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25 września

Twój głos jest ważny!
W następną niedzielę, 25 września odbędą się

wybory parlamentarne. Polacy, spośród ponad
11 tysięcy kandydatów, wybiorą 460 nowych
posłów i 100 senatorów na 4−letnią kadencję.

W naszym – płocko−ciechanowskim – okręgu
wyborczym (nr 15 do Senatu i nr 16 do Sejmu) 

wybierzemy 10 posłów i 2 senatorów.
Każdy z wyborców ma do dyspozycji 2 głosy:

jeden na posła i jeden na senatora. Przypomina−
my: spośród wszystkich poselskich list wybor−
czych poszczególnych partii i komitetów wybor−
czych wybieramy jedną i z umieszczonych na
niej nazwisk kandydatów wybieramy naszego
faworyta. Jemu oddajemy swój głos, stawiając
przy jego nazwisku znaczek X.

Podobnie z listy kandydatów na senatorów
wybieramy także tylko jedno nazwisko, przy
którym stawiamy X.

W naszym mieście w niedzielę pracować bę−
dzie 69 obwodowych komisji wyborczych,
w tym 3 zamknięte – w obu szpitalach i Zakła−
dzie Karnym. (j)

Wobec tego jest wielka pokusa nadmiernego akcen−
towania własnej roli. – Mamy całe zastępy kombatan−
tów i powiem brutalnie, będzie ich coraz więcej,
wbrew prawom natury, tj. więcej mamy żołnierzy AK,
coraz młodszych, tak jak mieliśmy coraz młodszych
legionistów Piłsudskiego oraz powstańców śląskich
i wielkopolskich – mówił historyk IPN. – Bez trudu
mogę sobie wyobrazić 100−lecie strajków Solidarno−

ści, w którym będą brać udział uczestnicy tego ruchu. 
Prof. Eisler przyjechał do Płocka na zaproszenie

Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”,
by 8 września wziąć udział w obchodach 25−lecia
powstania związku. W konferencji naukowej
uczestniczyli jeszcze trzej historycy IPN: prof. Jan
Żaryn, dr Antoni Dudek i Jacek Pawłowicz.

dokończenie na str. 7

Solidarność jest jedną ze stosunkowo nielicznych rzeczy w historii Polski, które nam się
udały i zakończyły się sukcesem – mówił w auli płockiego ratusza prof. Jerzy Eisler

Jubileusz Solidarności

Wielkim koncertem na Starym Rynku (3 września) rozpoczęliśmy obchody 25−lecia Solidarności
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Pierwszy 
rok szkolny

1 września zainaugurowała pierwszy rok szkolny
nowa placówka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I stopnia, czyli muzyczna podstawówka. Trzy lata te−
mu, dzięki porozumieniu Urzędu Miasta, Szkoły
Podstawowej nr 1 i Państwowej Szkoły Muzycznej
dzieci po raz pierwszy w historii PSM mogły mieć
zajęcia dydaktyczne i muzyczne w jednym budynku.

– To nie jest nasz kaprys, że ta szkoła powstała –
mówił podczas uroczystego otwarcia Mikołaj Bura−
kowski, dyrektor szkoły. – Przede wszystkim chodzi−
ło o normalność. Wcześniej dzieci chodziły do
dwóch szkół z dwoma planami, często ze sobą nie−
zgranymi. Od 2002 roku zajęcia zorganizowano
w jednej szkole (muzycznej). Stworzenie placówki
stacjonarnej przy ul. Kolegialnej 23 to konsekwencja
podjętych przed trzema laty decyzji. – Zrobimy
wszystko, aby ten sześcioletni cykl nauczania był jak
najbardziej efektywny, nie tylko pod względem mu−
zycznym. Jest to najmniejsza szkoła w Płocku, każdy
rocznik ma jeden oddział. W każdej klasie jest kilku−
nastu uczniów. Kadra nauczycielska liczy sobie 32
osoby. – Myślę, że będziecie państwo zadowoleni z tej
szkoły, a wasze dzieci w niej szczęśliwe – powiedzia−
ła na spotkaniu z rodzicami Ewa Adasiewicz, dyrek−
tor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Mia−
sta Płocka. (rł)

Zespół 
Pieśni i Tańca

„Wisła” 
znów

koncertował
w Stanach

Zjednoczonych.
Gdzie byli, 
co robili? 

Czytaj 
na str. 11
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Prezydent zarządził
Droższy Park

Do spółki Płocki Park Przemysło−
wo−Technologiczny miasto wniesie
wkład pieniężny w wysokości 2 mln
441 tys. 196 zł z przeznaczeniem na
podwyższenie jego kapitału zakłado−
wego.

Grają w Darmstadt

Troje uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej (skrzypce, wiolonczela,
altówka) zaproszonych zostało do
Darmstadt, by koncertować razem
z Europejską Orkiestrą Młodzieżo−
wą. Razem z kolegami z kilkunastu
krajów (miast partnerskich Dar−
mstadt) przygotują wspólny repertu−
ar, który zaprezentują na koncercie
galowym. Koszty pobytu pokrywa
strona niemiecka a przejazd finanso−
wany jest z budżetu Płocka.

Mieszkanie z MTBS

W związku z podjęciem przez
Płock współpracy z MTBS w zakre−
sie wspólnej budowy 61 mieszkań ze
środków Krajowego Funduszu
Mieszkalnictwa przy współudziale
finansowym miasta koniecznym sta−
ło się określenie zasad zasiedlania
tych lokali. Ustalono, że o te miesz−
kania mogą ubiegać się osoby, które
przekażą miastu obecnie zajmowany
lokal (bez zaległości w opłatach), bu−
dynków wyłączonych z użytkowania
oraz osoby wpisane do rejestru ubie−
gających się o najem lokalu komu−
nalnego. Osoby wskazane do zawar−
cia umowy najmu tych nowych loka−
li mają obowiązek wpłaty kaucji za−
bezpieczającej, stanowiącej 12−krot−
ność miesięcznego czynszu za lokal.

Działki na sprzedaż

Z zasobu gminy Płock przeznaczo−
no do sprzedaży w formie ustnego
przetargu nieograniczonego 54 dział−
ki niezabudowane, położone pomię−
dzy ul. Mazowiecką i Harcerską oraz
rzeką Rosicą (Borowiczki−Imielni−
ca). Działki przeznaczone są pod za−
budowę jednorodzinną i nie uciążli−
we dla otoczenia usługi. Najmniejsza
działka ma 864 mkw. a największa
1816 mkw.

Na gołoledź

Prezydent wyraził zgodę na zakup
przez Muniserwis samochodu samo−
wyładowczego oraz posypywarki.
Nowy samochód zastąpi wyeksploa−
towany, a posypywarka przyda się
podczas akcji zimowej do usuwania
gołoledzi.

Obóz w Darmstadt

Nasze niemieckie miasto partner−
skie organizuje co roku we wrześniu
Światowy Dzień Dziecka, na który
zapraszane są dzieci ze wszystkich
zaprzyjaźnionych z Darmstadt miast
europejskich. W tym roku na 5−dnio−
wy międzynarodowy obóz w tym
mieście (15 – 19 bm.) zaproszono 5
uczniów Gimnazjum nr 6. (j)

* Do końca września potrwa mo−
dernizacja oddziału noworodkowego
w szpitalu wojewódzkim.

* Zapadły pierwsze wyroki w spra−
wie o wyłudzenie pieniędzy za wcza−
sy przez niektórych pracowników
Komunikacji Miejskiej – pół roku
z zawieszeniem na 2 lata i 500 zł
grzywny plus zwrot nienależnie po−
branych pieniędzy.

* Pięciu kibiców Arki Gdynia zo−
stało skazanych przez płocki Sąd
Grodzki na grzywny od 500 do 2000
zł za złamanie regulaminu podczas
meczu Arki z Wisłą.

* Prokuratura Okręgowa wszczęła
śledztwo w sprawie odprawy dla by−
łego prezesa Orlenu – Jacka Walczy−
kowskiego (szefował koncernowi
przez 19 dni).

* 21 gości weselnych ze Słubic tra−
fiło do szpitala po spożyciu surówki
z kapusty pekińskiej, tatara i wie−
przowej galaretki.

* Romuald Juchnowicz−Bierbasz
został nowym ordynatorem oddziału
ginekologiczno−położniczego w szpi−
talu miejskim.

* Piotr Jaroszewski został mi−
strzem Polski w tenisie na wózkach.
Tytuł zdobył na mistrzostwach we
Wrocławiu.

* Orlenowska fundacja „Dar serca”
oferuje stypendia dla najzdolniej−
szych z niezamożnych rodzin. Ucz−
niowie składają wnioski do 15 wrześ−
nia, a studenci do 15 października br.
Formularze dostępne są na stronie
www.darserca.pl

* Polska ósemka wioślarzy z dwo−
ma płocczanami: Piotrem Buchal−
skim i Bogdanem Zalewskim, zajęła
V miejsce na mistrzostwach świata
w japońskim Gifu.

* W Łącku (3−4 września) odbyły
się doroczne mistrzostwa Polski
młodych koni w skokach przez
przeszkody.

* Rozpoczął się sezon szczepień
przeciwko grypie.

* Okręgowa Komisja Wyborcza
odmówiła rejestracji listy kandyda−
tów do Sejmu komitetu wyborczego
Stanisława Tymińskiego, podejrze−
wając, że podpisy mogą być sfałszo−
wane. Sprawa zakończy się w sądzie.

* Na cmentarz przy al. Kobyliń−
skiego wrócił, odrestaurowany za
pieniądze z publicznej zbiórki pn.
„Ratujmy płockie Powązki”, pomnik
rodziców i dziadków Władysława
Broniewskiego.

* Płocki Mostostal wybuduje dla
cukrowni w Glinojecku 3 potężne
zbiorniki na sok. Kontrakt, którego
realizacja ma rozpocząć się w przy−
szłym miesiącu, wart jest ponad 16
mln zł.

* Tysięczne dziecko, które urodzi−
ło się w tym roku w Szpitalu św.
Trójcy otrzymało od szpitala czek na
500 zł (do zrealizowania w sklepie
z artykułami dziecięcymi). (j) 

Minął miesiąc...

