa mazowieckiego przypom−
niał, że w tym roku na poprawę bez−
pieczeństwa publicznego samorząd
wyda ok. 15 mln zł, z czego 1,7 mln zł
przeznaczone zostanie na zakup sprzę−
tu dla PSP i OSP. (m.d.) 

Dla strażaków 

W ręce płockiej policji wpadło mał−
żeństwo, które w swoim mieszkaniu
miało ponad 1200 paczek papierosów
bez polskich znaków akcyzy. Funkcjo−
nariusze znaleźli także ponad 80 litrów
płynu o zapachu alkoholu oraz duże
ilości słodyczy. Mężczyzna przyznał
się, że przedmioty należą do niego.
Został mu postawiony zarzut paser−

stwa wyrobów akcyzowych w ilo−
ściach wskazujących na wykorzysta−
nie gospodarcze. Władysławowi R.
grozi za to kara grzywny lub do dwóch
lat pozbawienia wolności. – Policjanci
zabezpieczyli również – na poczet
przyszłej kary – kilkanaście tysięcy
złotych – mówi Mariusz Gierula,
rzecznik prasowy policji. (m.d.)

Papierosy i słodycze

Policjanci wydali wojnę kierow−
com, którzy nie zamykają swoich sa−
mochodów. Powodem jest zwiększo−
na liczba kradzieży wartościowych
przedmiotów z ich pojazdów. – Tyl−
ko w ciągu dwóch tygodni odnotowa−
liśmy dziesięć takich przypadków
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. – Łupem złodziei
padają laptopy, cyfrowe aparaty fo−
tograficzne, telefony komórkowe
oraz saszetki z pieniędzmi i doku−
mentami. 

Przeciętnie kierowcy tracą ok. 3−4
tys. zł. Do kradzieży dochodzi najczę−
ściej w okolicach dużych hurtowni na

Kostrogaju oraz ul. Otolińskiej i w
pobliżu dużych sklepów. 

– Apelowaliśmy wielokrotnie o zamy−
kanie pojazdów podczas postoju oraz
zabieranie z nich wartościowych przed−
miotów – wyjaśnia Gierula. – Niestety,
nasze apele nie przynoszą oczekiwanych
rezultatów. W związku z tym karani
mandatami będą ci kierowcy, którzy
niewłaściwie zabezpieczają swoje sa−
mochody. Odbywać się to będzie na
podstawie przepisów prawa o ruchu
drogowym i kodeksu wykroczeń. We−
dług nich każdy kierowca zobowiązany
jest tak zabezpieczyć swój pojazd, żeby
nikt nie mógł do niego wsiąść. Kodeks
wykroczeń za złamanie tego przepisu
przewiduje karę grzywny w wysokości
do 3 tys. zł lub karę nagany. (m.d.)

Zamknij auto
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Podstawę wymiaru emerytury dla
osoby uprawnionej do renty z tytułu
niezdolności do pracy – w zależności
od jej wniosku – może stanowić:

– odpowiednio zwaloryzowana pod−
stawa wymiaru renty, lub

– podstawa wymiaru ustalona na no−
wo od zarobków uzyskanych w okresie
10 kolejnych lat kalendarzowych wy−
branych z 20 – lecia przed przejściem
na emeryturę lub z dobrowolnie wy−
branych 20 lat kalendarzowych z całe−
go okresu podlegania ubezpieczeniom
społecznym.

O sposobie ustalenia tej podstawy
decyduje osoba ubiegająca się o emery−
turę, poprzez zakreślenie we wniosku
(formularz Rp−7) odpowiedniej rubry−
ki. Jeżeli wnioskodawca nie zakreśli ta−
kiej rubryki, organ rentowy przeprowa−
dza postępowanie zmierzające do usta−
lenia, jaki sposób obliczenia podstawy
wymiaru jest dla zainteresowanego naj−
korzystniejszy.

W związku z podjęciem przez Sąd
Najwyższy uchwały z 15 lutego b.r.
w myśl której w każdym czasie, nawet
po uprawomocnieniu się decyzji przyz−
nającej emeryturę – świadczeniobiorca
może wystąpić z żądaniem zmiany spo−
sobu ustalenia podstawy wymiaru eme−
rytury – oddziały ZUS rozpatrują
wszystkie wnioski zainteresowanych,
a sprawy, w których – przed podjęciem
wymienionej uchwały – zostały wydane
decyzje odmawiające ponownego usta−
lenia podstawy wymiaru, rozpatrują po−
nownie na wniosek zainteresowanych
lub wznawiają postępowanie z urzędu.

Oznacza to zatem, że osoba, która
składając wniosek o emeryturę wska−

zała, iż wnosi o przyjęcie do emery−
tury – podstawy wymiaru renty – mo−
że obecnie ponownie wystąpić do or−
ganu rentowego z wnioskiem o usta−
lenie podstawy wymiaru od zarob−
ków uzyskanych w okresie 10 kolej−
nych lat kalendarzowych wybranych
z 20 lat poprzedzających rok przej−
ścia na emeryturę lub z dowolnie wy−
branych 20 lat kalendarzowych, po−
przedzających ten rok.

W przypadku złożenia takiego wnio−
sku oraz odpowiednich dokumentów
potwierdzających wysokość tych za−
robków (o ile nie złożono ich wcześ−
niej) wysokość emerytury zostanie ob−
liczona przy zastosowaniu kwoty bazo−
wej obowiązującej w miesiącu, od któ−
rego została przyznana, a nie – jak po−
dają niektóre środki masowego prze−
kazu – od obecnie obowiązującej kwo−
ty bazowej wynoszącej 1.977,20 zł.

Warto zwrócić uwagę, że złożenie
wniosku o obliczenie emerytury od
nowej kwoty bazowej nie zawsze skut−
kuje podwyższeniem emerytury.
Świadczenie obliczone od kwoty ba−
zowej np. obowiązującej od 1.
06.2002 r. do 28.02.2003 r., wynoszą−
cej 1.775,89 zł, czy w okresie od
1.03.2003 r. do 29.02.2004 r., wyno−
szącej 1.862,62 zł i następnie zwalory−
zowane, jest wyższe, niż świadczenie
obliczone od aktualnej kwoty bazowej
l.977,20 zł.

Przedstawione zasady (uzgodnione
z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo−
łecznej) stosowane są przez wszystkie
oddziały ZUS.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Przeliczanie emerytury

W trakcie kontroli prawidłowości
orzekania o czasowej niezdolności do
pracy, lekarze orzecznicy przebadali
około 150 tys. osób, które legitymo−
wały się zaświadczeniem ZUS ZLA.
Wśród badanych ok. 10 proc. ubezpie−
czonych uznano za zdolnych do pracy
i wstrzymano im dalszą wypłatę zasił−
ku chorobowego. Kwota wstrzyma−
nych świadczeń wyniosła 2,1 mln zł.

ZUS zbadał również 34 tys. osób
pod kątem prawidłowości wykorzysty−
wania zwolnień lekarskich. W przy−
padku 1,3 tys. osób uznano, że zwol−
nienia te wykorzystywane są nieprawi−
dłowo i na tej podstawie wstrzymano
tym osobom wypłatę zasiłków w łącz−
nej kwocie prawie 1,6 mln zł.

Ubezpieczonym, którzy zwlekali
z dostarczeniem płatnikom składek za−
świadczeń lekarskich w ciągu siedmiu
dni od jego otrzymania, obniżono o 25
proc. wysokość zasiłku chorobowego
i opiekuńczego za okres od ósmego
dnia orzeczonej niezdolności do pracy

do dnia dostarczenia zaświadczenia.
Z tego tytułu w I półroczu 2006 r. ob−
niżono wypłaty świadczeń o ponad 3,2
mln zł.

Ograniczono też wysokość podsta−
wy wymiaru zasiłku chorobowego
i świadczenia rehabilitacyjnego po
ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobo−
wego do wysokości przeciętnego wy−
nagrodzenia. Z tego powodu wypłaty
obniżone zostały o 31 mln zł. 

Łącznie kwota obniżonych i cofnię−
tych świadczeń w I półroczu 2006 r.
wyniosła 38 mln 161,7 tys. zł. Kwota
wypłaconych przez ZUS zasiłków
chorobowych sięgnęła 0,8 mld zł (25,4
mln dni zasiłkowych). Około 1 mld
złotych wypłacili pracodawcy.

Na terenie działania płockiego od−
działu ZUS w I półroczu przeprowa−
dzono 779 kontroli, w ich wyniku
wstrzymano wypłaty świadczeń 43
osobom na łączną sumę 13.463 zł.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy Oddziału ZUS

Wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę blisko 40 mln zł
wstrzymał w I półroczu Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To
efekt kontroli prawidłowości wystawiania zwolnień lekarskich
i ich wykorzystywania. W tym samym czasie ZUS wypłacił
świadczenia na kwotę 800 mln zł.

Skontrolowano zwolnienia lekarskie

Pod koniec lipca zakończyła się II
edycja projektu pn. ”Klub Aktywnego
Poszukiwania Pracy”. Projekt realizo−
wany był przez Miejski Ośrodek Pomo−
cy Społecznej – Zespół Pracy Socjalnej
Nr 3. Celem projektu była aktywizacja
osób długotrwale bezrobotnych.

Rekrutacja uczestników przeprowa−
dzona została przez pracowników so−
cjalnych poprzez bezpośrednie rozmo−
wy motywacyjne z klientami. Osoby,
które zgłosiły chęć uczestnictwa w za−
jęciach Klubu otrzymały listowne za−
proszenie na pierwsze spotkanie.

Zajęcia rozpoczęły się w marcu
i trwały do lipca. Uczestnicy spotykali
się raz w tygodniu na 4−godzinnych se−
sjach. Ogółem odbyło się 16 spotkań.
Zajęcia realizowała psychoterapeuta,
która posiada uprawnienia do prowa−
dzenia warsztatów dla osób bezrobot−
nych. Odbyły się także 2 spotkania

z prawnikiem, jedno – z psychologiem
oraz jednodniowe zajęcia warsztatowe
z aktywnych form poszukiwania pracy,
przeprowadzone przez Mobilne Cen−
trum Informacji Zawodowej w Płocku.

Zasadniczy cel projektu został zrea−
lizowany, bowiem na 7 uczestników 3
osoby podjęły zatrudnienie w ramach
prac społecznie – użytecznych. 

W ramach projektu „Światełko w tu−
nelu” 4 osoby (uczestnicy II edycji
klubu pracy) zostały zakwalifikowane
na szkolenia warsztatowe celem uzy−
skania nowych umiejętności: 1 osoba
– fryzjer, 1 osoba – kosmetyczka, 2
osoby – opiekun osób starszych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dy−
plomy ukończenia Klubu Aktywnego
Poszukiwania Pracy. Przedsięwzięcie
jest cykliczne, od września rusza ko−
lejna −III edycja Klubu Pracy.

(opr. mops) 

Klub Aktywnych 

Agencja pośrednictwa kierująca do
pracy za granicą ma obowiązek zawarcia
z osobą kierowaną umowy (art.85 usta−
wy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Umowa musi zawierać takie informacje
jak: nazwa i adres zagranicznego praco−
dawcy, okres zatrudnienia, rodzaj oraz
warunki pracy i wynagradzania a także
przysługujące osobie świadczenia so−
cjalne, warunki ubezpieczenia społecz−
nego oraz od następstw nieszczęśliwych
wypadków i chorób tropikalnych, obo−
wiązki i uprawnienia osoby kierowanej
do pracy oraz agencji pośrednictwa pra−
cy, zakres odpowiedzialności cywilnej
stron w przypadku niewykonania umo−
wy zawartej między agencją pośrednic−
twa pracy a obywatelem polskim (ze
wskazaniem strony pokrywającej koszty
dojazdu i powrotu osoby skierowanej do
pracy), kwotę należną agencji pośrednic−
twa pracy z tytułu faktycznie poniesio−
nych kosztów związanych ze skierowa−
niem do pracy za granicą oraz informa−
cję o trybie i warunkach dopuszczania
cudzoziemców do rynku pracy w pań−
stwie wykonywania pracy.

Może się jednak zdarzyć, że umowa
będzie spełniała wszystkie formalne wy−
mogi, ale będzie niekorzystna dla pra−
cownika. Chodzi np. o zapisy z których
wynika, że trzeba wykupić przejazd
właśnie u tego pośrednika, a bilet kosz−
tuje zdecydowanie więcej niż powinien.
W takiej sytuacji to zainteresowany po−
winien podjąć decyzję, czy przystaje na
te warunki czy nie.