Krystyna Michel (1949 −2005) 

Aktorka płockiego teatru nie żyje. Zmarła
w nocy z 30 na 31 sierpnia walcząc z choro−
bą nowotworową. Absolwentka Państwowej
Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi, zanim
osiadła w Płocku pracowała w wielu tea−
trach, m.in. w Częstochowie, Kielcach, Ko−
szalinie, Bydgoszczy, Wałbrzychu i Czeskim
Cieszynie. Z płocką sceną związana była od
1993 roku. Od tego czasu grała Marylę
w ”Ani z Zielonego Wzgórza”, w 2000 r. zo−
stała nagrodzona przez Płockie Towarzy−
stwo Przyjaciół Teatru ”Srebrną Maską” za
role: Ciotki 1, Bladaczki, Hopa i Młodzikowej
w spektaklu ”Ferdydurke”. Była lubianą
i szanowaną aktorką. (rł)

Z pokłonem królowej Mazowsza
To hasło 154. pielgrzymki do Skępego, która wyruszyła z Płocka we wto−

rek 6 września. Pielgrzymów poprowadził ks. biskup Roman Marcinkowski.
W tym roku mija 250 lat od koronacji figurki Matki Bożej Skępskiej. Płoc−
czanie wędrują do niej, wypełniając przysięgę, jaką – w podziękowaniu za
uratowanie miasta przed epidemią cholery – złożyli ich przodkowie. Piel−
grzymi wędrowali dwa dni pokonując blisko 50 km. (rł)
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Jak co roku Dom Darmstadt rozpo−
czyna w październiku roczne kursy ję−
zykowe. Płocczanie mają do wyboru
dwie grupy: dla początkujących i śred−
niozaawansowanych. Zaplanowano po
120 godzin j. angielskiego i niemiec−
kiego, czyli dwa spotkania w tygodniu
po dwie godziny lekcyjne. Osoby, któ−
re chcą uczyć się włoskiego, francu−
skiego i rosyjskiego będą spotykać się

raz w tygodniu (60 godzin). Koszt
dwóch pierwszych kursów to 590 zł za
semestr, pozostałych 300 zł za semestr,
które można zapłacić w dwóch ratach.
Spotkania organizacyjne zaplanowano
na godz. 16.30 w dniach: 26.09 (angiel−
ski), 27.09 (niemiecki), 28.09 (włoski),
29.09 (francuski) i 30.09 (rosyjski).
Więcej informacji uzyskać można pod
tel. 367 19 22 lub 367 19 33. (rł)

Kursy językowe 

Jak po stole
Spółka ORLEN Asfalt zrobiła mia−

stu prezent w postaci nieodpłatnego
przekazania 15 ton asfaltu Bitrex.
Został on położony na bardzo znisz−
czonym dojeździe do wiaduktu (nad
ul. Spółdzielczą) w al. Piłsudskiego.
Teraz jeździ się tam „jak po stole”,

szkoda tylko, że na tak krótkim od−
cinku – 735 mkw. Nowy rodzaj asfal−
tu – udoskonalony, bardziej wytrzy−
mały – położyli pracownicy płockie−
go Przedsiębiorstwa Robót Drogo−
wych.

Za ten prezent Miejski Zarząd Dróg
obdarzył ORLEN Asfalt tytułem
„Sponsora inwestycji w zakresie asfal−
tu”. (j)
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6 banerów jednego z komitetów wy−
borczych zamontowanych w pasie
drogi bez zgody Miejskiego Zarządu
Dróg usunęła w nocy 7 września firma
Muniserwis w asyście strażników
miejskich. Zgodnie z ustawą o ordy−
nacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP
z 12 kwietnia 2001 r. policja oraz
straż miejska są obowiązane usuwać
na koszt komitetu wyborczego plakaty
i hasła, których sposób umieszczenia
może zagrażać życiu lub zdrowiu fi−
zycznemu ludzi albo bezpieczeństwu
mienia bądź ruchowi drogowemu (art.
90, pkt. 6). – Zaznaczam, że takie
działania prowadzone będą w stosun−
ku do wszystkich komitetów wybor−
czych, które nie stosują się do obowią−
zujących przepisów – informuje Jolan−

ta Głowcka, rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Płocku. Pisma w tej spra−
wie zostały przekazane do wszystkich
komitetów z zaznaczeniem, że oprócz
ordynacji wyborczej obowiązuje ich
również „regulamin utrzymania czy−
stości i porządku” (patrz „SP” nr
14/131), który zabrania „niszczenia
elewacji budynków, ogrodzeń i in−
nych obiektów”. W tym przypadku
„niszczenie” oznacza również umiesz−
czanie na nich reklam, ogłoszeń oraz
malowanie haseł i rysunków. 

Zdeponowane w magazynie komen−
dy SM materiały będą wydawane komi−
tetom wyborczym po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego przez
Zespół ds. Wykroczeń Straży Miejskiej
w Płocku. (rł)

Reklama wyborcza

Na zrujnowane od lat schody, wiodą−
ce od pomnika Władysława Broniew−
skiego do ul. Mostowej, wkroczyła na
początku września ekipa budowlana
Muniserwisu. Ponieważ kompleksowa
odnowa i modernizacja Tumskiego
Wzgórza przedłuża się, podjęto decyzje
o remoncie schodów w ich dotychcza−
sowym kształcie.

– Prace zostały rozpoczęte na zlece−
nie Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska – wyjaśnia kie−
rownik Oddziału Eksploatacji Infra−
struktury Miasta Sławomir Milik.
Schody były zrujnowane w 80 procen−
tach, więc postanowiliśmy rozebrać
resztki do gołej ziemi i zbudować zej−
ście od nowa. Nie będzie żadnych ek−
stra upiększeń, tylko betonowe bloczki,
a pośrodku między schodami posadzo−
ne zostaną róże. Nowe schody będą
kosztować około stu tysięcy złotych
i powinny być gotowe w listopadzie, ale
zależy to od pogody i... wandali.

Wandale bowiem upodobali sobie ten
fragment skarpy szczególnie. Dotych−
czasowy stan schodów to także w decy−
dującej mierze ich dzieło. Sytuacja, nie−
stety, powtarza się; 5 września silna eki−
pa Muniserwisu (na spadzistym terenie
wszystkie prace trzeba wykonywać
ręcznie) ułożyła spory fragment nowych

schodów. Jakież było zdziwienie pra−
cowników, gdy we wtorek rano zamiast
nowego odcinka schodów ujrzeli pobo−
jowisko; betonowe elementy zostały nie
tylko wyrwane, ale jeszcze potłuczone,
co niewątpliwie wymagało dużego wy−
siłku. Panowie! Jeśli rozpiera was ener−
gia to może na siłownię, albo do pomo−
cy przy budowaniu?

Tę inwestycję polecamy szczególne−
mu zainteresowaniu strażników miej−
skich i policjantów, bo w tym systemie
– w dzień budują, w nocy psują – na
schody czekać będziemy jeszcze długo,
a koszty będą rosły. (j)

Ulubione schody wandali
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Pierwszym miejscem, w którym
gromadzimy się podczas wszyst−
kich historycznych uroczystości
i świąt państwowych, jest płyta
Grobu Nieznanego Żołnierza na
Placu Narutowicza. To symbolicz−
ny fragment naszej historii, pamięci
o tych, którzy przez wieki budowa−
li naszą teraźniejszość, często za
cenę życia. Pamięci, która po−
winna trwać, bo – przywołując
słowa Józefa Piłsudskiego Naród,
który traci pamięć, przestaje być
narodem.

1 września, w samo południe, w 66.
rocznicę wybuchu II wojny światowej
kwiaty złożyli w tym miejscu komba−
tanci, którzy stawili się ze sztandarem
Związku Sybiraków i delegacja władz
miasta z wiceprzewodniczącym Toma−
szem Korgą i wiceprezydentem Pio−
trem Kuberą.

Wiązanki i znicze ci sami uczestnicy
uroczystości przynieśli pod pamiątko−
wą tablicę w Stanisławówce, gdzie
wspólnie z ks. Jackiem Wilczyńskim
(kapelanem kombatantów) modlili się
za poległych.

W ratuszu kombatanci, których grupa
z roku na rok topnieje, spotkali się z pre−
zydentem Mirosławem Milewskim. Roz−
mawiano o historii i obecnych proble−
mach ludzi w podeszłym wieku. Podczas
spotkania Prezydent i prezes zarządu
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
„Mazowsze” – Lesław Wojno wręczyli
odznaki „Medale Pro Memoria”, które
10 osobom z Płocka przyznał Kierownik
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Odznaki te zostały
ustanowione w 2005 roku w celu uhono−
rowania osób fizycznych i prawnych,
szczególnie zasłużonych w utrwalaniu
pamięci o ludziach i czynach w walce
o niepodległość Polski podczas II wojny
światowej i po jej zakończeniu. Medale
otrzymali: Anna Bąkowska, Władysław
Butkiewicz, Witold Frąckiewicz, Sabina
Gąsiorowska, Tadeusz Karasek, Lucjan
Marchlewski, Zygmunt Nazarczenko,
Katarzyna Nowakowska, Stanisław
Wóltański i Hanna Zielińska.

Jedynka dla pedagogów

Tegoroczne rocznicowe uroczystości
były bardzo smutne. Osamotniona gar−
stka kombatantów na gwarnym Placu

Narutowicza nawet nie
wzbudziła zainteresowania

przechodniów i rozbawionej
młodzieży, po swojemu świę−
tującej rozpoczęcie nowego ro−

ku szkolnego. Gdy rozległy się
dźwięki hymnu państwowego nikt
nawet nie przystanął. 

A przecież takie uroczystości
nie są dla tych, którzy mieli
szczęście ocaleć i swoim poleg−

łym kolegom mogą ofiarować
dziś tylko kwiaty, lecz przede

wszystkim dla młodego pokolenia, któ−
re ma ostatnią szansę zobaczyć uczest−
ników tamtych, tragicznych wydarzeń,
które odmieniły losy świata i z nimi po−
rozmawiać. To żywa lekcja historii
i patriotycznego wychowania, które jest
jednym z podstawowych obowiązków
każdej placówki oświatowej i każdego,
kto mieni się nauczycielem.

Trudno mieć pretensje do młodzie−
ży, której (przynajmniej w części)
hymn państwowy kojarzy się bardziej
z meczem niż patriotyczną uroczysto−
ścią i Ojczyzną. Skoro nikt jej o tym
nie przypomina, nie zachęca, nie daje
przykładu...

Ciągle aktualne są słowa kanclerza
wielkiego koronnego i hetmana Jana Za−
mojskiego – takie Rzeczpospolite będą,
jakie ich młodzieży chowanie...

Ewa Jasińska

W 66. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Pamięć powinna trwać

Prezydent Mirosław Milewski dekoruje
Annę Bąkowską Medalem Pro Memoria
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Oświatowa Solidarność rozpoczęła 1
września akcję protestacyjną. Powo−
dem są: niskie nakłady na oświatę, ko−
lejne ataki na Kartę Nauczyciela oraz
zamrożenie płac w państwowej i samo−
rządowej sferze budżetowej w 2006 ro−
ku. Na razie Sekcja Krajowa Oświaty
i Wychowania NSZZ Solidarność pro−
wadzi akcję informacyjną, ale jeśli
przyszły rząd utrzyma niekorzystne za−
pisy w budżecie, kolejną formą protestu
mają być pikiety w miastach woje−
wódzkich i przed budynkiem Sejmu.