Opłaty
Zgodnie z Ustawą dozwolone jest po−

bieranie od osób opłat z tytułu faktycz−
nie poniesionych kosztów związanych
ze skierowaniem do pracy za granicą:

dojazd i powrót osoby skierowanej, wy−
danie wizy, badania lekarskie, tłumacze−
nia dokumentów.

Przed wyjazdem
1. Sprawdź czy pośrednik posiada od−

powiedni certyfikat (wykaz agencji za−
trudnienia znajduje się na stronie inter−
netowej www.kraz.praca.gov.pol).

2. Jeśli w ogłoszeniu podany jest tylko
telefon komórkowy, bezwzględnie do−
magaj się podania dokładnego adresu
pośrednika.

3. Pamiętaj, że polski pośrednik nie
ma prawa do pobierania opłat za zała−
twienie pracy.

4. Sprawdź w rejestrze (ewidencji
działalności gospodarczej w Krajowym
Rejestrze Sądowym), czy dany pośrednik
ma zgłoszoną działalność gospodarczą
(jak dawno i czy posiada własne biuro).

5. Zawsze sprawdzaj, czy dany poś−
rednik posiada umowę zawartą z praco−
dawcą zagranicznym i czy wysyłał już
ludzi do pracy za granicę. Poproś o nu−
mery telefonów pracodawców zagra−
nicznych oraz osób, które już skorzysta−
ły z jego usług i mogą to potwierdzić.

6. Zanim wyjedziesz za granicę, do−
magaj się spisania umowy, w której bę−
dą podane warunki pracy, płacy, należne
świadczenia itp.

7. Pamiętaj, że dowód wpłaty na kon−
to pośrednika – oszusta nie daje żadnych
szans na odzyskanie wpłaconej kwoty.

8. Zanim zapłacisz pośrednikowi za
przejazd, sprawdź ile wynoszą ceny u in−
nych przewoźników.

9. Nigdy nie płać przed wyjazdem za
mieszkanie zagranicą oferowane przez
pośrednika.

10. Polski pośrednik pracy nie ma pra−
wa skierować cię do pośrednika zagra−
nicznego. Wojewódzki Urząd Pracy

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku udziela wszystkim
zainteresowanym osobom informacji, dotyczących zasad bez−
piecznego korzystania z usług agencji pośrednictwa pracy oraz
o tym, gdzie Polacy przebywający za granicą mogą szukać pomo−
cy w przypadku, gdy pracodawca łamie ich prawa pracownicze.

Przed wyjazdem do pracy
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„Wydaje mi się” to jego druga so−
lowa płyta, ale pierwsza z Misiakiem
w nazwie (po „Zdjęciu z Misiem”).
– Postanowiłem namówić do współ−
pracy muzyków z partnerskich miast
Płocka, z którymi kiedyś fajnie mi się
grało. Choć nie bez znaczenia były tu
też nasze kontakty towarzyskie – mó−
wi Misiak. Christophera Della (wi−
brafon solowy) poznał podczas po−
bytów w Darmstadt, gdzie był
uczestnikiem (a potem wykładowcą)
w warsztatach jazzowych Jazz Con−
ceptions. Dave Latchawa (klawisze)
z Fort Wayne (Stany Zjednoczone)
poznał w Płocku. – Są to ludzie bar−
dzo muzykalni i na tyle otwarci, że
chętnie weszli w temat i całą ideę
projektu. Oczywiście trudno byłoby
zorganizować ich przyjazd do Płoc−
ka. Dlatego wysłałem im internetem
podkłady, a oni dograli własne par−
tie.

90 procent materiału to samodziel−
ne kompozycje Misiaka, który
oprócz gitary chwyta się tu za klawi−
sze, bass, bębny (oczywiście wyge−
nerowane dzięki komputerowym
możliwościom). 

Płyta powstawała w domowych
warunkach, ale nie ma to negatywne−
go wpływu na jej jakość. 

Pierwsze utwory nasycone są agre−
sywnymi misiakowymi riffami
(„Another Conception”, „Wydaje mi

się”), aby pod koniec płyty wyciszyć
i ukoić słuchacza („Let them Cry”
z P. Kelmem – skrzypce i K. Kralką
– saksofon sopranowy). To płyta
rockowa z improwizującą gitarą
i wycieczkami w stronę techno i ha−
us przez co nafaszerowana jest tech−
nologią, elektroniką i oprogramowa−
niem. Swego rodzaju muzyczny ek−
speryment. 

Krzysztof Misiak podkreśla, że
wciąż realizuje swój osobisty, gita−
rowy styl zwany Hate Jazz (połącze−
nie ekspresji muzyki rockowej z wy−
rafinowaniem jazzu i fusion), dążąc
do własnego języka wypowiedzi.
Producentem i realizatorem nagrań
jest Paweł Mielnik, który pracował
również przy „Zdjęciu..”. 

Warto dodać, że na płycie zagrali
też znani polscy instrumentaliści;
Krzysztof Ścierański, Grzegorz
Grzyb i Mariusz Mielczarek, o któ−
rych Krzyszt of Misiak mówi: To są
ludzie, którzy bez zmrużenia oka
przystali na moją propozycję. Lubi−
my razem pracować, rozumiemy się
i łączy nas radość grania, po prostu
wzajemnie się uzupełniamy. Usły−
szymy tu również Wojciecha Pili−
chowskiego, nie tylko w roli instru−
mentalisty. 

„Krzyszt of Misak” to jedyny
utwór z tekstem. Swoista oda ku
czci... gdzie Pilichowski śpiewa
„Znam go (Misiaka – przyp. aut.)
długo i melduje posłusznie/ Nie
znać jego muzy to żyć bezdusznie”.
Czczone jest też samo miasto
w dowcipnym refrenie: „Płock
– moje miasto/ moja mamma piecze
ciasto”. – Mam nadzieję, że ten
utwór stanie się nieformalnym
hymnem Płocka – dodaje śmiejąc
się. Do tego utworu powstanie klip,
który będzie promował płytę „Wy−
daje mi się”. A koncerty? – Są pla−
ny. Wszystko zależy od tego jak pły−
ta będzie się sprzedawała i jakie
będzie zainteresowanie naszym kli−
pem – tłumaczy płocki muzyk. –
Jestem też po rozmowie z dyrekto−
rem Płockiej Orkiestry Symfonicz−
nej, z którą chciałbym zagrać kilka
koncertów. Jestem z tego miasta
i chciałbym płocki potencjał wyko−
rzystać. Myślę, że to by było fajne
wydarzenie... 

Wydanie płyty „Wydaje mi się...”
dofinansował Urząd Miasta Płocka.
Można ją kupić w sklepie muzycz−
nym Harfa lub on−line poprzez ofi−
cjalną stronę artysty (www.mi−
siak.art.pl). (rł)

– To muzyka gitarowa, oryginalna i nowoczesna. Nie wszyscy mają tego słuchać i nie za wszel−
ką cenę. Zależy mi na wrażliwym odbiorcy – mówi o swojej najnowszej płycie Krzysztof Misiak.

W auli ratusza prezentowanych będzie
kilkadziesiąt filmów z całego świata.

Festiwal narodził się we Włoszech
w 1962 roku, wtedy po raz pierwszy od−
był się Narodowy Festiwal Filmów Tu−
rystycznych w Wenecji. W tym tury−
stycznym mieście pozostał do 1970 roku,
po czym odwiedzał kolejne miasta mię−
dzy innymi Palermo, Neapol, Ligniano
Sabbiadoro czy Como. W 1983 roku An−
tonio Conte – włoski dziennikarz, prezes
Europejskiej Federacji Prasy Turystycz−
nej zorganizował pierwszy festiwal o za−
sięgu światowym – Międzynarodowy
Festiwal Filmów Turystycznych, który
odbywał się do 1992 roku w uzdrowisku
Montecatini Terme, później przeniesiono
go do Varese. Równolegle do niego za−
częły powstawać bliźniacze festiwale,
najbardziej znany w czeskim kurorcie
Karlove Vary. Festiwale poświęcone fil−
mom turystycznym podlegają pod Mię−
dzynarodową Komisję Współpracy Fe−
stiwali Filmów Turystycznych z siedzibą
w Wiedniu (C.I.F.F.T.), gdzie co roku
odbywa się festiwal podsumowujący se−
zon festiwalowy na świecie. 

Międzynarodowy Festiwal Filmów
Turystycznych zagości w Polsce po raz
pierwszy. Impreza odbędzie się w Płoc−
ku w dniach 20 – 24 września, podczas
której płocczanie i zaproszeni goście
obejrzą filmy krajoznawcze z całego

świata. Organizacji imprezy podjęła się
Business Integration Group oraz Funda−
cja EUROPE 2004 we współpracy
z Urzędem Miasta Płocka. Prace koordy−
nuje International Tourfilm Festival
z siedzibą w Rzymie. 

Dr Antonio Conte – prezydent Interna−
tional Tour Festival w ubiegłym roku
wraz z dziennikarzami akredytowanymi
w Polsce odwiedził nasze miasto. Wów−
czas zaproponował, aby to właśnie Płock
festiwal taki zorganizował. (opr. rł)

* Projekcje zaplanowano w czwartek
(21.09) i piątek (22.09) od godziny 15
do 23, w sobotę (23.09) od godziny 9 w
auli ratusza. Na zakończenie pokazu zo−
staną wręczone nagrody, między inny−
mi dla najlepszego filmu festiwalu, za
oryginalność tematu i nagroda Prezy−
denta Miasta Płocka. Regulamin oraz
szczegóły dotyczące festiwalu zawiera
strona internetowa www.tourfilmfesti−
val.pl. 

Już 20 września rozpocznie się w Płocku kolejny festiwal. Po
AudioRiver, CineMagic przyszła pora na Międzynarodowy
Festiwal Filmów Turystycznych. 

Filmy za jeden uśmiech

Moja mamma piecze ciasto

Krzysztof Misiak – gitarzysta,
kompozytor, muzyk, ex−gitarzysta
zespołu Chylińska, lider zespołu
S.O.S oraz ex−basista Medusy. Ma na
swym koncie wiele nagród m.in.
w plebiscycie magazynu GITARA
I BAS + BĘBNY w 2004 roku (zdo−
był tytuł „Najlepszy Gitarzysta Ro−
ku”), a także nagrody amerykańskich
uczelni muzycznych tj. Berklee Colle−
ge Of Music czy Atlanta Institute Of
Music & Jason Becker Scholarship.
Autor instruktażowej wideo−szkoły na
gitarę „Fusion Guitar”. Prowadzi tak−
że kolumnę recenzencką w „Gazecie
na Mazowszu” i wykłada podczas cy−
klicznych warsztatów gitarowych
w Gdyni, Bolesławcu (Festiwal Blues
nad Bobrem), Jaworznie (Jawor
Rock) i Darmstadt. Współorganizuje
i jest jurorem Festiwalu Rockowe
Ogródki w Płocku. 

To było wielkie wydarzenie: dla ak−
torów, ich rodzin, przyjaciół i przy−
padkowych widzów.

W sali Domu Technika (19 sierpnia)
kilkanaście osób niepełnosprawnych
zaprezentowało to, czego nauczyli się
w ciągu wielu męczących prób. Przed−
stawili spektakl przygotowany na pod−
stawie sztuki Pedro Calderona de la
Barca pt. „Życie jest snem”.

Na zaimprowizowanej scenie po−
kazali bardzo dynamiczne widowisko
z efektami akustycznymi, zmianami
dekoracji i nieoczekiwanymi zmiana−
mi akcji. Jawa przeplatała się ze
snem, nowy król zajmował miejsce
starego. Niezależnie od ważności roli

wszyscy aktorzy grali swoje kwestie
z ogromnym przejęciem, za co byli
nagradzani gromkimi brawami przez
licznie zgromadzoną publiczność.
A po przedstawieniu każdy z bohate−
rów wieczoru obdarowany został
czerwoną różą.