– Rząd teoretycznie proponuje w 2006
roku waloryzację płac, ale na poziomie
zakładanej inflacji, czyli 1,5 proc. To są
plany. Inflacja może być jednak wyższa
i wtedy nie tylko nie dostaniemy podwyżki,

ale stracimy – mówi Marek Krysztofiak,
przewodniczący Międzyzakładowej Ko−
misji Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli−
darność” w Płocku. Sekcja Krajowa chce
co najmniej 5 proc. wzrostu wynagrodzeń
w sferze budżetowej. Także 5 proc., ale
tym razem PKB, a nie 3 – jak zapisano
w projekcie budżetu na 2006 r. – powinny
wynieść planowane nakłady na oświatę. –
To minimum jeśli chodzi o standardy eu−
ropejskie – dodaje Krysztofiak. Solidar−
ność chce, aby wykorzystać niż demogra−
ficzny do polepszenia jakości nauczania,
czyli zmniejszenia liczby uczniów w kla−
sach. Większe nakłady pozwoliłyby rów−
nież na uzupełnienie materiałów dydak−
tycznych w szkołach i zwiększenie godzin
zajęć pozalekcyjnych. To cięcia w oświa−
cie, a nie Karta Nauczyciela jest, zdaniem
związkowców, prawdziwą przeszkodą
w rozwoju polskiej oświaty. (rł)

3 x nie
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Radni zapoznali się z „Planem gos−
podarki odpadami dla Płocka”, który
obowiązuje od końca maja 2004 roku
i jest integralną częścią „Programu och−
rony środowiska dla Płocka”. 

– To dobrze, że taki plan powstał
– mówił Wiesław Kossakowski. Zapro−
ponował on, aby Zakład Utylizacji Od−
padów Komunalnych stworzył spółkę−
córkę, która zajęłaby się transportem
odpadów z całego miasta. – Znacznie
wzrosłyby dochody – mówił. 

– Zastanawiamy się nad tym, ale
w ten sposób pozbawimy dochodów in−
ne firmy – wyjaśniał Dariusz Zawidzki,
zastępca prezydenta. 

Wiesław Kossakowski chciał także,
aby od przyszłego roku zobowiązać
wszystkie firmy do przywożenia odpa−
dów do ZUOK−u. – Tylko jedna z firm
tego nie robi – wyjaśniał Dariusz Za−
widzki. – Umowa wygasa jej z końcem
2005 roku. Jeśli przepisy pozwolą, to
spróbujemy kierować wszystkie odpady
do Kobiernik. Być może, zastosujemy
inne rozwiązanie, korzystne dla obu
stron. 

Przez rok obowiązy−
wania Planu prowadzo−
no działania: organiza−
cyjne, decyzyjne
i edukacyjne, które
wdrażały w życie
jego zapisy. 

Decyzje

Prezydent wy−
dał zarządzenie
w sprawie określe−
nia wymagań, jakie
powinien spełnić przed−
siębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w za−
kresie utrzymania czystości i porządku
na terenie Płocka. Ustalono wymagania
w zakresie: odbierania odpadów komu−
nalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływo−
wych i transportu nieczystości cie−
kłych, prowadzenia schronisk dla be−
zdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę−
ści. 

W czerwcu br. został przyjęty przez
radnych Regulamin utrzymania czy−
stości i porządku na terenie miasta.
Zarówno zarządzenie Prezydenta, jak
i Regulamin zostały dostosowane do
zapisów Planu gospodarki odpadami
w zakresie wprowadzania selektyw−
nej zbiórki odpadów “u źródła”, na
suche (drobne odpady komunalne,
które mogą być poddane recyklingo−
wi lub wykorzystane do produkcji pa−
liw alternatywnych, takie jak: papier,
tektura, szkło, tworzywa sztuczne,
puszki, tekstylia, folie itp.) i mokre
(wszelkie resztki organiczne, które
będą mogły od razu trafić do kompo−
stowania). 

Obecnie firma „SITA” Płocka Gos−
podarka Komunalna eksperymentalnie
wprowadza taki program na osiedlu
domków jednorodzinnych na Skarpie.
Mieszkańcy ul. Słowackiego, Nał−

kowskiej i innych otrzymują plastiko−
we worki (np. 120 litrowe) i sami do−
konują pierwszej selekcji. Na razie
odpady dzieli się według starej zasa−
dy: na makulaturę, szkło oraz plastiki
i metale. W eksperymencie bierze
udział 200 gospodarstw. Wywóz tak
posegregowanych odpadów jest dla
mieszkańców bezpłatny. Z miesiąca
na miesiąc zwiększa się liczba chęt−
nych na taki sposób postępowania
z odpadami. 

Zgodnie z nowym regulaminem, od
1 stycznia 2006 roku ma nastąpić
zmiana w segregacji odpadów – na
„suche” i „mokre”. Na ulicach pozo−
staną dotychczasowe ogólnodostępne
pojemniki do segregacji, ale odpady
będziemy wrzucać według innych za−
sad. Aż dwa pojemniki będą przezna−
czone na szkło: jeden na białe, drugi
na kolorowe. Do innego pojemnika
będą wrzucane pozostałe odpady su−
che, ale już bez rozróżnienia na maku−
laturę czy plastiki.

W przyszłości niezbędna będzie
rozbudowa lub modernizacja istnieją−
cego w Kobiernikach systemu odzy−
sku i unieszkodliwiania odpadów
o następujące elementy: sortowni dla
podczyszczania odpadów zebranych
w systemie selektywnej zbiórki wraz
z urządzeniami do mycia i rozdrabnia−
nia szkła i tworzyw sztucznych. 

Zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości
oraz zezwolenia na zbieranie i transport
odpadów, w tym również komunalnych
obecnie posiada 18 przedsiębiorstw.
W 2004 roku jeden płocczanin wytwo−
rzył ok. 314 kilogramów odpadów. We−
dług Planu gospodarki odpadami teore−
tyczna ilość odpadów dla miasta Płocka
wynosi 420 kg na mieszkańca rocznie.

Edukacja

Istotną rolę w kształtowaniu właści−
wych postaw odgrywa edukacja ekolo−
giczna.

Dla podniesienia jakości selektywnej
zbiórki, a szczególnie podniesienia
świadomości ekologicznej społeczeń−
stwa, kontynuowany był konkurs na se−
gregację odpadów w placówkach
oświatowych – IV edycja. Organizato−
rami konkursu „Segreguj odpady” byli:
Prezydent Miasta Płocka, Związek

Gmin Regionu Płockiego, SITA PGK,
ZUOK i Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej. 

Ponadto dla płocczan prowadzony
był konkurs radiowy dotyczący selek−
tywnej zbiórki odpadów. 

Działania edukacyjne prowadziło
również Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej, podczas wprowadzania
pilotażowego programu dotyczącego
zbierania odpadów wielkogabaryto−
wych. 

DDzziikkiiee  wwyyssyyppiisskkaa

Utrzymaniem czystości i porządku
objęte są pasy drogowe ulic, parki, zie−
leńce, place, Skarpa Wiślana oraz po−
zostałe tereny stanowiące własność
Gminy i Skarbu Państwa. Zakres prac
porządkowych obejmuje: zbieranie za−
nieczyszczeń, likwidację dzikich wy−
sypisk śmieci, czyszczenie pasów
przykrawężnikowych, gracowanie
i zamiatanie chodników oraz inne pra−
ce porządkowe. 

Najwięcej problemów na terenie
miasta sprawiają dzikie wysypiska

śmieci. Powstają, gdyż miesz−
kańcy chcą uniknąć opłat

za usuwanie i składowa−
nie odpadów na skła−
dowiskach komunal−
nych. W szczególno−
ści dotyczy to odpa−
dów takich jak:
gruz, pozostałości
po remontach, stare
meble itd. Często

z dnia na dzień, na te−
renie już uporządkowa−

nym powstaje nowe wysy−
pisko. 
W 2004 roku uprzątnięto 184

wysypiska. Kosztowało to – łącznie
z utylizacją odpadów – ok. 37,5 tys. zł.
Najbardziej zanieczyszczane są tereny
Radziwia i Winiar, m.in. ulice: Tartacz−
na, Górka, Sannicka, Kościelna, Kra−
kówka, plac przy ul. Gromadzkiej, las
przy ul. Zielonej, Traktowa, Parowa,
Szpitalna, Dybowskiego, PCK, jar rze−
ki Brzeźnicy. 

Najwięcej wysypisk powstaje na te−
renach niezagospodarowanych, w la−
sach, w przydrożnych rowach, jak rów−
nież w pasach drogowych ulic np. ul.
Chopina, gdzie systematycznie wyno−
szone są przez mieszkańców odpady
z ogrodów przydomowych. 

Straż Miejska systematycznie prowa−
dzi kontrole nieruchomości prywatnych
w zakresie: utrzymania czystości, wy−
posażenia nieruchomości w urządzenia
służące do gromadzenia odpadów ko−
munalnych i nieczystości płynnych
oraz posiadania aktualnych rachunków
za ich wywóz.

W 2004 roku Straż Miejska przepro−
wadziła 3721 kontroli posesji – ujaw−
niono 632 nieprawidłowości. Wobec
właścicieli posesji zastosowano: 572
pouczenia, nałożono 43 mandaty na
łączną kwotę ponad 4 tys. zł oraz wy−
stosowano do sądu grodzkiego 17
wniosków o ukaranie. M.D.

Zbierać i utylizować Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
podczas XLIV sesji Rady Miasta 
w dniu 23 sierpnia br. i między sesjami:

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wprowadzenie do wielolet−
niego planu inwestycyjnego budowy
nawierzchni ul. Żytniej. 2/ Proszę o in−
formacje na temat długów PKP wobec
miasta i rozważenie przejęcia za długi
lub kupna dworca PKP. 3/ Proszę
o uporządkowanie działki przy ul. Gra−
nicznej, na którym powstało dzikie wy−
sypisko śmieci. 4/ Proszę o poprawienie
nawierzchni ulic: Piaska i Gierzyńskie−
go. 5/ Proszę o rozważenie możliwości
położenia chodnika w ul. Granicznej
oraz przedłużenia chodnika w ul. Oto−
lińskiej. 6/ Proszę o pilny remont chod−
nika przy ul. Piłsudskiego na odcinku
od przystanków przy wiadukcie do
przejścia ze światłami. 7/ Proszę o zba−
danie możliwości złagodzenia nieko−
rzystnego wpływu na otoczenie fabryki
Levi’s (hałas, zanieczyszczenie powie−
trza, fetor). 8/ Wnioskuję o wycięcie ko−
lejnych drzew lub przynajmniej przy−
cięcie konarów w ul. Otolińskiej. 9/
Proszę o informacje na temat pieniędzy
przekazanych przez Radę Miasta Ko−
munikacji Miejskiej na remont stacji
benzynowej oraz wprowadzenie biletu
elektronicznego.

Wojciech Hetkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o pisemną informację na temat
przychodów, rozchodów i wszystkiego,
co pozwoli ocenić sytuację finansową
spółki SZPZOZ.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Ja−
ki jest stopień przygotowania inwestycji
– oświetlenie przy cmentarzu komunal−
nym.

Anna Kossakowska

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Czy
powołanie kolejnego pełnomocnika Pre−
zydenta ds. inwestycji wraz z zespołem
ma przyspieszyć proces przyjęcia przez
radnych z dawna oczekiwanego Wielolet−
niego Programu Inwestycyjnego? 2/
Wnoszę o przedstawienie informacji nt.
kosztów remontu pływalni Podolanka
(sauna, zjeżdżalnia, szatnie). Kiedy zosta−
nie wykonany i z jakich środków?

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Ja−
ka jest sytuacja prawna Funduszu Gran−
towego i kiedy zostanie ogłoszony kon−
kurs na pozyskanie z niego środków? 2/
Wyjazd z miasta w kierunku Włocławka
ul. Popłacińską jest katastrofalny. Kiedy
nastąpi remont tego odcinka? 3/ Podjęcie
działań, by powstał w Płocku sport aka−
demicki.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Za−
kaz wjazdu dla taxi częścią ul. Piekar−
skiej. 2/ Wypłata nagród rocznych zarzą−
dom spółek, w których Urząd Miasta po−
siada więcej niż 50% udziałów.
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Jacek Szubstarski
Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Ja−

kie są efekty ankiety związanej z inwesty−
cjami miejskimi? 2/ Proszę o przedsta−
wienie na najbliższej sesji RM planu wy−
korzystania zasobów nieruchomości ko−
munalnych w 2005 roku.

Zbigniew Nowak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o podanie terminu zakończenia pro−
jektu budowy ul. Sannickiej. 

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Nieprzestrzeganie prawa pracy w Urzę−
dzie Miasta Płocka. 2/ W sprawie nie−
zgodnego z prawem zwalniania pracow−
ników Urzędu Miasta i jednostek organi−
zacyjnych. 3/ Na początku lipca wymalo−
wano m.in. skrzyżowanie ul. Jachowicza
z Kilińskiego, mimo że Miejski Zarząd
Dróg wiedział, że za miesiąc położy tam
nowy asfalt i malować trzeba będzie jesz−
cze raz. Czy winni tej niegospodarności
zostaną ukarani? 4/ W sprawie kosztow−
nych eksperymentów z oznakowaniem na
płockich drogach (Królewiecka, Armii
Krajowej). 5/ W sprawie sprzedaży
mieszkań wraz z lokatorami. Proszę
o opinię prawną dotyczącą różnic między
funkcjonowaniem spółek użyteczności
publicznej a spółek nie mających takiego
charakteru. Jaki jest rachunek ekonomicz−
ny budynków przeznaczonych do sprze−
daży przez MTBS? 6/ Remont mostu im.
Legionów Marszałka Józefa Piłsudskie−
go. 7/ Dlaczego do dziś nie ma pozwole−
nia na użytkowanie przebudowanego
w 2002 roku skrzyżowania ul. Kutnow−
skiej z ul. Góry? 8/ Brak dostępności do
świadczeń zdrowotnych. 9/ Kiedy zosta−
nie zmodernizowana przychodnia rehabi−
litacyjna przy ul. Tysiąclecia? 10/ Usta−
wienie witaczy na płockich drogach. 11/
Czy miasto ma szczegółowy plan remon−
tów zabytkowych kamienic na Starówce?

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o modernizację chodnika przy ul. Ko−
bylińskiego (po stronie Banku Handlowe−
go). 2/ Proszę o zorganizowanie w Szkole
Podstawowej nr 15 klasy zerowej dla ucz−
niów z osiedla Góry, bądź sfinansowanie
dojazdów dzieci wraz z opiekunem do
klasy zerowej w Ciechomicach. 3/ Proszę
o zmodernizowanie wjazdu z ul. Góry na
teren podwórka przy bloku w ul. Góry 1.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o remont nawierzchni parkingu przy
cmentarzu komunalnym. 2/ Proszę
o zmianę wystroju straganów, znajdują−
cych się przed cmentarzem komunalnym
(obecne są bardzo brzydkie).

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o ustawienie drogowskazu informa−
cyjnego na skrzyżowaniu ul. Góry, Łąc−
kiej i Ciechomickiej. 2/ Proszę o wycięcie
topoli na ul. Ciechomickiej. 3/ Proszę aby
lampy w ul. Góry, Łąckiej i Ciechomic−
kiej zapalały się i gasły o jednej godzinie.
4/ Ponownie proszę o remont chodnika na
ul. Kolegialnej. 5/ Ponownie proszę o in−
terwencję w sprawie przestawienia słu−
pów telefonicznych na ul. Ciechomickiej.
6/ Ponownie proszę o interwencje w spra−
wie naprawy dachu w ośrodku zdrowia
na ul. Góry. Opr. (j)

Po dwóch latach starań Miejskie
Przedszkole nr 33 ma windę dla niepeł−
nosprawnych dzieci. 

To była jedna z najbardziej palących
potrzeb placówki przy ul. Padlewskie−
go 2, w której z 11 funkcjonujących od−
działów 7 jest integracyjnych, w tym 2
specjalne (dla dzieci z autyzmem). An−
na Żaglewska, dyrektor przedszkola nie
kryje zadowolenia. Winda nie tylko po−
może dzieciom i ich rodzicom, ale poz−
woli na większą integrację dzieci
i usprawni pracę personelu. – Do tej po−
ry niechodzące dzieci przenosiliśmy na
rękach – tłumaczy. 

Do placówki uczęszcza 198 dzieci,
w tym 48 niepełnosprawnych. Przed−
szkole przyjmuje m. in.: dzieci niepeł−
nosprawne umysłowo w stopniu lekkim
i umiarkowanym, z zespołem Downa,
niepełnosprawne ruchowo, z zaleconą
dietą bezglutenową, bezmleczną, bezo−
wocową. Czuwa nad nimi specjali−
styczna kadra: pedagog specjalny, lo−
gopeda, pedagog kliniczny, rehabilitant
ruchowy. 

Wybudowana w sierpniu winda ma
przeszklony szyb, podjazd od strony
placu zabaw i cztery punkty postoju:
poziom zerowy (wejście), parter, pier−
wsze piętro i piwnice, gdzie mieszczą
się sale rehabilitacyjne i językowe. Co
ciekawe, udało się wkomponować ją
we wnętrze budynku. – To był poważny
problem. Długo rozważaliśmy lokaliza−
cję windy i nagle olśnienie, zobaczyliś−
my to miejsce – mówi Maria Stefańska,
kierownik Referatu Remontów Zaso−

bów Wydziału Gospodarki Mieszka−
niowej Urzędu Miasta. – Teraz odczu−
wamy wielką satysfakcję i cieszymy
z efektu, na który czekaliśmy od kilku
lat. Na potrzeby windy wybudowano
dodatkowe wejście, usunięto część
kwietnika, utwardzono nawierzchnię
i przebudowano zadaszenie. Trzeba by−
ło również przenieść łazienkę dla per−
sonelu. 

Koszt inwestycji to blisko 200 tys. zł,
z czego 75 tys. zwróci PFRON.

Projekt przygotował Jerzy Kozłow−
ski, a przebudową i montażem windy
zajęła się, wyłoniona w przetargu, fir−
ma Lipowski. (rł)

Pełna integracja 

Rozbudową systemu monitoringu
w Płocku ponownie zajmie się firma
Petrotel. Tylko ona zgłosiła się do prze−
targu na montaż systemu wizyjnego
oraz wyposażenie centrum zarządzania. 

Podobnie jak podczas pierwszej edy−
cji, która została unieważniona ze
względu na zbyt wysoką cenę realizacji
inwestycji. 

Do dziś w Płocku pracują, zamonto−
wane przez Petrotel, 22 kamery obroto−
we i dwie stacjonarne. Centrum monito−
ringu mieści się w ratuszu, gdzie przed

sześcioma monitorami przez całą dobę
dyżurują pracownicy Urzędu Miasta
przy wsparciu policji i straży miejskiej. 

Teraz płocka firma zakupi i zainsta−
luje kolejnych 40 kamer i kilka monito−
rów. Potem będzie dbała również o ich
utrzymanie. Monitoringiem objęte zo−
staną osiedla: Łukasiewicza, Dobrzyń−
ska, Stare Miasto, Kolegialna, Mickie−
wicza, Dworcowa i Nowy Rynek. 

Miesięczny koszt wynajmu jednej
kamery, który pokrywać będzie miasto,
wyniesie 1573 zł brutto. (rł)

40 kamer

Kamera będzie obserwować m.in. ul. Kwiatka
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Uroczysty wykład dr Kazimie−
rza Schilina na temat możliwo−
ści życia we wszechświecie za−
inaugurował w sobotę 10 wrze−
śnia działalność Deltaklubu,
stworzonego w ramach projek−
tu edukacyjnego dla dzieci
szczególnie uzdolnionych.  

Klub dla
najlepszych

Projekt wdraża Mazowieckie Samo−
rządowe Centrum Doskonalenia Nauczy−
cieli Wydział w Płocku przy współpracy
Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Wspiera−
nia Szkolnictwa Wyższego i Oświaty
oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacji
Grupy Orlen. Jego celem jest wyszuki−
wanie zdolnych uczniów, organizowanie
dla nich wsparcia merytorycznego i psy−
chologicznego oraz promowanie ich
osiągnięć. Jednym z priorytetów będzie
rozwijanie zdolności kierunkowych.
Młodzież będzie również zachęcana do
udziału w konkursach i olimpiadach. W
ramach projektu uczniowie wezmą
udział w różnorodnych zajęciach (60 go−
dzin dydaktycznych rocznie), tworząc ze−
społy: matematyczny, fizyczny i che−
miczny. Będą  uczestniczyć między inny−
mi w wykładach interdyscyplinarnych i
przedmiotowych, ćwiczeniach grupo−
wych i laboratoryjnych oraz konkursach.
Planowane są również wycieczki nauko−
we. Młodzież będzie objęta opieką psy−
chologiczno−pedagogiczną. Przewidzia−
no także zajęcia w zakresie pracy z dziec−
kiem zdolnym dla nauczycieli uczestni−
ków projektu, a także spotkania z rodzi−
cami. Do udziału w projekcie zgłosiło się
133 uczniów (66 z 4 szkół ponadgimna−
zjalnych oraz 67 z 7 gimnazjów). Mło−
dzież kwalifikowano na podstawie wyni−
ków testów psychologiczno−pedagogicz−
nych przeprowadzonych przez pracowni−
ków Poradni Psychologiczno−Pedago−
gicznej i osiągnięć w objętych projektem
przedmiotach. Pod uwagę brano również
inne sukcesy, a także rekomendacje szko−
ły. Ostatecznie do Deltaklubu zostało za−
kwalifikowanych 67 uczniów. Powołano
cztery grupy przedmiotowe: matema−
tyczną dla uczniów szkół ponadgimna−
zjalnych (zakwalifikowano 19 uczniów),
a także matematyczną (16 osób), che−
miczną (16 uczniów) i fizyczną (16 osób)
dla uczniów gimnazjów. (agl)

Akcja „Promil”
W pierwszy weekend września płoc−

cy policjanci przeprowadzili akcję
„Promil”, podczas której skontrolowa−
li prawie 150 pojazdów. Zatrzymano
13 kierowców, prowadzących samo−
chody pod wpływem alkoholu, ponad−
to ujawniono 39 wykroczeń drogo−
wych za które nałożono 25 mandatów
karnych. Pięć wniosków o ukaranie
skierowano do Sądu Grodzkiego.

Policjanci przypominają niefrasobli−
wym kierowcom bez braku wyobraźni,
że za prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzeźwym grozi kara do 2 lat pozba−
wienia wolności i zatrzymanie pojazdu
na poczet przyszłej grzywny. (j)
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Dzień strażnika miejskiego
i gminnego ustanowiony zo−
stał na 30 sierpnia, uchwałą
Krajowej Rady Komendan−
tów. Inicjatywę tę Minister−
stwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji zaakceptowa−
ło. W Płocku, ze względu na
brak stałej siedziby i zmiany organi−
zacyjne, w roku ubiegłym strażnicy
miejscy tego święta nie obchodzili.
Za to w tym roku, już przy ul. Otoliń−
skiej, uroczystość odbyła się z peł−
nym ceremoniałem.