Pomysł na teatr niepełnosprawnych
zrealizowało Stowarzyszenie „Kolory
Życia” i Teatr Per Se przy udziale
PFRON. Reżyserem spektaklu był Ma−
riusz Pogonowski przy współpracy Bo−
gumiła Karbowskiego i Adama Bonal−
skiego. Aktorami byli uczestnicy War−
sztatów Terapii Zajęciowej przy DPS
”Przyjaznych serc”, parafii św. Jakuba
Apostoła i TPD. (j)

Niepełnosprawni na scenie

Niecodzienna premiera
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Wszystko zaczęło się w 1957 roku, kiedy to pra−
cownicy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
rozpoczęli badania terenowe w Radziwiu i okolicz−
nych miejscowościach powiatów: płockiego, sier−
peckiego i gostynińskiego. Chodziło o nagranie
oryginalnych, zachowanych jeszcze pieśni ludo−
wych. Dokumentowanie zabrało Instytutowi dwa
lata. W Radziwiu udało się zebrać 158 pieśni. Po
dwudziestu latach po pieśni sięgnął Wojewódzki
Dom Kultury w Płocku, który wydał książkę z wy−
borem 103 pieśni uzupełnionych zapisem nutowym
z nadzieją, że zasilą i urozmaicą repertuar zespołów
ludowych z województwa płockiego. Jarosław Li−
sakowski – autor „Pieśni ludowych z Radziwia” na−
pisał wówczas: wiele z tych pieśni żyje w tradycji
ustnej mieszkańców Radziwia.

Do wydania zbioru przyczynił się sam Franciszek
Dorobek, ówczesny dyrektor WDK, a także współ−
założyciel Płockiego Towarzystwa Muzycznego i ro−
dowity radziwiak. 

Minęło kolejnych 25 lat i po pieśni z lewego brze−
gu Wisły sięgnęło tym razem Towarzystwo Miłośni−
ków Radziwia. Do współpracy udało się namówić
Edwarda Bogdana, który zaaranżował muzycznie 30
utworów i nagrał je z członkami Chóru Akademic−
kiego Politechniki Warszawskiej w Płocku. Jest też
autorem linii melodycznych do wszystkich 103 pieś−
ni, które na dwóch płytach dołączone zostały do ze−
stawu. 

– Chcieliśmy przygotować profesjonalny materiał
dla członków chórów, amatorskich grup, które
chciałyby włączyć te pieśni do swego repertuaru –
tłumaczy Bogusław Osiecki, prezes TMR. Czwarta
uzupełniająca płyta zawiera skany pieśni ze zbioru
Lisakowskiego.

Na okładce zbioru widnieje również napis „Na−
grania oryginalne z lat 1957−59 – kontakt z TMR”.
Otóż okazało się, że TMR zdobyło oryginalne na−
grania sprzed blisko 50 lat. Niestety, nie ma prawa
do ich powielania i kopiowania (te nadal należą do
IS PAN). Wszyscy zainteresowani mogą ich jed−
nak posłuchać, po uprzednim kontakcie z Towa−
rzystwem. 

A to właśnie te
nagrania ze szpulo−
wych taśm magne−
tofonowych, śpie−
wane przez rodo−
witych mieszkań−
ców Radziwia,
Ciechomic, Popła−
cina czy Sendenia
– urodzonych
w większości jesz−
cze przed rokiem
1900 – mają niez−
wykłą moc i czar.
Śpiewane z właściwą ludową manierą, często z po−
myłkami, chwilami zastanowienia czy dźwiękiem
dzwonów z kościelnej wieży św. Bendykta i śpie−
wem ptaków w tle. To swoisty zapis obyczajów, lu−
dowego humoru, zabaw czy obrzędów (zwłaszcza
weselnych). Są pieśni zalotne, ballady, kołysanki
oraz piękne kolędy i... pieśni pijackie. 

Towarzystwo przygotowało niewielki nakład, ok.
100 egz. Album nie jest sprzedawany, lecz przekazy−
wany osobom, grupom lub towarzystwom zaintere−
sowanym jego treścią. Projekt został dofinansowany
z Funduszu Grantowego dla Płocka. (rł)

Towarzystwo Miłośników Radziwia przy−
gotowało czteropłytowy album z pieśniami
ludowymi z Radziwia. Są tu teksty, współ−
czesne aranżacje i linie melodyczne.

Pieśni 
zapomniane...

Udaje się to niewielu kapelom wyrosłym z fali
muzyki alternatywnej i punkrocka wczesnych lat 80.
Zazwyczaj giną w odmęcie dziejów. Te zaś, które
przetrwają (bądź się reaktywują) odcinają tylko ku−
pony od swojej młodzieńczej działalności. Nawet,
jeśli chcą wyjść z nowym materiałem nie potrafią
przebić się poza stałe, hermetyczne środowisko we−
teranów punckrowej publiczności, które nie akceptu−
je żadnych zmian.

Z prawdziwym zapałem

Farben Lehre (FL) wydał – nie licząc składanek
i reedycji – 8 płyt i jedną kasetę („Garażówkę”)
z czego trzy na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Ostat−
ni krążek zespołu „Farbenheit” – ukazał się rok temu
i zostały uznany przez prestiżowe pismo „Teraz
Rock” za najciekawszą płytę w dorobku FL (4
gwiazdki w pięciostopniowej skali i tytuł płyty mie−
siąca w październiku 2005). Zresztą wszystkie płyty
po 2001 roku, czyli od czasu, kiedy po pięcioletnim
stanie zawieszenia FL znów dało znać o sobie, mia−
ły dobrą prasę. – Ostatnie płyty są dojrzalsze,
a „Farbehheit” jest najlepiej brzmiącą płytą – mówi
lider Farben Lehre Wojtek Wojda. 

Zespół zaczyna dużo koncertować. Pod koniec lu−
tego 2004 razem z zespołami Proletaryat (punk rock)
i Habakuk (reggae) rusza na miesięczną trasę koncer−
tową „PUNKREGGAE PARTY TOUR 2004” po 14
największych miastach Polski, odwiedzając m.in.
Warszawę, Kraków, Poznań, Katowice, Szczecin,
Toruń, Lublin i Białystok. Trasa okazała się sukce−
sem frekwencyjnym – obejrzało ją ponad 7000 ludzi.
Kolejna duża trasa (17 miast) to rok 2005 – tym ra−
zem jako „Punk Reggae Live” z udziałem Akurat
i Happysad – młodymi zespołami bardzo popularny−
mi wśród nastoletniej publiczności. Druga edycja
„Punk Reggae Live” rozpoczęła się w lutym br. (30
miast). 

Odmłodzony skład, zmiana stylistyki (poprzez
włączenie dźwięków reggae i ska) pozwoliły na od−
świeżenie brzmienia zespołu, a jednocześnie na po−
zyskanie nowej publiczności. Wyjście z zaklętego
kręgu old boyów powtarzających do znudzenia „..
a pamiętasz, Stary, rok 86”. 

Chcieli być od tego jak najdalej. – Nie chcemy być
takim zespołem, bo byśmy się najzwyczajniej w świe−
cie nudzili się ze sobą. – mówi Wojtek Wojda. – Nie
daliśmy się zaszufladkować. Z prawdziwym zapałem
gramy nowe kawałki. Tworzymy nowe płyty i prezen−
tujemy je. To naturalny rozwój.

Nowy wizerunek nie zawsze podoba się. Sam
Wojda przyznaje, że na koncertach widzi wyraźny
podział na „starych”, czyli uznających dyskografię
zespołu do „Zdrady” (1996) i „nowych”, którzy
FL zaczęli słuchać od „Atomowych zabawek”
(2001). 

20 lat i więcej...

Zawsze hucznie obchodzą swoje „urodziny”.
Tak było w 2001 roku; jubileuszowa gala w Tea−
trze Dramatycznym z udziałem gości: Muńka
Staszczyka, Andrzeja „Kobry” Kraińskiego z Ko−
branocki, Strajku i... Płockiej Kapeli Podwórko−
wej. Imprezie towarzyszyła promocja płyty zawie−
rająca 15 piosenek (The Best of...) oraz pierwszy
tomik Wojciecha Wojdy, na który złożyło się 96
tekstów jego autorstwa, napisanych w latach 1986
– 2001.

Tak będzie i tym razem. 9 września na plażę na
Wisłą Farben Lehre zaprosił 9 zespołów m.in. Ko−
branockę, Zabili mi żółwia, Akurat i Cele nr 3. Spe−
cjalnie na jubileusz FL reaktywuje się płocki zespół
„Strajk”. Dodatkowo będą też goście indywidualni –
niespodzianki zespołu. 

– To będzie taki „Mini Jarocin”. Nie zapraszamy
może kapel z górnej półki, ale ludzi, do których ma−
my szacunek – tłumaczy Wojda. Kolejny prezent dla
fanów to możliwość zakupu podczas urodzinowego
koncertu dwupłytowego, jubileuszowego album FL,
choć jego ogólnopolska premiera odbędzie się dopie−
ro dwa dni później. 11 września to już dla zespołu
data symboliczna („Farbenheit” ukazał się 11 wrześ−
nia 2005 r.).

– Co na niej będzie? – 20 coverów i 20 piosenek
najważniejszych dla naszej drogi tj. „Akcja – Segre−
gacja” czy „Portrety” – dodaje Wojda. – Zaznaczam
jednak, że to nie jest „the best of”. Wybieraliśmy
utwory pod kątem wartości dla całej działalności
zespołu.

W Płocku będzie też można kupić limitowaną
serię koszulek zespołu (Zamiast „FL” na plecach
będzie „20”). Koncert w Płocku rozpocznie trasę
urodzinową. – Będzie przekrojowa. Połowa to
utwory z ostatnich płyt, pozostałe – z pierwszych
czterech. Niektóre z nich zagramy po raz ostat−
ni... – podsumowuje Wojtek Wojda. – No chyba,
że doczekamy 30 urodzin. 

Radosław Łabarzewski

* Więcej o zespole, koncertach i jubileuszu szukaj
na stronie www.farbenlehre.plocman.pl

Nigdy w głównym nurcie, czasami na, czasami pod wozem, zespół Farben Lehre ist−
nieje od 20 lat i ma się dobrze. W ubiegłym roku dali blisko 100 koncertów, do po−
łowy bieżacego ponad 50.

Dziś są moje urodziny...
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dokończenie ze str. 1
Znacznie więcej płocczan przyszło

natomiast w piątkowy wieczór na
Stary Rynek, gdzie zespół „Dzieci
Płocka” wraz z Reprezentacyjnym
Zespołem Artystycznym Wojska
Polskiego przedstawili patriotyczne
widowisko muzyczne pt. „Wielki
człowiek, wielki Polak – Józef Pił−

sudski”. O bohaterze wieczoru –
w przerwach między pieśniami le−
gionowymi i hukiem wystrzałów –
opowiadał historyk prof. Józef Sza−
niawski.

W holu ratusza do 10 września oglą−
dać można wystawę pt. „Płock Miasto
Bohater”, przygotowaną przez Książ−
nicę Płocką. E.J.

Polegli na polu chwały

dokończeniue ze str. 1
A teraz najważniejsza rzecz: za kar−

tę miejską będziemy płacili mniej niż
za normalny papierowy bilet miesięcz−
ny. – Dziś za przejazdy miesięczne jed−
ną linią trzeba zapłacić 60 złotych,
a po wprowadzeniu biletu elektronicz−
nego opłata wyniesie 50 złotych – mó−
wi Mirosław Milewski. – Analogicz−
nie: za bilet na wszystkie linie trzeba
dziś zapłacić 124 złote, a za kartę
miejską opłata wyniesie 100 zł. 

Władze miasta planują, że od kwiet−
nia 2007 roku w Płocku będą istniały
bilety okresowe tylko w formie elek−
tronicznej. Wcześniej jednak chcą
wprowadzać też inne udogodnienia. 

– Będziemy obserwować sytuację
i jeśli okaże się, że jest potrzeba
wprowadzenia jednorazowych prze−
jazdów w tej formule, zrobimy to
– zapewnia zastępca prezydenta Da−
riusz Zawidzki. 

Ponadto w przyszłości dzięki karcie
miejskiej będzie można wejść np. na
basen, do kina czy zoo. Oczywiście
wcześniej trzeba będzie ją „załado−
wać”, tzn. wpłacić na nią odpowiednią
kwotę pieniędzy. 

System okresowych biletów opar−
ty na kartach elektronicznych zbudo−
wała i prowadzi dla Komunikacji
Miejskiej firma Emax z Poznania. 