Był hejnał płocki, padały komendy
(jak na służby mundurowe przystało)

i było wielu gości, którzy nie
szczędzili podziękowań za od−
powiedzialną służbę, gratulacji
i słów zachęty do jak najlep−
szego wypełniania obowiąz−
ków wobec płocczan. Święto
strażników zaszczycili swoją
obecnością m.in. senator Zbi−

gniew Kruszewski, kapelan służb mun−
durowych ks. Andrzej Zembrzuski,
władze miasta z prezydentem Mirosła−
wem Milewskim i wiceprzewodniczą−
cym Rady Miasta Tomaszem Korgą,
komendanci: policji – Ryszard Kija−
nowski i straży pożarnej – Hilary Ja−
nuszczyk, przedstawiciele powiatu,
firm i agencji ochrony, współpracują−
cych ze Strażą Miejską.

Komendant Zbigniew Tarka przy−
pomniał historię straży miejskich,
sięgającą XVI wieku. Jakkolwiek od
tamtych czasów mundur strażnika
zmienił się bardzo (nie ma już heł−
mów z kokardą czy przytroczonych
do pasa sakw na grzywny), to cele
i obowiązki pozostały te same; dbanie
o porządek w mieście i bezpieczeń−
stwo obywateli.

Z okazji swojego święta kilku
strażników otrzymało awanse na
wyższe stopnie i nagrody. Specjalne
wyróżnienia za wzorową współpracę
ze Strażą Miejską otrzymali: z−ca ko−
mendanta miejskiego policji nadkom.
Andrzej Wochowski, Maria Sochacka
– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17
i Renata Kowalska z Katolickiego
Radia Płock. (j)

Święto strażników

Aleksandra Kaczorowska awansowała na
zastępcę komendanta ds. administracyj−
no−szkoleniowych
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* 29 sierpnia kierujący samochodem
Mitsubishi 34−letni mieszkaniec
Sierpca, na prostym odcinku drogi
nie dostosował szybkości do warun−
ków jazdy i uderzył w tył Fiata S.C.
Kierująca fiatem 28−letnia płocczan−
ka i pasażer Mitshubishi trafili do
szpitala.

* Na ul. Łączniczek nieznany sprawca
zerwał przechodzącej z szyi złoty
łańcuszek wartości około 500 zł.

* Rano, przy ul. Padlewskiego niezna−
ny sprawca przez uchylne okno
ukradł torebkę damską z pieniędzmi,
dokumentami i kluczami.

* Na ul. Kolegialnej 23−letni kierowca
Fiata 125p cofając, potrącił schodzą−
cą z jezdni 54−letnia kobietę.

* Na ul. 1 Maja kierowca Mazdy nie
ustąpił pierwszeństwa Hondzie Ci−
vic. W wyniku zderzenia pasażerka
Hondy z obrażeniami trafiła do
szpitala.

* 30 sierpnia w Dzierzązni (gm. Nowy
Duninów) dokonano gwałtu i kra−
dzieży, zabierając ofierze dokumen−
ty, papierosy i artykuły spożywcze.
Wszczęte przez płockich policjan−
tów intensywne czynności operacyj−
ne doprowadziły 2 września do uję−
cia sprawcy, którym okazał się 26−
letni płocczanin Krzysztof R.
uprzednio już karany. Został aresz−
towany na 3 miesiące.

* Na cmentarzu przy ul. Norbertań−
skiej, 3 września nieznany sprawca
ukradł marynarkę z dokumentami i
komórką powieszoną na postumen−
cie grobu.

* Przy ul. Wyszogrodzkiej 19−latek zo−
stał przyłapany na próbie kradzieży
kompletu sportowego i dwóch ko−
szulek.

* W nocy, 4 września podczas kontro−
li samochodu Daewoo, przy 21−let−
nim mężczyźnie znaleziono amfe−
taminę.

* Na niestrzeżonym parkingu przy al.
Jachowicza policjanci odnaleźli Fia−
ta 126p, którego szukała policja
z Łowicza.

* Przed południem, przy ul. War−
szawskiej nieznany sprawca wy−
wiercił otwór pod klamką drzwi
VW Golfa, uszkodził zamek i z
wnętrza samochodu ukradł radio
i dokumenty.

* Ze sklepu przy ul. Szarych Szeregów
(6 września) ukradziono kasę fiskal−
ną za około 2 tys. złotych.

* Przy ul. Kochanowskiego policjanci
z sekcji kryminalnej zatrzymali 17−
latka, który miał przy sobie torebkę
z amfetaminą i 2 torebki z suszem
roślinnym.

* U zbiegu ul. Kalinowej z Filtrową
kierowca BMW potracił rowerzystę,
którego odwieziono do szpitala. (j)

Kronika policyjna

Komenda Miejska Policji w Płocku
wzmocniła swoje siły o 7 młodych fun−
kcjonariuszy (6 panów i jedna pani). Te−
oretycznie od 2 września, kiedy to złoży−
li uroczyste ślubowanie, ale praktycznie
zasilą szeregi komendy za 11 miesięcy,
bo tyle trwa szkolenie na które przed roz−
poczęciem służby policjanci zostają skie−
rowani. Wybrani zostali z ponad 40 chęt−
nych, którym sprawdzano dokładnie nie
tylko stan zdrowia i fizycznej sprawności
ale również wiedzę ogólną, kulturę bycia
i umiejętność reagowania w sytuacjach
stresowych.

– Ślubuję przestrzegać prawa, docho−
wać wierności konstytucyjnym organom
Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać
dyscypliny służbowej oraz wykonywać
rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubu−
ję strzec tajemnicy państwowej i służbo−
wej, a także honoru, godności i dobrego

imienia służby – to fragment dość długie−
go tekstu ślubowania, który nowicjusze
powtarzali zgodnie za komendantem Ry−
szardem Kijanowskim.

Kapelan służb mundurowych ks. An−
drzej Zembrzuski życzył młodym poli−
cjantom, by dobrze pełnili służbę dru−
giemu człowiekowi, pamiętając że za−
wsze mają do czynienia z człowiekiem.
Może upadłym, ale człowiekiem.

Drugim bohaterem uroczystości był
kom. Krzysztof Ziandarski, który
z okazji jubileuszu 25 lat pracy w poli−
cji uhonorowany został brązową odzna−
ką „Zasłużony policjant”.

Cieszyć musi, że zawód policjanta
odzyskuje rangę, bo o tym chyba świad−
czy wzrastająca liczba chętnych do służ−
by w tej formacji. Tylko w sierpniu do
Komendy Wojewódzkiej Policji w Ra−
domiu wpłynęło 260 podań. (j)

Młody narybek

Mamy dość przemocy i wulgarnych
okrzyków na naszym stadionie, zdają
się mówić przedstawiciele płockiej po−
licji i klubu sportowego Wisła. Chcą
edukować, tłumaczyć i ostrzegać. Dla−
tego wymyślili akcję „Przyjazny kibic”.
– Ostatnio obserwujemy coraz więcej
niepokojących zachowań wśród dzieci
i młodzieży podczas meczów, tj. rzuca−
nie petard i wulgarne okrzyki – mówi
st. sierż. Bożena Romuzga z Zespołu
ds. Prewencji Kryminalnej Komendy
Miejskiej Policji w Płocku. – Trudno
zmieniać dorosłych, ale z dziećmi i mło−
dzieżą można spróbować i myślę, że
może się udać. Dlatego program będzie
skierowany do najmłodszych, czyli
uczniów 6 klas płockich szkół podsta−
wowych i wszystkich klas gimnazjów.

Taki wybór to nie przypadek. Zacho−
wania 12, 13−latków na stadionach są co−
raz bardziej agresywne i chuligańskie.
Dzieci rzucają kamieniami w funkcjona−

riuszy i wozy policyjne, podpalają plasti−
kowe krzesełka, nie wspominając o prze−
kleństwach, jakie kierują pod adresem
policjantów. Często zachowania takie
aprobują dorośli, choć nie zawsze są to
ich rodzice lub opiekunowie.

Akcja „Przyjazny kibic” to spotkania
w szkołach z policjantami, piłkarzami
i trenerami. Policjanci opowiadają
o swojej pracy podczas meczów, poka−
zują filmy video nagrane podczas me−
czów i mówią, jakie zachowania są nie−
dozwolone na boiskach i co grozi za ła−
manie prawa. Zawodnicy i trenerzy
mówią o tym, czego oczekują od każ−
dego kibica i jaka atmosfera sprzyja do−
brej grze. Przynoszą również drobne
klubowe gadżety, rozdają autografy. 

Akcja rozpoczęła się już przed waka−
cjami w dwóch szkołach: SP nr 17
i Gimnazjum nr 8. Od października po−
licjanci i zawodnicy zaczną odwiedzać
kolejne placówki. (rł)

Przyjazny kibic

Jesteś Przyjacielem
Kapituła Statuetki „Jesteś Przyjacielem” informuje, iż podobnie jak w latach ubiegłych,

przyznane zostaną w roku bieżącym kolejne wyróżnienia osób i instytucji pracujących na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół,
kościołów oraz domów pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać, w zamkniętych kopertach, do Biura Rzeczni−
ka Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka do 20 września. 
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Płockie struktury

Wrzesień dla płockiej „Solidarno−
ści” to miesiąc szczególny. To właśnie
20 września 1980 r. z inicjatywy Ko−
misji Związkowych NSZZ Petroche−
mii i Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji zawiązał się pierwszy
tymczasowy zarząd Międzyzakłado−
wego Komitetu Założycielskiego.
W jego skład wchodzili: Wojciech
Wiścicki (przewodniczący), Jan
Chmielewski, Jan Brodzki, Konrad
Łykowski, Kazimierz Lisowski, Józef
Rychlarski, Henryka Błaźniewska
i Janusz Olszewski. MKZ koordyno−
wał organizowanie i działanie komisji
zakładowych z terenu województwa
płockiego (z wyjątkiem Kutna i Łę−
czycy). Szybki rozwój struktur związ−
kowych spowodował, że w przeddzień
I Walnego Zjazdu Delegatów Regionu
Płockiego (11 – 12 stycznia 1981 r.)
w MKZ zarejestrowanych było 235
komisji zakładowych, skupiających
ponad 60 tys. członków. 

– Zaniepokojona służba bezpieczeń−
stwa już 31 października 80 r. rozpo−
częła realizację „sprawy obiektowej”
o kryptonimie „Zarząd”. Chodziło
o infiltrowanie struktur związku, stop−
niowe przejmowanie kierownictwa
związku i kontrole jego działań. W sie−
dzibie MKZ zamontowano podsłuchy
we wszystkich pokojach, również w te−
lefonach. Była pełna kontrola kores−
pondencji i stała obserwacja budynku
– mówił Jacek Pawłowicz. – Przewod−
niczący związku został objęty „sprawą
operacyjnego rozpracowania” o kryp−
tonimie „Dyktator”. Wokół Wojciecha
Wiścickiego zaczęła zaciskać się pętla
różnego rodzaju tajnych współpra−
cowników i kontaktów operacyjnych
służby bezpieczeństwa. Mieli za zada−
nie dyskredytować go w oczach człon−
ków związków i jednocześnie kiero−
wać jego działalnością. To się nie
udało. 