M.D.

Karta zamiast biletu

23 sierpnia przedstawiciele służb
miejskich, policji, straży pożarnej i miej−
skiej, pogotowia ratunkowego oraz Ma−
zowieckiego Kuratorium Oświaty spot−
kali się z wicewojewodą mazowieckim
Cezarym Pomarańskim. Okazją było
podsumowanie akcji p.n. „Bezpieczne
wakacje”. 

– Przed wakacjami zwróciliśmy się do
wszystkich samorządów i służb, aby pod−
jęli działania w trzech obszarach: bez−
piecznej drogi dzieci i młodzieży do
miejsc wypoczynku, bezpieczeństwa
w miejscach wypoczynku oraz w miejscu
zamieszkania – mówił Wicewojewoda.
– Teraz chcemy je ocenić. Oprócz rapor−
tów na piśmie chcemy się przyjrzeć, jak
takie działania wyglądają w terenie.

Na spotkaniu w ratuszu Cezary Poma−
rański wysłuchał osób zajmujących się
bezpieczeństwem w naszym mieście. 

– W tym roku w Płocku odbywało się
i jeszcze będzie się odbywać wiele im−
prez – mówił prezydent Mirosław Mi−
lewski. – Na niektórych pojawiało się
nawet 40 tysięcy osób. Tylko dzięki
wspólnym działaniom udało nam się do−
prowadzić do tego, że w naszym mieście
jest bezpiecznie. Nie są to wyniki ideal−
ne, ale dobre; nie odnotowaliśmy żad−
nych poważniejszych zdarzeń.

Jacek Olejnik, zastępca płockiego ko−
mendant policji mówił, że funkcjonariu−
sze zwracali szczególną uwagę na prze−
woźników, którzy musieli zapewnić
bezpieczny dojazd dzieci i młodzieży na
wypoczynek. – Skontrolowaliśmy około
60 kierowców i ich pojazdy – mówił.
– Pięć autokarów nie spełniało wymo−
gów technicznych, więc nie zostały do−
puszczone do ruchu. Na szczęście żaden
z kierowców nie był pod wpływem alko−
holu. 

Funkcjonariusze policji zabezpieczali
kąpielisko Sobótka i plażę nad Wisłą,
a także imprezy masowe, które się na
niej odbywały. – Nie zanotowaliśmy tam
większych wykroczeń – prezentował Ja−
cek Olejnik. – Jedynie po imprezach
zdarzały się wykroczenia porządkowe,
ale nie w okolicy plaży. Podczas wakacji
nie zwiększyła się liczba przestępstw
oraz wykroczeń, np. włamań i kradzieży. 

Jan Siodłak z Oddziału Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych przypomniał, że
miasto tylko w czasie wakacji sfinanso−
wało 171 dodatkowych patroli policji,
w których wzięło udział ponad 200 poli−
cjantów. 

Przedstawiciele straży pożarnej oraz
pogotowia ratunkowego sprawdzali
miejsca, gdzie odbywały się kolonie
i obozy dla dzieci oraz młodzieży. Straż
Pożarna zorganizowała obóz w Gorze−
wie dla młodzieżowych drużyn pożarni−
czych. 

Ponadto pogotowie i straż zabezpie−
czały wszystkie imprezy masowe odby−
wające się w mieście. – Nie było żadnych
zagrożeń – mówił Kajetan Górzyński
z pogotowia. – Zdarzały się jedynie indy−
widualne niegroźne przypadki.

Jacek Fuz, komendant Straży Miej−
skiej, podkreślał, że bardzo ważne są
działania przedwakacyjne. Dlatego fun−
kcjonariusze przeprowadzali akcje edu−
kacyjne. W czasie wakacji straż miejska
wypełniała swoje wszystkie obowiązki. 

Ewa Adasiewicz, dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu mówiła, że
większość przerwy wakacyjnej dzieci
spędzają w miejscu zamieszkania. Dla−
tego miasto stara się zorganizować im
wypoczynek, m.in. poprzez dofinanso−
wanie instytucji takich jak np. SDK,
MDK, świetlice środowiskowe, kluby
sportowe i parafialne. 

Wicewojewoda po wysłuchaniu skró−
conych raportów na temat działań posz−
czególnych służb nie krył zadowolenia.
– To imponujący wynik – mówił. – Naj−
ważniejsze, że nie było żadnych ofiar
i poważniejszych wypadków. M.D.

Zero ofiar 
– imponujący wynik
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Na zdjęciu: Damian Rebelski z ojcem, który prezentuje jego prace 
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Na początku sierpnia w Domu Po−
mocy Społecznej w Zakrzewie po raz
kolejny odbył się plener malarski „Oto
ja”. Obok stałych twórców art brut
i naif z płockiego kręgu – Jankowskiej,
Rosłona, Dębińskiego i Głowali – po
raz pierwszy przyjechał Damian Re−

belski z Bydgoszczy. Był też zaprzy−
jaźniony z Zakrzewem i Płockiem
Henryk Żarski z Pakówki. Organizato−
rem pleneru była Pracownia Farbiarnia
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
Wystawa poplenerowa planowana jest
na wrzesień. (rł) 

Plener „Oto ja” 

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
– Dom Darmstadt organizuje kursy ję−
zyka niemieckiego, angielskiego, fran−
cuskiego i rosyjskiego dla początkują−
cych i średnio zaawansowanych. Kur−
sy tradycyjne obejmują 60 godzin lek−
cyjnych w ciągu roku szkolnego (od
września do czerwca roku następne−
go), a kursy intensywne – 120 godzin
lekcyjnych w ciągu roku szkolnego.
Opłaty wynoszą:

– język niemiecki 
120 godzin (2 x 60 g) – 2 x 590 zł

– język angielski 

120 godzin (2x60 g) – 2 x 590 zł 
– język francuski 

60 godzin (2 x 30 g) – 2 x 300 zł
– język rosyjski 

60 godzin (2 x 30 g) – 2 x 300 zł
Opłaty można regulować w ratach.
Spotkania organizacyjne dla zainte−

resowanych kursami językowymi
w Domu Darmstadt w roku szkolnym
2006/2007odbędą się we wrześniu: ję−
zyk rosyjski – 25, język francuski –
26, język niemiecki – 27, język angiel−
ski – 28 września. Wszystkie rozpocz−
ną się o godz. 17.00 mw

Kursy językowe w DD
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Muzeum Mazowieckie organizuje
w ramach Europejskich Dni Dziedzic−
twa Piknik Archeologiczno−Etnogra−
ficzny – sentymentalną podróż do
Wieków Średnich.

Impreza, która rozpocznie się 1
września i potrwa trzy dni, zapowiada
się ciekawie; pokazy starych rzemiosł,
walk, warsztaty i koncerty zespołów
grających dawną muzykę.

To pierwszy taki piknik w Płocku,
ale – jak obiecują organizatorzy – nie
ostatni.

W zagrodzie i obozie

Teren wokół Spichlerza ma być po−
dzielony na cztery części; wspomnianą
zagrodę, obóz, targowisko i estradę. Na
potrzeby zagrody słowiańskiej muzeum
zbudowało drewnianą chatę pokrytą trzci−
ną (o wymiarach 4x2 m) z aneksem –
wiatą w szczytowej ścianie oraz plecion−
kowym płotem o długości 50 m. Zagroda
zajmie powierzchnię ok. 30 m. Tu spotka−
my rybaka budującego łódkę – dłubankę,
garncarza lepiącego gliniane naczynia.
Średniowieczni rzemieślnicy chętnie
dzielić się będą swą wiedzą z widzami
(organizatorzy przewidzieli warsztaty dla
dzieci). Życie w zagrodzie będzie toczyło
się przez cały czas trwania festynu.

Jeśli zauważycie pięć namiotów bę−
dzie to znak, że zbliżacie się do obozu
wojów piastowskich zamieszkałego
przez rodzinę słowiańską „Weles”. Tu
będziemy mogli nauczyć się strzelać
z łuku, poznać techniki rzutu oszczepem

oraz wziąć udział w zabawach plebej−
skich (przeciąganie liny, siłowanie się
na równoważni). Będzie również szansa
na przymierzenie dawnego stroju (i zro−
bienie sobie w nim zdjęcia) i na spróbo−
wanie potraw kuchni średniowiecznej.

Targowisko

zamknie się w 7 straganach. Raczej
nie spotkamy tu miejskich przekupek,
ale np. średniowiecznego skrybę, który
zaprosi nas na warsztaty poświęcone hi−
storii książki, drzeworytu i sfragistyki.
Przed nami też szansa poznania sposo−
bów wykonywania iluminowanych kart
średniowiecznych rękopisów, które za−
prezentuje nam iluminator tekstów.

Mincerz przeprowadzi warsztaty
poświęcone biciu dawnych monet
i wytwarzaniu tabliczek wojsko−
wych, a snycerz pokaże jak zdobić
drewniane sprzęty. Złotnik zaś za−
prezentuje różne formy zdobienia bi−
żuterii wczesnośredniowiecznej,
a bursztyniarz – sposoby obróbki
bursztynu i zdobienia bursztynem bi−
żuterii z wieków średnich. Przewidu−
je się również stoisko z prezentacją
ziołolecznictwa i wróżenia z run
skandynawskich. 

Na estradzie przez trzy dni gościł
będzie zespół Open Folk (każdy dzień
z trzema półgodzinnymi koncertami).
Usłyszymy też zespół „Tradycje i In−
spiracje”. 

Szczegółowy programy imprezy
można znaleźć na stronie www.muze−
umplock.art.pl (rł)

Wokół Spichlerza przy Kazimierza Wielkiego 11 b powstanie
wczesnośredniowieczna zagroda słowiańska, obóz wojów pia−
stowskich i targowisko

Średniowieczny piknik

Tegoroczne warsztaty archeologiczne w Kurowie pod Sierpcem

Jak twierdzą znawcy tematu, tego−
roczna impreza (25 sierpnia) niewiele
miała wspólnego z ubiegłoroczną. Z po−
przedniej edycji została tylko piękna
nadwiślańska sceneria i scena. Z dobo−
rem wykonawców było już znacznie go−
rzej, a najgorzej chyba z zareklamowa−
niem imprezy. Podczas gdy w 2005 ro−
ku plakaty i banery obwieszczały o im−
prezie już kilka tygodni wcześniej (tak−
że w innych dużych miastach), w tym
– informacje pojawiły się zaledwie
w przeddzień. I efekt było widać: w ro−
ku ubiegłym około 30 tysięcy uczestni−
ków, w obecnym... może tysiąc.

Tegoroczny Desant próbowano ua−
trakcyjnić dodatkowo przedpołudnio−
wym pokazem jazdy na rolkach na Sta−
rym Rynku i konkursem graffiti, ale po−
pisy na deskach podziwiali tylko przy−
padkowi przechodnie. Gwiazdy koncer−
tu głównego m.in. Dj Kostek, Peja,
Dua&Gal również nie przyciągnęły wielu
fanów i to wcale nie z powodu deszczu.

Kolejny raz potwierdza się zasada,
że nad przygotowaniem – nawet tak
„spontanicznej” – imprezy trzeba się
solidnie napracować i dopracować
wszystkie szczegóły. Inaczej efekt jest
taki, jaki był. (j)

II edycja HipHop Desant

Gorzej niż przed rokiem
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Komunikacja Miejska Płock informuje, ze od 1 września uruchomiła nowe po−
łączenie autobusowe ze Słupna do PKN Orlen. Autobus linii nr 36 ze Słupna do
skrzyżowania Jachowicza z Bielską pojedzie tak jak „dwunastka”, a dalej al. Ko−
bylińskiego, Łukasiewicza, Długą (przy Basellu) do Bramy II i do Bramy I.

Ponadto wydłużone zostały kursy dwóch linii: nr 1 jeździ obecnie od Zalesia
do Umienina (przy Peklimarze) przez Machcino, Sękowo i Zągoty, a nr 18 od al.
Jachowicza (przy Bielskiej) do Jana Pawła II/Mazura przez Podolszyce Północ−
ne (Wyszogrodzka, Armii Krajowej).