W tamtym czasie związek prowadził
m.in. Biuro Interwencji, które pomaga−
ło przy załatwianiu spraw pracowni−
czych, w przydziale mieszkań, papieru
i zaopatrzenia w sklepach. Dzięki stara−
niom Z. Dylewskiego utworzono przy
związku Społeczny Komitet Ochrony
Pomników i Miejsc Pamięci Narodo−
wej. 2 czerwca 1981 roku utworzono
przy zarządzie Komitet Obrony Wię−
zionych za Przekonania. Powstała
Wszechnica Robotnicza, zajmująca się
organizacja spotkań z historykami
i dziennikarzami, którzy opowiadali
o najnowszej, niezafałszowanej historii.
Utworzono Studium Współczesnej Hi−
storii Polski i Europy Środkowo−
Wschodniej. Wychodziła gazeta „Soli−
darność Ziemi Płockiej” i biuletyn in−
formacyjny zarządu. 

Na I Krajowy Zjazd Delegatów
Związku z regionu płockiego pojecha−
li: Grażyna Przybylska – Wendt, An−
drzej Sosnowski, Wojciech Wiścicki,
Jan Chmielewski, Tadeusz Taworski
i Jan Brodski. – Byłem dumny, kiedy
dowiedziałem się, że wśród delegatów
z Płocka nie było, ani jednego Tajne−

go Współpracownika SB – dodaje Pa−
włowicz. – Byliśmy jednym z nielicz−
nych regionów, gdzie nie udało się
bezpiece wsadzić swojego agenta
w grono delegatów.

Na przełomie listopada i grudnia 81
roku, w obliczu narastającego konflik−
tu z władzami zorganizowano Walne
Zebranie Delegatów Regionu Płockie−
go. – Planowano zmiany w prezydium
związku i odwołanie przewodniczące−
go – tłumaczył Jacek Pawłowicz. –
Tutaj wyraźnie było widać, że działa−

nia SB – tj. kłócenie środowiska – za−
częły przynosić efekty. Mimo to, na
kilka godzin przed wprowadzeniem
stanu wojennego, Wojciech Wiścicki
ponownie został przewodniczącym.

W tym okresie w regionie płockim
było 266 komisji zakładowych, sku−
piających ponad 68 tys. związkow−
ców. W pierwszych godzinach obo−
wiązywania stanu wojennego interno−
wano 45 osób. Jednak nie zahamowa−
ło to działalności. Został utworzony
Regionalny Komitet Strajkowy, który
ogłosił strajk w Petrochemii, spacyfi−
kowany brutalnie w nocy z 14 na 15
grudnia. Ludzie zaczęli się bać. Sytu−
ację ratował ks. Tadeusz Łebkowski,
który w trudnych momentach organi−
zował pomoc dla osób represjonowa−
nych, zbiórkę pieniędzy dla interno−
wanych oraz informacje o nich. Jego
komitet charytatywny był wówczas
w zasadzie quasi−zarządem regionu.
W połowie 82 roku powstała pierwsza
podziemna struktura związku o zasię−
gu miniregionalnym – Komitet Oporu
Społecznego oraz Tymczasowy Za−
rząd NSZZ „Solidarność”. Opowiada−
jąc historię płockiej „Solidarności”
Jacek Pawłowicz podał również liczbę
esbeków i tajnych współpracowni−
ków, pracujących w Płocku w tamtym
czasach. W 1976 roku – w czasie bun−
tu robotniczego w Płocku – było 120
funkcjonariuszy SB i 176 TW.
W 1984 w WUSW w Płocku pracowa−
ło 193 funkcjonariuszy oraz 53 w re−
jonowych urzędach (Kutno, Gostynin,
Sierpc, Łęczyca, Żychlin) i 944 TW.

Światowy fenomen

W szczytowym okresie popularności,
jesienią 1980 roku, do Solidarności na−
leżało ok. 10 mln Polaków, była to

wówczas połowa ludzi w kraju w wie−
ku produkcyjnym i mniej niż 1/3 doro−
słego społeczeństwa polskiego. – Oczy−
wiście prawdą jest, że nigdy w dziejach
Polski do żadnej organizacji nie nale−
żało tylu ludzi – mówił prof. Jerzy Eis−
ler. – Kiedy „S” liczyła około 10 mln
członków, rządząca wtedy quasi−mono−
polistycznie PZPR skupiała niespełna 3
mln kandydatów. Żeby ten obraz skom−
plikować, trzeba jednak dodać, że ok. 1
mln ludzi jednocześnie należało do So−
lidarności i do PZPR. 

Historyk IPN powiedział, że przy ju−
bileuszach trzeba też mówić o rzeczach
przykrych i nieprzyjemnych i przyto−
czył liczby: na 7 tys. przedsiębiorstw
działających w Polsce w grudniu 1981
roku, po wprowadzeniu stanu wojenne−
go zastrajkowało 199. W 50 powołano
komitety strajkowe. W 40 przypadkach
zakłady były szturmowane siłą przez
zmotoryzowane odwody milicji obywa−
telskiej. Szef SB gen. Wł. Ciastoń na
naradzie MSW mówił z dumą, że tylko
w jednym mieście – Gdańsku (16 –17
grudnia 1981 r.) doszło do poważnych,
wielogodzinnych, wielotysięcznych de−
monstracji ulicznych z użyciem arma−
tek wodnych i wyrzutników gazów łza−

wiących. – Warto to sobie wprowadzić
do pamięci. Mieć ten obraz pełniejszy
i uczciwszy – tłumaczył.

Mimo to Solidarność była fenome−
nem na skalę światową. – Ja często
podkreślam, bez żartów, aluzji i złośli−
wości, że to jest nasz wkład w światową
myśl polityczną – mówił prof. Jerzy
Eisler. – W Europie i Stanach Zjedno−
czonych właściwie wszyscy z wyjątkiem
komunistów sympatyzowali z Solidar−
nością. Rzecz jasna, każdy widział
w niej coś innego. Efekt był taki, że gdy
wprowadzono stan wojenny przyjacie−
lem „Solidarności” mienił się w takim
samym stopniu prezydent Francji – so−
cjalista François Mitterrand jak i pre−
zydent USA – radykalny konserwatysta
Ronald Reagan. Na to nakłada się coś,
co jest w dziejach Polski absolutnie
niezwykłe i wyjątkowe, a w skali świata
nader rzadkie, mianowicie przyjęcie
w skali powszechnej, zwłaszcza przez
naród z taką tradycją konspiracyjną,
spiskową i niepodległościową, postawy
non violance. Nie umiem tego racjonal−
nie wytłumaczyć. 

Był taki kraj

Dzisiejsza Solidarność, która ma
800 tys. członków jest takim samym
związkiem zawodowym lub podob−
nym, jakich na całym świecie są setki,
tysiące. Samo słowo „solidarność” na−
dal wywołuje w Polsce bardzo silne
emocje. Choć, o ile są one jednoz−
nacznie pozytywne za granicą, o tyle
w Polsce są i były zawsze różne.
– Opowiadam często studentom – jak
bajkę o dinozaurach – że był taki kraj,
były takie czasy, gdy stawały huty,
stocznie i kopalnie, żeby pielęgniarki
dostały podwyżkę płac. Że był taki
kraj, gdzie nie jeździły autobusy miej−
skie, stawały fabryki, żeby nauczyciele
dostali podwyżkę pensji. Ten kraj to
Polska z 1981 roku – podsumowuje
Eisler. – Dzisiaj, gdy do Warszawy
przyjeżdżają górnicy, stoczniowcy,
hutnicy, każdy walczy o kasę dla sie−
bie, tu nie ma nic z solidarności. Być
może naszą największą tragedią 25 lat
jest to, że udało nam się stworzyć Soli−
darność pisaną gdańską solidarycą
bez solidarności pisanej małymi litera−
mi. (rł)

Jubileusz Solidarności

Od lewej: Jan Żaryn, Antoni Dudek, Jerzy Eisler i Jacek Pawłowicz
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Od 8 września w Książnicy Płockiej
możemy oglądać wystawę „Wiara, na−
dzieja, wolność. NSZZ „Solidarność”
1980 – 2005”. Jej organizatorzy prze−
widzieli w czasie trwania wystawy
opowieści naocznych świadków wy−
darzeń minionego ćwierćwiecza. 20
września z wykładami „Płocka Soli−
darność” przyjedzie do Książnicy
Płockiej Jacek Pawłowicz. Będzie
można jego posłuchać o godz. 9,

10,45 i 12.30. 25 września, o godz.
w 10. w płockiej katedrze zostanie od−
prawiona msza św. w intencji wszyst−
kich członków NSZZ „Solidarność”.
Na 30 września zaplanowano Uroczy−
ste Walne Zebranie Delegatów w sali
koncertowej Państwowej Szkoły Mu−
zycznej. Początek o godz. 10. Wśród
zaproszonych gości są: Janusz Śnia−
dek i Marian Krzaklewski. Na godzinę
przed rozpoczęciem zebrania odsło−
nięta zostanie w nowym pasażu przy
parafii św. Stanisława Kostki, gdzie
mieściła się siedziba NSZZ „Solidar−
ność”, tablica upamiętniająca Wojcie−
cha Wiścickiego – pierwszego prze−
wodniczącego Międzyzakładowego
Komitetu Założycielskiego NSZZ
„Solidarność” w Płocku. Na uroczy−
stości przybędzie córka – Joanna Wi−
ścicka oraz najbliższa rodzina ze
Szczecina. (rł)

Obchody 25−lecia cd. 
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Słowo schizofrenia dosłownie oznacza
„rozszczepienie umysłu”, ale nie w sen−
sie posiadania więcej niż jednej osobo−
wości. Osoby cierpiące na schizofrenię
mogą mieć trudności w odróżnianiu fan−
tazji od rzeczywistości, zachowaniu jas−
nego toku myślenia oraz panowania nad
emocjami. Co roku jest organizowany
Ogólnopolski Dzień Solidarności z Oso−
bami Chorymi na Schizofrenie. 

To już czwarta edycja, która w Płoc−
ku rozpocznie się 18 września o godz.
10 mszą świętą w katedrze płockiej
w intencji osób chorych psychicznie.
W południe zaplanowano oficjalne
otwarcie imprezy w Spółdzielczym Do−
mu Kultury. W programie m.in. prelek−
cja na temat „Schizofrenia – słowa
a rzeczywistość”, występ młodzież ze
świetlicy środowiskowej „Słoneczny
Krąg” i Zespołu Tańca Ludowego
„MASOVIA”. O 14.00 nastąpi otwar−
cie wystawy prac artystycznych osób
cierpiących na schizofrenię. Symbo−

liczne „Otwarcie Drzwi” dla tolerancji
wobec osób chorych na schizofrenię za−
planowano na 14.30. Na zakończenie
wystąpi zespół „Rodeo”. 