I jeszcze jedna nowość: dodatkowe kursy pojawią się na liniach nr: 3, 12 i 19. (j)

Nowe połączenia

21.09 – CZWARTEK
8.00 – 20.00 Wydawanie Pakietu Zjazdo−

wego. Rejestracja uczestników obchodów
w szkole, wpisy do Księgi Pamiątkowej

9.00 – 12.00 Lekcje pokazowe dla
uczestników jubileuszu oraz zwiedzanie
szkoły i Klubu Absolwenta oraz okoliczno−
ściowych wystaw poświęconych dziejom
szkoły (w Książnicy Płockiej i Towarzystwie
Naukowym Płockim)

12.00 Otwarcie przez dyrektora Liceum
i prezesa Stowarzyszenia Jagiellończyków
uroczystych obchodów w auli szkolnej

12.00 – 12. 30 Występ chóru Minstrel
LO im. St. Małachowskiego w auli szkol−
nej

12.30 – 13.00  Występ Zespołu Pieśni
i Tańca Dzieci Płocka w auli

13.00 – 13.30 Okolicznościowe wystę−
py teatralne i kabaretowe uczniów

13.30 – 14.00 Nadanie imienia Marii
Kuncewiczowej /córki pierwszego dyrek−
tora szkoły/ sali polonistycznej

14.00 – 15.00 Otwarcie i zwiedzanie
wystawy okolicznościowej 

16.30 – 18.00 Uroczysta msza św. ce−
lebrowana przez Biskupa Płockiego
z udziałem nauczycieli i uczniów oraz ab−
solwentów i wychowanków w Bazylice Ka−
tedralnej, poświęcenie nowego sztandaru
Liceum.

18.00 – 18.30 Przemarsz ulicami Płoc−
ka do szkoły uczestników obchodów jubi−
leuszowych

18.30 – 19.00 Odsłonięcie obelisków
upamiętniających założycieli szkoły i bu−
downiczych jej gmachu oraz dyrektora Ja−
na Przyszlaka

19.30  Koncert okolicznościowy Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej w auli Pań−
stwowej Szkoły Muzycznej

22.09 – PIĄTEK
8.00 – 20.00 Wydawanie Pakietu Zja−

zdowego, dalsza rejestracja uczestników,
wpisy do Księgi Pamiątkowej

10.00 – 11.00 Msza św. w kościele św.
Stanisława Kostki w intencji nauczycieli,
absolwentów i uczniów szkoły

12.00 – 15.00 Uroczystość główna
w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica,
projekcja filmu dokumentalnego pt. Stule−
cie płockiej Jagiellonki

17.00 Spotkania rocznikowe absolwen−
tów i wychowanków w szkole

18.00 Piknik absolwentów i wycho−
wanków oraz nauczycieli na boiskach
szkolnych

23.09 – SOBOTA
8.00 – 18.00 Wydawanie Pakietu Zja−

zdowego, rejestracja uczestników, wpisy
do Księgi Pamiątkowej

10.00 – 16.00   Turniej rycerski
o miecz Władysława Jagiełły

11.00 – 11.30   Projekcja filmu doku−
mentalnego „Stulecie płockiej Jagiellonki”

11.30 – 12.00 Występ Zespołu Tańca
Ludowego Masovia Politechniki War−
szawskiej w auli 

12.00 – 13.00  Koncert muzyki mło−
dzieżowej w auli szkolnej

13.00 – 14.30  Zwiedzanie okoliczno−
ściowych wystaw poświęconych dziejom
Liceum: w szkole oraz w Książnicy Płoc−
kiej i Towarzystwie Naukowym Płockim

16.00 Spotkania rocznikowe absolwen−
tów i wychowanków w szkole

20.00 Bal nauczycieli, absolwentów
i wychowanków w salach szkoły

23.09 – NIEDZIELA
11.00 – 20.00  Zlot YOUNG & OLD SZOP

STARS w okolicach Płocka w 20. rocznicę
powstania SKKT – PTTK SZOP nad jeziorem
Białym k/ Płocka

11.00 Zakończenie uroczystych obcho−
dów 100. rocznicy powstania Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Ja−
giełły. Wpisy do Księgi Pamiątkowej. Po−
żegnanie ze szkołą absolwentów i wycho−
wanków.

Program obchodów 
100. rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego 

im. Władysława Jagiełły 21 – 24 września 2006 roku
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* Z ul. Jana Pawła II zginął motorower
Kawasaki. 

* Kierujący roverem, 20−letni płoccza−
nin na skrzyżowaniu ulic 1 Maja−
Sienkiewicza, nie ustąpił pier−
wszeństwa przejazdu kierującej
Fordem Fiesta. W wyniku zdarze−
nia pasażerka forda doznała obra−
żeń ciała i została przewieziona do
szpitala. 

* Dwie kobiety, podające się za pra−
cownice spółdzielni mieszkanio−
wej, ukradły z mieszkania przy ul.
Jakubowskiego pieniądze. 

* Z mercedesa, zaparkowanego przy
ul. Rembielińskiego złodzieje za−
brali dwie kurtki męskie, portfel
z pieniędzmi oraz dokumenty. 

* Nieznany sprawca zerwał kobiecie
z szyi złoty łańcuszek. Do zdarze−
nia doszło przy ul. Batalionu Para−
sol. 

* Z biura przy al. Jachowicza złodzie−
je zabrali telefon komórkowy oraz
pieniądze.

* 47−letni kierowca Forda Escorta nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu
polonezowi kierowanemu przez 40−
letniego mężczyznę. W wyniku
zdarzenia obrażeń ciała doznali
obydwaj kierowcy oraz pasażero−
wie poloneza. 34−letnia kobieta
zmarła w szpitalu. Do wypadku do−
szło w Starej Białej. 

* Z otwartego samochodu man, zapar−
kowanego przy ul. Dworcowej zło−
dzieje skradli portfel z pieniędzmi,
dokumentami oraz telefon komór−
kowy. 

* 20−letni mieszkaniec powiatu, kieru−
jący Oplem Combo podczas cofa−
nia na parkingu potrącił 62−letnią
kobietę, która z obrażeniami ciała
trafiła do szpitala. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Bielskiej. 

* Z otwartego biura przy ul. Monte
Cassino złodzieje zabrali torebkę
z pieniędzmi. 

* W trakcie kontroli drogowej poli−
cjanci znaleźli pod wycieraczką
w samochodzie torebkę z suszem.
Kierowca pojazdu i jego pasażer
zostali zatrzymani. Do zdarzenia
doszło przy ul. Rembielińskiego. 

* 37−letni kierowca Daewoo Matiza
w rejonie przejścia dla pieszych
przy ul. Gwardii Ludowej potrącił

rowerzystę, który nagle wtargnął na
jezdnię. Rowerzysta z obrażeniami
ciała trafił do szpitala.

* Z otwartego pomieszczenia służbo−
wego w księgarni przy ul. Tysiącle−
cia zginął portfel z pieniędzmi. 

* Na skrzyżowaniu ul. Dobrzyńska−
Medyczna 37−letni kierowca hyun−
daia podczas skrętu w prawo, nie
zachował bezpiecznego odstępu
i prawym bokiem pojazdu potrącił
65−letnią rowerzystkę, która z obra−
żeniami ciała trafiła do szpitala. 

* Dwóch mężczyzn pobiło 49−letniego
mężczyznę w jego mieszkaniu przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Sprawcy
skradli także pieniądze oraz sprzęt
RTV. 

* Złodzieje ukradli kabel komunika−
cyjny z dwóch studzienek. Do zda−
rzenia doszło przy ul. Borowickiej. 

* Podczas kontroli osobistej policjanci
znaleźli u 24−letniego mężczyzny
bibułkę z marihuaną. Do zatrzyma−
nia doszło przy ul. Rybaki. 

* Z bmw zaparkowanego przy ul. Me−
dycznej złodzieje zabrali radiood−
twarzacz. 

* Maszynista pociągu towarowego po−
trącił przodem elektrowozu męż−
czyznę, który leżał na torach i za−
czął się podnosić po usłyszeniu sy−
gnału ostrzegawczego. Poszkodo−
wany został odwieziony do szpita−
la. Do zdarzenia doszło w okolicy
ul. Bielskiej. 

* 17−letni płocczanin ukradł telefon
komórkowy 13−letniej dziewczyn−
ce. Do zdarzenia doszło przy ul.
Gałczyńskiego. 

* Z otwartej scani, zaparkowanej przy
ul. Otolińskiej, złodzieje zabrali
portfel z pieniędzmi i dokumenta−
mi. 

* Z biura przy Placu Dąbrowskiego
zginęła torebka. 

* Z oparcia krzesła w barze szybkiej
obsługi przy ul. Wyszogrodzkiej
złodzieje zabrali torebkę z doku−
mentami, telefonem komórkowym
i pieniędzmi.

* Kierująca Nissanem Almera, wy−
przedzając na podwójnej ciągłej li−
nii uderzyła w tył tatry. Do szpita−
la trafiła kobieta oraz jej pasażer.
Do zdarzenia doszło w Słupnie. 

(m.d.)

Kronika policyjna

Wojewódzki Urząd Pracy w War−
szawie jest w trakcie przeprowadzki.
Kolejne wydziały przenoszą się do
siedziby przy ul. Ciołka 10a. Na zmia−
nach zyskają głównie petenci, którzy
będą obsługiwani w lepszych warun−
kach.

1 sierpnia WUP przejął IV piętro
w budynku przy ul. Ciołka 10a na któ−
rym rozlokowanych zostało sześć wy−
działów: Wydział Regionalnej Polity−
ki Rynku Pracy (pok.404a, 405,
406,407, 404), Wydział Statystyki
i Analiz (415, 416, 417), Wydział
Kontroli Wewnętrznej (403, 402),
Wydział Administracyjno – Gospo−
darczy (420, 419, 418, 421, 401, 414).

Przypominamy, że na trzecim pię−
trze w budynku przy ul. Ciołka 10a,
rozlokowanych jest pięć wydziałów
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w War−
szawie m.in. Centrum Informacji i Pla−
nowania Kariery Zawodowej, Wydział
Kontroli Legalności Zatrudnienia. Na

tym piętrze ustawione są także tzw.
ofertomaty, w których bezrobotni sami
mogą wyszukiwać ofert pracy.

Każdy, kto chce uzyskać informację
telefoniczną może dzwonić pod nu−
mer telefonu 532−22−00 (numer cen−
trali).

W siedzibie WUP przy ul. Młynar−
skiej 16 pozostała m.in. dyrekcja
WUP (dyrektor Tadeusz Zając pok.
18 – I piętro i wicedyrektorzy: Ed−
ward Wroniewski – ds. Regionalnej
Polityki Rynku Pracy i Funduszy
Strukturalnych oraz Maciej Eckardt
– ds. Poradnictwa Zawodowego i Poś−
rednictwa Pracy. pok. 30 – II pietro),
Wydział Obsługi Europejskiego Fun−
duszu Społecznego (pok. 15, 16, 21 –
I piętro i II piętro), oraz Wydział Mi−
gracji Zarobkowej – parter. Przypomi−
namy numer centrali telefonicznej
(022) – 631−22−15 do 17.

A. Kornatowski
(rzecznik prasowy WUP)

Przeprowadzka w WUP
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Od 1 września br. Dział Świadczeń
Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej w Płocku będzie
jedyną instytucją wypłacającą
świadczenia rodzinne w Płocku. Pra−
cownicy zakładów pracy, które do
tej pory realizowały wypłatę świad−
czeń rodzinnych powinni zgłosić się
do siedziby Działu Świadczeń Ro−
dzinnych przy Placu Dąbrowskiego 1.
Przyjęcia interesantów odbywają się
codziennie się w godzinach od 9 −14,
a w środy w godz. 11 – 17.

Na Pl. Dąbrowskiego 1 (pok. nr 6,
tel.364−03−70) czynny jest punkt infor−
macji i wydawania wniosków, gdzie
każdy może szczegółowo dowiedzieć
się, jakie świadczenia mu przysługują,
jakie dokumenty winien dołączyć do
wniosku, oraz pobrać formularze
wniosku.

Zasady i kwoty

Od 1 września zmieni się nie tylko
wysokość zasiłku rodzinnego ale inne
będą również zasady jego wypłacania.
19 lipca br. zostało ogłoszone Rozpo−
rządzenie Rady Ministrów w sprawie
wysokości dochodu osoby uczącej się,
stanowiącego podstawę ubiegania się,
o zasiłek rodzinny oraz wysokości
świadczeń rodzinnych (Dz. U. nr 130,
poz. 903). Zasadniczą zmianą, która
wynika z tego rozporządzenia jest fakt,
iż wysokość zasiłku rodzinnego
w okresie zasiłkowym od 1 września
2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. uzależ−
niona została od wieku dziecka i wy−
nosić będzie miesięcznie: 48 zł na
dziecko do ukończenia przez nie 5 ro−
ku życia), 64 zł dla dzieci powyżej 5
roku życia do ukończenia 18 lat, 68 zł
na dziecko w wieku powyżej 18 roku
życia.

Zmieniły się również kwoty nastę−
pujących świadczeń:

1. dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu wychowywania dziecka w ro−
dzinie wielodzietnej, który wynosić
będzie 80 zł miesięcznie

2. dodatek z tytułu kształcenia i re−
habilitacji dziecka niepełnosprawne−
go, który wynosić będzie 60 zł na
dziecko w wieku do 5 roku życia i 80
zł na dziecko w wieku powyżej 5 ro−
ku życia do ukończenia 24 lat

3. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego, który wynosić będzie 100
zł na dziecko

4. dodatek z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki poza miejscem zamiesz−
kania, który wynosić będzie 90 zł
(miesięcznie w związku z zamieszka−
niem) lub 50 zł miesięcznie (w związ−
ku z dojazdem)

5. zasiłek pielęgnacyjny, który wy−
nosić będzie 153 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe

Nie ulega zmianie kryterium docho−
dowe uprawniające do świadczeń ro−
dzinnych i wynosi 504 zł netto na
członka rodziny (lub 583 zł netto, gdy
w rodzinie wychowuje się dziecko nie−
pełnosprawne). Do wyliczenia docho−
du brany jest dochód osiągnięty
w 2005 roku.

Należy pamiętać, że w przypadku
gdy osoba ubiegająca się o świadcze−
nia rodzinne na nowy okres zasiłko−
wy złoży wniosek wraz z dokumen−
tami w okresie od dnia 1 sierpnia do
dnia 30 września, świadczenia ro−
dzinne przysługujące za miesiąc
wrzesień wypłaca się do dnia 31 paź−
dziernika.

(opr. rł na podst. MOPS)

Zmiany w świadczeniach
rodzinnych
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„Zdobywamy góry dlatego, że są” – oznajmił sir Edmund
Hillary, który jako pierwszy postawił stopę na szczycie Mo−
unt Everestu, znanego też jako Czomolungma. Ta tybetań−
ska nazwa po polsku znaczy „siedziba bogów” – bo też,
znajdując się na wierzchołku najwyższej góry świata, nieja−
ko automatycznie znajdujemy się bliżej Najwyższego. Do−
tyczy to również gór znacznie niższych, w rodzaju rodzi−
mych Beskidów, od których kolejną wakacyjną pielgrzym−
kę rozpoczęli niżej podpisany i Michał Pankowski, miłoś−
nik i znawca muzyki sakralnej oraz świeżo upieczony pra−
cownik naukowo−dydaktyczny płockiej PWSZ.

Dwa lata temu naszym celem było francuskie opactwo
benedyktyńskie w Solesmes, w roku ubiegłym – znacznie
mniej renomowany klasztor tej samej re−
guły w wielkopolskim Lubiniu (patrz ar−
chiwalne numery „Sygnałów Płockich”).
Pielgrzymkę tegoroczną, też pod wezwa−
niem św. Benedykta, rozpoczynamy od
Zawoi, podobno największej wsi tury−
stycznej Polski południowej. W okolicy
wiele różnych atrakcji turystycznych –
np. karczma „Rzym” w Suchej Beskidz−
kiej, gdzie mistrz Twardowski, bezboż−
nik lekkomyślny, miał stanąć oko w oko
z siłą nieczystą. My jednak udajemy się
na Babią Górę, królową Beskidu: pod
najwyższym szczytem pod nazwą Diab−
lak (podejście, w samej rzeczy, diabel−
sko trudne) trafiamy tu na... tablicę
wmurowaną w 1987 roku na okoliczność Międzynarodowe−
go Kongresu Eucharystycznego, a na wierzchołku, już po
stronie słowackiej – na obelisk ku czci Jana Pawła II. Na
przełęczy Krowiarki, u wschodniego podnóża babiogór−
skiego masywu, odnajdujemy tablicę upamiętniającą pracę
przyszłego papieża przy budowie drogi na ową przełęcz na
krótko przed wybuchem II wojny światowej i ruszamy ku
malowniczej Hali Krupowej, ostatnim górskim szlakiem
przemierzonym przez kardynała Wojtyłę w ojczyźnie przed
objęciem stolicy apostolskiej,
by na Policy (najwyższym
wzniesieniu na szlaku), napot−
kać obelisk z okazji ćwierćwie−
cza pontyfikatu. Zważywszy na
„boską” symbolikę gór, trudno
oprzeć się wrażeniu, że droga
krakowskiego metropolity na
tron Piotrowy wiodła w pew−
nym sensie właśnie przez nie. 

Jako arcybiskup niegdysiej−
szej stolicy Piastów i Jagiello−
nów gościł On też często
w Tyńcu, największym opac−
twie benedyktyńskim w Polsce.
W glorii Ojca Świętego zawitał
tu wszakże tylko raz, w 2002 ro−
ku – jak dowiadujemy się z ko−
lejnej tablicy pamiątkowej, tym
razem już u celu naszej waka−
cyjnej pielgrzymki. 

Odkrywamy tutaj zarazem
wiele innych atrakcji. Krajobraz
tej małopolskiej miejscowości, od 1973 roku w granicach
dawnej stolicy Polski, przypomina Kazimierz Dolny: lesiste
wzgórza wyrastające z białych wapiennych skał (po drugiej
stronie Wisły, na tutejszych Bielanach, malowniczo zwień−
czone wieżami imponującego zespołu klasztorno−kościel−
nego ojców kamedułów z początku XVII wieku), ścieżki
spacerowe pośród drzew czy na wiślanym brzegu... W we−
ekendy kursuje tu prom, któremu piękną, mało znaną pio−
senkę poświęcił kiedyś Marek Grechuta, nazwa jednej
z ulic przypomina o legendarnym panu Tyńca, Walgierzu
Udałym, którego krwawa zemsta małżeńska stała się tema−
tem przekazów kronikarskich i literackich (Sienkiewicz,
Żeromski) – bezsprzecznie jednak życie lokalnej społecz−
ności wciąż skupia się wokół wspomnianego przybytku oj−
ców benedyktynów.

Założony w XI wieku przez Kazimierza Odnowiciela,
przechodził rozmaite koleje: kościół, pierwotnie romański,
a potem gotycki, przebudowano ostatecznie w stylu baroko−
wo−rokokowym (taki zresztą charakter ma do dziś), cały zaś
kompleks zabudowań klasztornych służył... na przykład ja−
ko twierdza konfederatów barskich, broniących się tutaj
w latach 1771−72 przed wojskami rosyjskimi. Po okresie
rozkwitu w XVI, a później w XVIII wieku, mniej więcej
w połowie następnego stulecia obiekt popadł w ruinę i de
facto przestał istnieć jako przybytek zakonny; rangę opac−
twa odzyskał w 1968 roku, a dwadzieścia jeden lat wcześ−
niej zaczęła się jego odbudowa, trwająca praktycznie do
dnia dzisiejszego.

Jej efekty są na tyle znaczne, że ruch tu−
rystyczny na terenie opactwa wydaje się
zgoła wyjątkowy, przynajmniej w kontek−
ście dwóch pozostałych, znacznie bardziej
kameralnych polskich klasztorów bene−
dyktyńskich w Lubiniu i Biskupcu: w cią−
gu naszego kilkudniowego pobytu co−
dziennie zjawiało się tu parę wycieczek. Za
przewodnika chętnie służy charyzmatycz−
ny ojciec Leon Knabit, najbardziej znany
medialnie spośród ponad czterdziestu tutej−
szych zakonników (regularne audycje
w Programie I Polskiego Radia w latach
2002−2004, a obecnie w TVP 1, liczne
książki publikowane także przez miejsco−
we Wydawnictwo Benedyktynów). Tele−

widzowie mogą podziwiać wnętrze klasztornego kościoła
dzięki okazjonalnym transmisjom mszy w TVP Polonia. Dla
miłośników muzyki niewątpliwą atrakcję stanowią Tynieckie
Recitale Organowe, w roku bieżącym zorganizowane już po
raz trzydziesty piąty, w dość podobnej formule jak Międzyna−
rodowy Festiwal Organowy w płockiej katedrze. Co więcej,
tynieccy bracia nagrywają i wydają płyty z instrumentalną
muzyką liturgiczną i, przede wszystkim, z monodycznymi
śpiewami gregoriańskimi, co kwalifikowałoby ich chyba do

uczestnictwa w Festiwalu Muzy−
ki Jednogłosowej w świątyni na
Wzgórzu Tumskim.

Jakkolwiek przyszłość się
w tym względzie ułoży, dla
nas, jako płocczan, są dopraw−
dy miłymi gospodarzami. Prze−
or klasztoru w powitalnej roz−
mowie przypomina, że mamy
u siebie, po drugiej stronie Wi−
sły, kościół pod wezwaniem
św. Benedykta, a na zawieszo−
nej u wejścia od refektarza ma−
pie polskich opactw benedyk−
tyńskich z XVIII wieku Płock
figuruje na poczesnym miejscu
– z adnotacją, że w 1798 roku
miejscowi benedyktyni prze−
nieśli się do Pułtuska. Mimo
dość intensywnego przepływu
gości (podczas naszego pobytu
jednym z nich okazuje się zna−
ny pianista Janusz Olejniczak)

cały czas panuje tu atmosfera spokoju i skupienia, sprzy−
jająca twórczej refleksji nad sobą, a w każdym razie dają−
ca jakże potrzebne wytchnienie od coraz bardziej absur−
dalnego i dokuczliwego zgiełku polskiej codzienności.
– także dzięki zacisznemu klasztornemu ogrodowi, roz−
szerzonemu o mini−gospodarstwo rolne, gdzie uwagę
zwracają dwa sympatyczne koziołki: Bolek i Lolek. Mło−
dy mężczyzna z Gliwic, regularny gość opactwa, twierdzi
nawet, że przyjazdy do Tyńca są dlań koniecznością ży−
ciową: może dlatego, że ma tutaj do czynienia z mikros−
połecznością alternatywną w najlepszym sensie tego
określenia, żyjącą godnie i produktywnie dzięki wierno−
ści zdrowym, odwiecznym zasadom – dla ogółu obywate−
li współczesnej Polski chyba coraz mniej oczywistym.

A. Dorobek

NA PAPIESKIM SZLAKU 

W Klubie
„Podróże”

Po wakacyjnej przerwie, od wrześ−
nia Dom Darmstadt wznawia cyklicz−
ne spotkania w Klubie „Podróże” im.
Tony’ego Halika. Pierwszą podróż na
slajdach płocczanie będą mogli odbyć
11 września do Indii. O tym egzo−
tycznym dla nas kraju opowiadać bę−
dzie Tomasz Bieńkowski. Początek
o godz. 18.

... Od kilku lat moją pasją są podró−
że. W myśl przysłowia ”Cudze chwali−
cie....” moja przygoda z podróżami
rozpoczęła się od dokładnego pozna−
nia naszej ojczyzny. Potem nadeszła
pora na zwiedzanie Europy i wreszcie
(gdy możliwości finansowe pozwoliły)
egzotyki tego świata. Celem jednego
z moich ostatnich wyjazdów stały się
Indie, a dokładnie ich północny
”skrawek”. Moją podróż rozpocząłem
w stolicy kraju Delhi. Później trasa
przebiegała przez Jaihpur, Puszkar,
Agrę, Orczę i Kajuraho na Varanasi
kończąc. 

Pomimo iż przybyłem na początku
hinduskiego lata tj. w kwietniu, zasko−
czeniem okazała się wysoka temperatu−
ra. 38 stopni w cieniu było szokiem
lecz, jak pokazała dalsza podróż, było
to najchłodniejsze (!) miejsce na trasie.
Dalej było już tylko coraz ciekawiej.