Dodatkowo będzie można uzyskać
porady prawnika i pracownika socjal−
nego (w godz. 12−14) oraz lekarza psy−
chiatry i psychologa (14−16).

Schizofrenia jest chorobą, którą moż−
na leczyć z powodzeniem. Postępowi
medycyny musi jednak towarzyszyć
zmiana postrzegania i odbioru społecz−
nego schizofrenii. Jest to bardzo ważne
ze względu na to, że leczenie może za−
kończyć się sukcesem tylko w przyjaz−
nym dla chorego środowisku. Stąd po−
mysł na akcję „Schizofrenia – Otwórz−
cie drzwi”. 

Organizatorami akcji w Płocku są:
MOPS, Środowiskowy Dom Samopo−
mocy przy ul. Reja 15/3, DPS „Przyjaz−
nych Serc”, przy wsparciu SDK
i dziennego oddziału psychiatrycznego
SZPZOZ w Płocku. (rł)

Schizofrenia 
– otwórzcie drzwi

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Rzymie ostrzega Polaków wyjeż−
dżających nielegalnie do pracy w re−
gion Apulia. Wojewódzki Urząd Pra−
cy w Warszawie dołączając się do
ostrzeżeń, radzi korzystać z koncesjo−
nowanych pośredników oraz polskich
służb zatrudnienia.

We Włoszech, a szczególnie w regio−
nie Apulii, rozpowszechnione jest zjawi−
sko związane z oszukańczym pośred−
nictwem pracy i nieuczciwym wykorzy−
stywaniem Polaków przy zbiorach wa−
rzyw i owoców. Pracownicy ci bardzo
często nie otrzymują obiecanych zarob−
ków i przebywają w fatalnych warun−
kach. Oferujący im pracę na południu
Włoch są dobrze zorganizowani i bez−

względni w podporządkowaniu sobie
pracowników, często odmawiając im
możliwości kontaktów zewnętrznych
i wyjazdów powrotnych do kraju.

Z informacji posiadanych przez Am−
basadę RP w Rzymie wynika, że wielu
poszkodowanych pochodzi z Mazo−
wsza i wyjechało do Włoch w odpowie−
dzi na ogłoszenia w lokalnych mediach.
Ambasada zapewnia, że podjęła
”wszechstronne działania w prowincji
Foggia w celu ukrócenia nielegalnego
pośrednictwa pracy, wyzysku obywate−
li polskich, ich poniżającego traktowa−
nia, czy likwidacji zorganizowanych
miejsc noclegowych urągających zasa−
dom bezpieczeństwa i higieny”.

P. Skutecki, WUP

Interes po włosku

Więcej krwi
11,7 litrów krwi zebrał płocki oddział PCK podczas akcji zorganizowanej

w Płocku w piątek 19 sierpnia. Jak zwykle czerwonokrzyski ambulans sta−
nął przed Młodzieżowym Domem Kultury. Pobór trwał od 12 do 15.30.
Krew oddało 26 osób. Akcję przeprowadzono, gdyż w tym okresie mniej
osób oddaje krew, a szpitale potrzebują jej więcej. (rł)
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Ustawa z 22 kwietnia 2005 roku
o postępowaniu wobec dłużników ali−
mentacyjnych, oraz zaliczce alimenta−
cyjnej obowiązuje od czerwca br,
choć przepisy dotyczące zaliczki we−
szły w życie 1 września. Dzięki niej
prawo do świadczeń socjalnych zy−
skały osoby, którym dotąd nie przy−
sługiwały, np. osoby uczące się, które
skończyły 21 lat.

Zaliczka alimentacyjna to kwota
wypłacana na poczet należnego świad−
czenia alimentacyjnego – ustalonego
na podstawie tytułu wykonawczego
– w przypadku gdy jego egzekucja jest
bezskuteczna (przynajmniej przez 3 m−
ce). Zaliczka przysługuje wychowywa−
nym przez osobę samotną; matkę lub
ojca. Ma do niej prawo również osoba
ucząca się, nie pozostająca na utrzyma−
niu rodziców w związku mająca zasą−
dzone alimenty od obydwojga rodzi−
ców (bądź w związku ze śmiercią jed−
nego z nich), a wyrok został wydany
przed osiągnięciem przez nią pełnolet−
ności. Zaliczkę może otrzymać rów−
nież zamężna kobieta, której małżonek
przebywa w zakładzie karnym (powy−
żej 3 miesięcy) i ma zasądzone alimen−
ty. Wyjątkowo prawo do niej – przez
jeden rok – nabywa osoba wychowy−
wana przez rodzica, który złożył do są−
du pozew o rozwód albo separację i ma
zasądzone alimenty. 

Dla kogo

Podstawowe kryteria, jakie należy
spełnić ubiegając się o zaliczkę, to wiek
(zaliczka przysługuje do ukończenia 18
roku życia albo, w przypadku gdy uczy
się do ukończenia 24 roku życia) i do−
chód (na osobę w rodzinie nie może
przekroczyć 583 zł. netto).

Zaliczka przysługuje do wysokości
świadczenia alimentacyjnego albo
różnicy pomiędzy kwotą odpowiada−
jącą świadczeniu alimentacyjnemu,
a kwotą wyegzekwowanego w danym
miesiącu świadczenia, nie więcej jed−
nak niż: 
– 170 zł, gdy w rodzinie jest jedna lub

dwie osoby uprawnione do zaliczki,
albo 250 zł., jeżeli osoba ta legity−

muje się orzeczeniem o niepełno−
sprawności 

– 120 zł, gdy w rodzinie są trzy osoby
lub więcej uprawnione do zaliczki
(170 zł – os. niepełnosprawna)

W przypadku, gdy dochód rodziny nie
przekracza kwoty 291,50 zł. netto
na osobę, kwotę zaliczki zwiększa
się do: 

– 300 zł, gdy w rodzinie są jedna lub
dwie osoby uprawnione do zaliczki,
albo 380 zł – os. niepełnosprawna 

– 250 zł, gdy w rodzinie są trzy osoby
lub więcej uprawnione do zaliczki,
albo 300 zł – os. niepełnosprawna.

Zaliczka nie przysługuje, jeżeli oso−
ba uprawniona: przebywa w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzyma−
nie, albo w rodzinie zastępczej, za−
warła związek małżeński lub jest
uprawniona do zasiłku rodzinnego na
własne dziecko.

Nie płacisz – tracisz

Nowe prawo daje dodatkowe narzę−
dzia w postępowaniu wobec dłużni−
ków alimentacyjnych. W przypadku
bezskuteczności egzekucji świadcze−
nia alimentacyjnego można skierować
dłużnika do prac organizowanych na
zasadach robót publicznych. Jeżeli
uchyla się od podjęcia tych prac moż−
na złożyć wniosek o ściganie za prze−
stępstwo określone w art 209 par.1 kk
oraz o zatrzymanie prawa jazdy dłuż−
nika alimentacyjnego. W przypadku
powstania zaległości za okres dłuższy
niż 12 miesięcy komornik z urzędu
składa wniosek do Krajowego Reje−
stru Sądowego o wpis dłużnika do re−
jestru dłużników niewypłacalnych.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowią−
zany do zwrotu gminie należności
w wysokości zaliczek wypłaconych
osobie uprawnionej, powiększonej o 5
proc. Należy pamiętać, że osoba, któ−
ra pobrała nienależnie zaliczkę, jest
zobowiązana do jej zwrotu.

Dział Świadczeń Rodzinnych Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku szacuje, że z tej formy pomo−
cy może do końca roku skorzystać bli−
sko 2 tys. osób. (rł)

Zaliczka alimentacyjna to nowość w świadczeniach rodzinnych,
która ma pomóc osobom bezskutecznie walczącym o wyegzek−
wowanie alimentów

Sposoby na dłużnika

Kowbojska kiełbasa
Około 60 wystawców zjechało do

Grudziądza na IV Ogólnopolskie Targi
hurtowni MAT, handlującej mięsem
i wędlinami. Wśród nich swoje stoisko
zaprezentował znany płocczanom – i
nie tylko – PEKLIMAR. Zaskoczył orga−
nizatorów nie tylko bogactwem i sma−
kowitością oferty, ale przede wszyst−
kim oryginalnym stoiskiem w kowboj−
skim stylu. Podczas gdy inni prezento−
wali kiełbasy i boczki w zwykłych la−
dach chłodniczych, wyroby Peklimaru
zaprezentowano na drewnianych ta−
cach, ustawionych na kostkach spra−
sowanej słomy, w otoczeniu okazałych
kaktusów. Obsługa była, oczywiście,
też z „dzikiego zachodu”. Za całość
podpłocki producent, debiutujący na
targach, otrzymał II nagrodę. (j)
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„Metanoia” zaprasza na nie rodzi−
ców, wychowawców, katechetów i na−
uczycieli. Sympozjum podzielone zo−
stało na dwie części: sesyjną i warszta−
tową. Spotkanie rozpocznie się 8 paź−
dziernika o godzinie 9 w Teatrze Dra−
matycznym w Płocku. Organizatorzy
do udziału zaprosili, m.in. prof. Witol−
da Zatońskiego – specjalistę chorób
wewnętrznych, epidemiologa i eksper−
ta w zakresie zdrowia publicznego
z Centrum Onkologii Instytutu im. M.
Skłodowskiej – Curie w Warszawie.
Zatoński opowie o aktualnych wyzwa−
niach prozdrowotnych w Polsce.

O miłości i odpowiedzialności mó−
wić będzie dr Urszula Dudziak – pe−
dagog z Instytutu Nauki o Rodzinie
KUL. Prof. Bogdan Chazan wystąpi
z wykładem zatytułowanym „Wpływ
uzależnień i antykoncepcji na zdrowie
rodziców i dziecka”. Chazan, dyrektor
Instytutu Matki i Dziecka, z którym
jest związany od 1982 r. jest również
członkiem Komitetu Nauk Demogra−
ficznych PAN oraz kierownikiem Kli−
niki Położnictwa i Ginekologii Insty−
tutu Matki i Dziecka w Warszawie.
W 1998 roku został specjalistą krajo−
wym w dziedzinie położnictwa i gine−
kologii. Odwołany z tej funkcji przez
ministra zdrowia w 2001 roku. Zago−
rzały przeciwnik aborcji, krytykowa−
ny często przez Federację na rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny. Na ko−
niec „O socjologicznym tle uzależ−
nień” opowie płk prof. Mariusz Ję−
drzejko, socjolog i pedagog – specjali−
zującego się w problematyce narko−
manii i agresywnych subkultur mło−
dzieżowych. 

Po mszy świętej, obiedzie i części
warsztatowej organizatorzy zaplanowa−
li koncert Haliny Frąckowiak. To dru−
gie sympozjum organizowane przez
CPP Metanoia. Pierwsze zatytułowane

„Rodzina polska wobec wyzwań
współczesności” Centrum zorganizo−
wało przed rokiem.