Indie to miejsce niesamowitych
kontrastów, ludzi i wspaniałej archi−
tektury. Jest to jedyny, jak sądzę, kraj
którego nie da się opisać w kilkunastu
zdaniach. Oczy i uszy muszą być cały
czas otwarte, bo nawet po kilkunastu
dniach spędzonych wśród hindusów,
co chwilę coś mnie zaskakiwało. Feria
barw, smaków i zapachów towarzy−
szyła mi przez cały czas. 

Indyjski transport drogowy to także
przeżycie samo w sobie. To, jak fun−
kcjonuje, można przeżyć chyba tylko
na własnym, spoconym ze strachu,
ciele. Słoń czy wielbłąd widziane na
drodze to normalka, tak samo jak ster−
ty śmieci obok kramu z mięsem. Rze−
czy które nam, Europejczykom,
wprost nie mieszczą się w głowach dla
hindusów są czymś naturalnym. O In−
diach mówi się iż można je albo poko−
chać albo znienawidzić na całe życie.
Jednak opinię każdy powinien już wy−
robić sobie sam, najlepiej jadąc do te−
go fantastycznego kraju – tak zachęca
do udziału w slajdowej podróży do In−
dii T. Bieńkowski. (j)
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Od września 2006 roku w Domu
Darmstadt wznowiony będzie cyklicz−
ny pokaz filmów niemieckich pt. „Ki−
no niemieckie w Domu Darmstadt”.
Raz w miesiącu prezentowane będą
niemieckie filmy fabularne, o tematy−
ce związanej z kulturą, turystyką,
w oryginalnej wersji językowej, bez
polskich napisów. 

Pierwszy film pt. „Ich küsse Ihre
hand, Madame“ („Całuje Pani dłoń
Madame”) z udziałem Marlene Ditrich
w jej pierwszej roli głównej zaprezen−
towany został w maju br. a we wrześ−
niu zaprezentujemy z jej udziałem film
pt. „Der blaue Engel” („Niebieski
anioł”). Tym filmem rozpoczęła się
światowa kariera Marlene Dietrich. 

Główni Wykonawcy „Niebieskiego
anioła” to: Marlene Dietrich, Emil
Jannings, Hans Albers, Kurt Gerron,
Rosa Valetti, scenariusz – Robert
Liebmann na podstawie powieści
„Profesor Unrat“ Heinricha Manna,
muzyka – Friedrich Holländer, reżyse−
ria – Josef von Sternberg.

„Od stóp do głów jestem nastawiona
na miłość” – śpiewa zgrabna, lekko
ubrana Lola na scenie „Błękitnego
Anioła”. Napełniony odrazą i rozgnie−
wany −profesor Unrath żąda od Loli
wyjaśnień w związku z uwodzeniem
jego uczniów, podczas gdy ona, z co−
raz bardziej pożądliwym wzrokiem,
przebiera się do następnego występu.
W tym momencie w jej życiu następu−
je nagły zwrot.

* Marlene Dietrich – niemiecka ak−
torka i piosenkarka urodziła się w Berli−
nie 27 grudnia 1901 roku w zamożnej
rodzinie mieszczańskiej. Jej ojciec był
berlińskim policmajstrem, następnie po
ponownym zamążpójściu matki Marle−
ny została adoptowana przez ojczyma
i jej pełne nazwisko brzmiało odtąd
Marlene Dietrich von Losch. Począt−
kowo uczyła się gry na skrzypcach,
w 1921 wstąpiła do szkoły teatralnej.
W następnym roku wystąpiła w swoim
pierwszym filmie. W 1923 roku wyszła
za mąż za technika filmowego Rudolfa
Siebera. Formalnie ich związek trwał aż

do śmierci Siebera w 1975 roku. Mieli
jedną córkę, Marię, urodzoną w 1925
roku. Wielką miłością aktorki był jed−
nak francuski aktor Jean Gabin.

Wystąpiła w kilkunastu niemieckich
filmach, do czasu gdy została ”odkryta”
przez austriackiego reżysera Josepha
von Sternberga, w którego filmie Blaue
Engel (ang. Blue Angel, Niebieski Anioł)
zagrała w 1930 swą chyba najsłynniej−
szą rolę kabaretowej piosenkarki Loli.
Sukces odniosły również śpiewane
przez nią w tym filmie piosenki.

Był to ostatni jej film nakręcony
w Niemczech, potem przeniosła się
z von Sternbergiem do Hollywood.
W tym samym 1930 roku zagrała
w filmie Morocco (Maroko) za który
była nominowana do Oscara.

Dietrich była znana ze swoich wyra−
zistych poglądów politycznych i odwa−
gi ich wyrażania. Była zdeklarowaną
antynazistką i przeciwniczką niemiec−
kiego antysemityzmu. Jeszcze w Niem−
czech nagrała szereg antynazistowskich
utworów. W 1937 otrzymała obywatel−
stwo amerykańskie, a w czasie wojny
odwiedzała oddziały frontowe ze swymi
programami estradowymi.

Po wojnie częściej występowała na
estradzie (razem z kompozytorem
Burtem Bacharachem) niż w filmie.

Umarła 6 maja 1992 roku w wieku
90 lat w Paryżu, z powodu niewydol−
ności nerek. Pochowana została
w Berlinie. (j)

Kino niemieckie 
*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Na zaproszenie Ambasady RP
w Atenach Zespół Tańca Ludowego
”Masovia” Politechniki Warszawskiej
w Płocku, gościł na II Międzynarodo−
wym Festiwalu Folklorystycznym
”Posejdonia 2006”. Festiwal odbywał
się na greckim Półwyspie Pelopone−
skim, w miejscowości Eigo k.Patras
(nad Zatoką Koryncką), od 19 do 24
lipca. Na festiwal do Grecji, zespół
”Masovia” popłynął 11− pięrowym
promem ”Superfast”, wyruszając
z włoskiej Ancony, co było oczywiście
nie lada atrakcją, ponieważ podróż
nim trwała 24 godziny.

Na ”Posejdonii” występowały także
zespoły z Czech, Serbii, Bułgarii, Wę−
gier, Szwecji, Brazylii oraz Grecji. At−
mosfera festiwalowa była niepowtarzal−
na; koncerty rozpoczynały się codziennie
o godz. 21, a kończyły się późną nocą.
Oprócz zespołów zagranicznych, wystę−
powało wiele grup z różnych części Gre−
cji – z Peloponezu, Aten, a nawet odleg−
łych Salonik. Wszystkie koncerty tran−
smitowane były przez grecką telewizję.

Studenci z Płocka podbili grecką
publiczność piosenką o miłości ”MA−
GAPAS” oraz tańcem ze znanego fil−
mu ”GREK ZORBA”. Ten ostatni (za
przykładem ”Masovii”) tańczony był
na finałowym koncercie przez wszyst−
kie zespoły.

Wszystkie koncerty były cudowne,
ale jeden z nich dla płockiej ”Masovii”,
okazał się szczególny. To ten, na który
przyjechali specjalnie z Aten przedsta−
wiciele Ambasady RP, na czele z atta−
che ds. kultury – Justyną Słowik oraz
konsulem honorowym RP w Patras
– Czesławą Kapuśnik. Po obejrzeniu
koncertu zaproponowali kierownikowi
”Masovii” – Tomaszowi Pankowi wy−
stępy na greckiej wyspie Levkada,
w przyszłym roku. Podczas pobytu
w Grecji studenci z Politechniki z Płoc−
ka, zwiedzili starożytne miasto Olimpia
na Peloponezie oraz malowniczą Kalav−
ritę, położoną na wysokości 1700 m
n.p.m., do której wjechać można kolej−
ką spalinową, przejeżdżając przez tune−
le wykute w skałach. Obowiązkowo
zwiedzili stolicę, w której mieszka 5
mln ateńczyków, z przepięknym Akro−
polem, usytuowanym na wzgórzach.
W drodze powrotnej gościli w serbskiej
Loznicy, korzystając z zaproszenia Do−
mu Kultury i koncertując w miejscowo−
ści Banja Koviljaca, wspólnie z Zespo−
łem ”Karadzic”.

Za pomoc w realizacji wyjazdu do
Grecji i Serbii, Zespół Tańca Ludowe−
go ”MASOVIA” Politechniki War−
szawskiej w Płocku, składa podzięko−
wania władzom uczelni oraz Urzędowi
Miasta Płocka. T.P.

Krakowiak na Peloponezie

Tą specyficzną twórczością ludową
zainteresował się 40 lat temu i polne
strachy na wróble nadal go fascynują.
Potrafi długo, ciekawie i z pasją o nich
opowiadać; o tym, że bywają wesołe
i smutne, straszne i zabawne, że każdy
polny strach ma swoją duszę. 

Florian Kohut, który przybył do
Płocka na otwarcie swojej wystawy
w Domu Darmstadt 23 sierpnia, zapre−
zentował kilkadziesiąt prac — głównie
bardzo różnorodnych strachów, (malo−
wanych pastelą i olejnych), stojących
w łanach zboża i przy wiejskich dro−
gach, ale też pejzaże — polskie i za−
graniczne, bo artysta sporo podróżuje.
Z tego też powodu najczęściej maluje
suchą pastelą, gdyż – jak mówił — ten
materiał nie jest kłopotliwy. Namalo−
wany obraz można zaraz zapakować,
przewieźć, w przeciwieństwie do obra−
zów olejnych, które muszą bardzo dłu−
go schnąć.

Artysta przygotował też płoccza−
nom niespodziankę; po wernisażu po−
prowadził warsztaty. Chętni malowali
suchą pastelą....oczywiście strachy.

Florian Kohut jest członkiem Związ−
ku Artystów Plastyków i Stowarzysze−
nia Pastelistów Polskich. Od 1991 roku
posiada w Rudzicy k. Bielska−Białej
(gdzie mieszka) autorską galerię „Pod
strachem polnym”, w której prezentuje
nie tylko obrazy ale i najciekawsze, ory−
ginalne strachy odkryte w czasie swoich
licznych wędrówek. W pierwszą nie−
dzielę czerwca organizuje przy swojej
galerii imprezę plenerową pn. „Święto
stracha polnego”. Ma w swoim dorobku
wiele wystaw krajowych i zagranicz−
nych, a jego prace znajdują się w wielu
galeriach na różnych kontynentach.

Wystawa strachów F. Kohuta w Do−
mu Darmstadt będzie czynna do 17
września. Na wystawie można także
kupić miniaturowe prace artysty. (j)

Wystawa w Domu Darmstadt

Strachy polne
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Piłka nożna w naszym mieście zaj−
muje szczególne miejsce wśród najpo−
pularniejszych dyscyplin sportowych
i nie ma w tym nic dziwnego, ponie−
waż nie dość że drużyna płockiej Wi−
sły gra od pewnego czasu w polskiej
ekstraklasie to na dodatek reprezentuje
miasto i kraj na arenie międzynarodo−
wej. Pikanterii dodaje fakt, że na prze−
łomie ostatnich lat przez płocki klub
przewinęło się mnóstwo zawodników,
sprowadzanych niejednokrotnie hurto−
wo. Po wariantach litewskich i bałkań−
skich przyszedł czas na wariant czeski.
Spora w tym zasługa szkoleniowca
płocczan Josefa Csaplara, który po−
chodzi właśnie z kraju naszych połud−
niowych sąsiadów i doskonale zna
tamtejszy rynek futbolowy. 

Przed meczem inauguracyjnym
z poznańskim Lechem, klub zorgani−
zował nawet konferencję prasową, na
której można było zadać kilka pytań
czeskiemu szkoleniowcowi. Fakt to ra−
czej rzadki, ponieważ w poprzedniej
rundzie pojawiał się na pomeczowych
konferencjach drugi trener Bogdan
Pisz. Nie zabrakło także prezesa
Krzysztofa Dmoszyńskiego, który ze
znanym już dziennikarzom stoickim
spokojem nakreślił ogólną sytuację fi−
nansową klubu. Nie jest ona najgorsza,
ale do potentatów nie należymy, mimo
że sponsorem klubu jest polski gigant
paliwowy. Nastroje po zdobyciu Su−
perpucharu Polski były wyśmienite,
ale Csaplar niejednokrotnie powtarzał,
że to już przeszłość i myśli tylko o li−
dze i najbliższym meczu. Było o czym
myśleć, ponieważ – jak się okazało po
kilku dniach – nafciarze polegli
w Poznaniu 2:3, prowadząc już 2:0.
Mecz był szybki i mógł się podobać,
ale takich spotkań musi być jak naj−
mniej, gdyż na koniec sezonu wszyscy
będą żałować głupio straconych pun−
któw. 

Kolejne dwa spotkania Wisła roze−
grała również na wyjeździe, ponieważ
w Płocku dojrzewała nowa murawa po
remoncie płyty stadionu. W Kielcach
nafciarze rozegrali spotkanie z tamtej−
szą Koroną i wprawdzie nie zdobyli bra−
mek, ale też ich nie stracili. Ten mecz
dał kibicom pewien obraz gry, który jest
zupełnie inny od tego, co zespół prezen−
tował w poprzednim sezonie. Na boisku
widać mniej chaosu i realizację założeń
taktycznych, co w praktyce oznacza, że
drużyna osiąga swój styl i charakter. 

Wyjazd do Krakowa na mecz z Wi−
słą płocczanie będą chcieli zapomnieć
jak najszybciej. Przegrali gładko 2:0
i na pocieszenie pozostają im słowa
Dana Petresku (trenera Wisły Kra−
ków), który komplementował płoc−
czan na pomeczowej konferencji pra−
sowej za piękny styl gry. A w prakty−
ce zabrakło agresji gry w środkowej
strefie boiska oraz skuteczności w wy−
pracowanych sytuacjach. 

Na spotkanie z Pogonią Szczecin cze−
kali w Płocku wszyscy z utęsknieniem
ponieważ był to pierwszy mecz na włas−
nym stadionie po wakacyjnej przerwie.
Płocczanie stanęli na wysokości zadania
i wygrali 2:1 po golach strzelonych
przez Tomasa Doska i Tomasa Michal−
ka. Włodarze klubu nie kryli zadowole−
nia, ponieważ sprawdził się „czeski wa−
riant”. Kibice również cieszyli się z 3
punktów i ligowego zwycięstwa, ale na
pełnię zaufania można będzie sobie poz−
wolić po kilku spotkaniach na równym
poziomie. Nie wiadomo natomiast, jak
dalej swoją pracę widzi w Płocku trener
Josef Csaplar, który niedawno otrzymał
propozycję objęcia posady narodowego
selekcjonera reprezentacji Wybrzeża
Kości Słoniowej. Wprawdzie Csaplar
deklaruje chęć pozostania w Płocku, ale
życie pokazało niejednokrotnie że kon−
trakty są po to, by je rozwiązywać przed
terminem. P.N.

Ruszyła liga

Ekipy z Płocka zajęły drugie i trzecie miejsce w walce młodzików

Największy sukces odniosła czwór−
ka ze sternikiem (Kamil Karolkowski,
Radosław Milczarek, Tomasz Cichoc−
ki, Michał Grzelak, ster. Patryk Krau−
se), zajmując I miejsce i zdobywając
tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski.

W swoim drugim biegu, w konku−
rencji dwójek bez sternika Tomasz Ci−
chocki i Michał Grzelak ponownie sta−
nęli na podium, otrzymując brązowe
medale. Trzecie miejsce zajęła rów−
nież ósemka ze sternikiem (Kamil Ka−
rolkowski, Mariusz Skierkowski, Mi−
chał Rydz, Radosław Milczarek, Arka−
diusz Urbaniak, Piotr Karpiński, Jaro−
sław Karpiński, Przemysław Grzelak,
ster. Patryk Krause). 

W finale na jedynce (waga lekka)
popłynął Michał Sobociński (V miej−
sce) i Mariusz Śpiegowski (VI miej−
sce). Obaj zawodnicy na dwójce w fi−
nale zajęli szóste miejsce. Taki sam
wynik uzyskała dwójka ze sternikiem:
Jarosław i Piotr Karpińscy ze ster. Pa−
włem Nowickim. Trenerem wszyst−
kich w/w osad jest Grzegorz Stellak. 

W finale brała również udział osada
dwójki bez sterniczki (Agnieszka Ja−
cek, Kaja Ogieniewska), która zajęła
szóste miejsce. Trenerem tej osady jest
Jerzy Podsędek.

Wielkim sukcesem może pochwalić
się ekipa młodzików pod wodzą Jacka
Karolaka, która drużynowo wygrała
całe zawody. 

Maciej Wierzchowski, płynąc na je−
dynce zajął drugie miejsce i zdobył
srebrny medal. W konkurencji czwór−
ki podwójnej ze sternikiem płocka
osada (Mateusz Olenderek, Damian
Plewiński, Damian Salak, Damian
Kruszyński, ster. Bartosz Czekaj) zaję−
ła również drugie miejsce. W tym sa−
mym biegu nasza druga osada (Łukasz
Baranowski, Gabriel Felbór, Kamil
Adamski, Łukasz Lewandowski, ster.
Łukasz Sokołowski) zdobyła brązowy
medal.

Również po brązowy medal sięgnę−
ła czwórka podwójna bez sternika
(Dawid Przedpełski, Patryk Kalwasiń−
ski, Michał Mikołajewski, Jakub Ci−
chocki).

Miłą niespodziankę, mimo bardzo
krótkiego stażu sportowego, sprawił
Mateusz Dorobek, który zajął w finale
B drugie miejsce. Natomiast o wielkim
pechu może mówić czwórka podwójna
ze sterniczką, podopieczne Katarzyny
Maćkiewicz i Łukasza Olczaka: Ewe−
lina Radgowska, Justyna Przemyłska,
Andżelika Pietras, Katarzyna Myzia,
ster. Anna Cybulska. Zaraz po starcie
jedna z zawodniczek doznała kontuzji
i dziewczęta ukończyły bieg na czwar−
tym miejscu.

Wyjazd na Młodzieżowe Mistrzo−
stwa Polski i Regaty Młodzików spon−
sorowali: Urząd Miasta i PKN Orlen.

Waldemar Rogowski

W strugach deszczu 5−6 sierpnia w Kruszwicy odbyły się Mło−
dzieżowe Mistrzostwa Polski i Regaty Młodzików o Puchar
Prezesa PZTW. Przy podziale medali nie mogło zabraknąć
wioślarzy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego i Szkoły Mi−
strzostwa Sportowego, działającej przy ZST „70”.

Płocczanie na podium

W Centrum Sportowo−Rekreacyj−
nym Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica przez 4 dni trwać bę−
dzie I Międzynarodowy Festiwal Ju−
do Dzieci i Młodzieży Miast Par−
tnerskich Płocka. Przedsięwzięcie to
ma na celu promowanie wartości,
które niesie ze sobą wychowanie
przez sport, w duchu rywalizacji,
a jednocześnie odpowiedzialności.
Podejmując tę inicjatywę organiza−
torzy chcą pokazać, że zależy im na
rozwijaniu zainteresowań młodzie−
ży, zwłaszcza takich, które utrwalą
w nich chęć działania, aktywnego
życia i ciągłego doskonalenia się.

Ważnym aspektem przedsięwzięcia
jest integracja wszystkich środowisk
(rodziców, nauczycieli, wychowaw−
ców, trenerów sportów walki, władz
samorządowych i innych podmiotów)
na rzecz eliminowania patologii, prze−
mocy i agresji w szkole przez kompe−

tentne wdrażanie judo oraz innych
sportów i sztuk walki do systemu edu−
kacji szkolnej.

Festiwalowi towarzyszyła będzie
międzynarodowa konferencja nauko−
wo — metodyczna pt. „Bezpieczne
dziecko w europejskiej szkole”. Jej ce−
lem jest upowszechnienie wiedzy
o metodach przeciwdziałania patologii
w szkole oraz w bezpośrednim otocze−
niu dzieci i młodzieży. Istotnym pun−
ktem spotkania będzie także prezenta−
cja wyników najnowszych badań, do−
tyczących wpływu uprawiania spor−
tów na różne aspekty osobowości.

Organizatorzy chcą, aby I Między−
narodowy Festiwal Judo Dzieci i Mło−
dzieży Miast Partnerskich Płocka był
przykładem organizowania widowisk
sportowych, które prowadzą do wy−
pracowania i promowania ważnych
wartości w społeczeństwie, zwłaszcza
wśród ludzi młodych. (j)

14 – 17 września 

Festiwal judo

5,25 kg i 68 cm długości – takiego
leszcza złowił pan Jerzy Suchodolski 1
sierpnia w Wiśle, od strony Radziwia.
Złoty medal ma już w kieszeni, bo
PZW nagradza nim wędkarzy, którzy
złowią okazy ważące ponad 4 kg. 

Jerzy Suchodolski jest strażnikiem
Społecznej Straży Rybackiej i zapalo−
nym wędkarzem od 30 lat. Na swoim
koncie ma 18 medali za „rekordowe ry−
by”. Zwykle łowi w tym samym miej−
scu przy filarze mostu od strony Radzi−

wia. Nie tak dawno, bo 26 czerwca, zła−
pał tam leszcza ważącego 4 kg,
w ubiegłym roku – 20−kilogramowego
karpia, a 4 lata temu – leszcza o wadze
4,85 kg. Był to największy okaz złowio−
ny w Polsce w 2002 roku. (rł)

Taaaka ryba
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Człowiek niczego tak się 
nie boi jak ośmieszenia.
W obawie przed ośmieszeniem
powstrzymuje się od rzeczy, 
od których nie powstrzymałaby
go żadna siła. M. GogolJA
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... Marian Falski (1881−1974),
autor najpopularniejszego pol−
skiego elementarza, kawaler Or−
deru Uśmiechu, był z wykształce−
nia inżynierem mechanikiem?

Przez całe życie związany był
z resortem oświaty; zarówno
w okresie przedwojennym, jak i w
PRL prowadził badania nad fun−
kcjonowaniem i perspektywami
rozwoju szkolnictwa w Polsce.
W 1910 roku Falski wydał ele−
mentarz „Nauka czytania i pisa−
nia”. Opracowany w 1919 r. do
masowego użytku w szkołach, stał
się najpopularniejszym elementa−
rzem XX wieku. opr.(m.d.)

wiecie, że...Czy

Muzyka, film, światło i dźwięk
Już po raz czwarty Płock zaprosił wszystkich fanów na Festiwal Muzyki Elektronicznej – tym

razem pod nazwą – Audioriver. Impreza odbyła się na plaży nad Wisłą 4−6 sierpnia. 
Piątek rozpoczął się dość niefortunnie, bo w strugach deszczu. O godz. 20 na terenie Festi−

walu kręciło się niewiele osób. Największym zainteresowaniem cieszyła się tzw. scena cyrko−
wa, czyli circus stage. A wszystko dlatego, że tam można było się pobawić pod dachem, a ra−
czej pod namiotem. Część osób skryła się także pod namiotami z ławeczkami lub festiwalo−
wym studiu kinowym. Na szczęście, z godziny na godziny frekwencja rosła. Być może pub−
liczność przyciągnęło wspaniałe oświetlenie: alejki na skarpie i teren nad Wisłą lśniły czerwo−

nymi reflektorami (w sobotę na niebiesko).
Kolejny dzień to prawdziwe szaleństwo; deszcz przestał padać, a na plażę ściągało coraz

więcej osób. A było po co. Na trzech scenach pojawili się polscy i zagraniczni wykonaw−
cy muzyki: house, electro, minimal, techno i drum and bass. Gwiazdami tegorocznego
festiwalu byli: Goldie – legenda drum and bass i jungle, Desyn Masiello – reprezentu−
jący scenę house oraz Mathew Jonson – geniusz minimali. 

Poza tym w tym roku na scenie głównej – w przeciwieństwie do lat ubiegłych – za−
grało wielu polskich wykonawców. Nasze miasto reprezentowali: Akaone oraz Etiop. 

Do Płocka – oprócz gwiazd – przyjechał również jeden z najlepszych systemów
nagłośnieniowych w Europie. Jak, co roku nie mogło zabraknąć wizualizacji. Na ży−
wo zaprezentował je m.in. duet The MFA. 

Oprócz muzyki, podczas Festiwalu działało kino. Był to strzał w dziesiątkę.
W piątek od godz. 20 do 24 oraz w sobotę od godz. 14 do 24, publiczność mog−
ła obejrzeć etiudy i krótkie formy twórców filmowych z Łodzi oraz Katowic. Na−
miot, z wygodnymi leżakami, ściągał tłumy widzów oraz... tych, którzy chcie−
li w wygodny sposób odpocząć po trudach zabawy pod sceną główną lub
cyrkową. M.D.