Konkurs 

W ramach II sympozjum „Metanoia”
organizuje konkurs plastyczny i literac−
ki dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal−
nych, pod tym samym tytułem. Tematy
prac to: „Zdrowie naszym rodzinnym
skarbem (dla kl. I – III szkół podstawo−
wych, technika dowolna), „Zamiast sie−
dzieć przed telewizorem...” (dla klas

IV−VI, tech. dowolna), „Zdrowy czło−
wiek w zdrowej rodzinie” (dla uczniów
gimnazjów, plakat) i „Nałóg niszczy
mój świat – moje doświadczenie znie−
wolenia” (dla szkół średnich, praca pi−
semna). Pracę należy przysyłać do 30
września. Rozstrzygnięcie nastąpi 3
października, a wyniki ogłoszone będą
w czasie trwania sympozjum. Więcej
informacji uzyskać można w CPP „Me−
tanoia” (ul. Kobylińskiego 21a, tel. 268
66 81 lub www.metanoia.plock.opo−
ka.org.pl). (rł)

„Zdrowy człowiek w zdrowej rodzinie” to temat jednodniowego
sympozjum naukowego jakie chce zorganizować Centrum Psy−
chologiczno – Pastoralne „Metanoia” w Płocku.

O kondycji człowieka

Ks. dr Romuald Jaworski, dyr. CCP
„Metanoia” wita gości na I sympozjum 
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Te niepokojące dane to wynik pracy
lek. dent. Ewy Szczutowskiej
z SZPZOZ w Płocku, która przebadała
w pierwszym półroczu tego roku
przedszkolaki z 13 placówek. – Zosta−
ło przebadanych 1471 dzieci z tego
976 (66,4 proc.) ma próchnicę zębów
– alarmuje dr Szczutowska. Badania
wykazały również wady zgryzu u 44
proc. przedszkolaków. – Też zupełnie
nie leczone, gdzie w zasadzie zastoso−
wanie prostych metod mogłoby tym
dzieciom pomóc – dodaje. 13 placó−
wek to dopiero połowa z funkcjonują−
cych w naszym mieście. Dzieci z na−
stępnych przedszkoli mają być przeba−
dane do końca roku. Na pytanie jakich
spodziewa się wyników, dr Szczutow−
ska odpowiada: Niestety, obawiam się,
że będą podobne. 

Każdy z rodziców po badaniu do−
stał informację o stanie uzębienia
swojego dziecka. Niestety, nikt nie
ma wpływu na to, co rodzic z tą infor−
macją zrobi. Można tylko apelować
i informować. Dlatego od połowy
września w każdej placówce na tabli−
cach informacyjnych pojawią się
adresy placówek, gdzie można bez−
płatnie, w ramach kontraktu SZPZOZ
z NFZ uzyskać poradę, wyleczyć lub
zalakować zęby malucha. W przed−
szkolach będą też organizowane zaję−
cia edukacyjne na temat profilaktyki
stomatologicznej, leczenia zębów
i higieny jamy ustnej u najmłodszych.

Choć z utrzymaniem tej ostatniej
niektóre płockie placówki mają kło−
pot. 

– Rodzice i pracownicy przed−
szkoli muszą zwrócić większą uwagę
na higienę jamy ustnej po posiłkach
– mówi autorka i realizatorka badań.
– Są przedszkola, gdzie ta forma za−
pobiegania próchnicy nie jest
w ogóle przestrzegana. Są takie,
gdzie jest to robione bardzo chao−
tycznie. Choć są też i takie, gdzie
dzieci po każdym posiłku mogą
umyć zęby. To bardzo dobra forma
ochrony przed próchnicą.

Ewa Szczutowska liczy również, że
zajęcia edukacyjne pomogą w uświada−
mianiu rodziców, chociażby o przysłu−
gujących im prawach, np. pewne
świadczenia zakontraktowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia są ograni−
czone wiekowo, t.j. lakowanie zębów
refundowane jest do 7 roku życia. 

Z bezpłatnej pomocy stomatologa
dziecięcego w ramach programu pro−
filaktycznego możemy skorzystać
w następujących placówkach: 

– Miejskie Przedszkole nr 12, ul.
Misjonarska 12 we wtorki i czwartki,
w godz. 9 – 13

– Miejskie Przedszkole nr 37, ul.
Hubalczyków 5 w środy i piątki,
w godz. 9 – 13

– Poradnia Ortodontyczna, ul. Ko−
legialna 47, I p., pok. 202 we wtorki
w godz. 9 −12 (rł)

Co trzecie dziecko w Płocku w wieku przedszkolnym ma próch−
nicę zębów. Blisko połowa wady zgryzu.

Zęby przedszkolaka

– Co zrobić, żeby dziecko chciało
chodzić do dentysty?

– Wiadomo, że należy je przyzwy−
czajać, żeby nie doprowadzić do sytua−
cji wyzwalającej w nim lęk, z którym
będzie musiał sobie radzić przez całe
życie. Najlepiej zacząć od wizyty adap−
tacyjnej, zapoznawczej. Tak aby dziec−
ko mogło poznać lekarza, a lekarz
dziecko, jakie jest, jaki ma tempera−
ment. Po prostu przyjść bez konkretne−
go powodu. 

– Kiedy?
– Najlepiej zacząć już w momencie,

gdy u dziecka pojawiają się zęby. Po−
dobnie jest z higieną jamy ustnej. Je−
żeli pojawiają się pierwsze zęby
u dziecka to należy je zacząć myć.
Nie czekać. Gazik na palec i wycierać
mleko, żeby miało czystą buzię. My−
cie zębów to podstawa profilaktyki.
Dlatego lepiej wyrabiać nawyk ich
mycia od najmłodszych lat. Oczywi−
ście obowiązek dbania o jamę ustną
dzieci należy do rodziców, bo do 13

roku nie potrafią tego robić samo−
dzielnie. Nie można jednak pozba−
wiać ich przyjemności szczotkowa−
nia. One powinny się manualnie roz−
wijać, a rodzice potem wykonać
ostatnie ruchy. 

– Jak jeszcze można chronić zęby
dziecka?

– Kiedy przychodzi do stomatologa
ze zdrowymi zębami można zastoso−
wać fluoryzację. Dzieci, które mają
mleczne i mieszane uzębienie powinny
mieć robioną fluoryzację w postaci la−
kierowania mniej więcej co trzy miesią−
ce. Lakier ma długotrwałe działanie.
Oczywiście jak tylko wyrosną pierwsze
stałe zęby (chodzi o trzonowe szóstki),
to trzeba je, w ramach profilaktyki, za−
lakować.

– Pokutowało kiedyś podejście, że
wieczorem dla oczyszczenia zębów
można podać dziecko jabłko.

– To błąd. Kwas owocowy bardzo
ładnie rozkłada zęby. Dlatego ważne
jest, żeby dziecko po myciu zębów nic
nie jadło lub pojadało. Jeżeli ma nawyk
wieczornego picia to podać wodę, a nie
soczki typu karotka. Zapewne zdrowe
i pełne witamin, ale z zębów nic nam
nie zostanie. Należy pamiętać, że
u dzieci próchnica przebiega w sposób
ostry. Mniej więcej w ciągu 3 miesięcy
mała plamka może się przerodzić w ol−
brzymią dziurę.

– Co zrobić, kiedy ten moment
przegapimy?

– To zależy, jaki jest ząb i stan zaa−
wansowania próchnicy. Jeżeli jest to

próchnica butelkowa przednich zębów
to właśnie stosuje się lapisowanie. 

– Co to jest?
– Lapisowanie jest sposobem bardzo

przyjemnym i bezbolesnym. Malujemy
zęby azotanem srebra, żeby próchnica
się nie rozprzestrzeniała. Rodzice by−
wają zszokowani, że zęby ich dzieci ro−
bią się czarne, ale tak być musi. Oczy−
wiście nawet lapisowanie nie pomoże,
jeśli nadal nie będą przestrzegane zasa−
dy higieny. Nie jest to doskonała meto−
da. Nie wyleczymy zębów, ale pow−
strzymamy próchnicę do momentu, kie−
dy dziecko będzie gotowe na podjęcie
leczenia. 

– A kiedy dziecko przychodzi z bó−
lem?

– Trzeba wtedy, niestety, w sposób
często bardzo traumatyczny dla jego
psychiki, zrobić coś na siłę. Dlatego
wszyscy rodzice powinni się zastano−
wić co wybierają: stresy związane
z krzykami w gabinecie czy codzienne
mycie zębów?

Im wcześniej tym lepiej
Z lek. stomatologiem Dorotą Magierską – Walak rozmawiał 
Radosław Łabarzewski 
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Koncert „Solidarni ideą” (3 wrześ−
nia) zgromadził na Starym Rynku tłu−
my płocczan. – W imieniu samorządu
płockiego chciałbym wyrazić swój sza−
cunek i podziw za to, co uczynili dla na−
szej ojczyzny Polski i naszej małej oj−
czyzny Płocka ludzie Solidarności. Zro−
bimy wszystko aby wspólnie i coraz le−
piej zagospodarować wywalczoną
przez nich wolność – mówił podczas
otwarcia koncertu Mirosław Milewski
– prezydent Płocka. – Mam wielką na−
dzieję, że dzisiaj odżyją piękne idee
sprzed 25 lat, radość, entuzjazm i chęci
naprawiania Polski. I rozpoczął się

„mały teatr codzienności”, czyli występ
zespołu Pod Budą. Ze sceny popłynęły
doskonale znane dźwięki, m.in. „Ciotka
Matylda” i „Bardzo smutna piosenka
retro”. Potem ponad godzinę publicz−
ność zabawiał Krzysztof Piasecki, któ−
ry obok kpiarskiego monologu wykonał
z zespołem kilka utworów muzycz−
nych, m.in. wspomnieniowy „Hotel Ca−
lifornia” z własnym, refleksyjnym tek−
stem. 

Flaga Europy

Zanim gwiazda wieczoru – zespół
„Budka Suflera” zagrał pierwsze takty

na scenie pojawił się Wolfgang Beh−
rendt, członek honorowy Zgromadze−
nia Parlamentarnego Rady Europy
w towarzystwie Mirosława Milewskie−
go (na zdjęciu). 

– Bardzo się cieszę, że mogę być dzi−
siaj w Płocku, szczególnie z powodu ob−
chodów 25−lecia istnienia Solidarności,
ruchu, któremu my wszyscy tak wiele
zawdzięczamy, a także dlatego, że mogę
Państwu przekazać wyróżnienie Rady
Europy – powiedział po polsku Wol−
fgang Behrendt i przeprosił, że dalej bę−
dzie mówił po niemiecku. Podkreślił,
że bez polskiej Solidarności nie byłoby
w Europie Środkowej i Wschodniej
wolnościowych i demokratycznych
przemian, a Płock nie mógłby w nich
aktywnie uczestniczyć. 

– Sposób, w jaki przyczyniliście się
Państwo do scalania Europy w Płocku,
wywiera duże wrażenie – podkreślił
przedstawiciel Rady Europy. – Poprzez
obfitość programów wymiany i współ−
pracy przybliżyliście do siebie ludzi oraz
zatroszczyliście się o to, aby Europę
można było dosłownie „przeżyć” i „do−
świadczyć”. Za to Panu, Panie Prezy−
dencie, oraz wszystkim mieszkańcom
Płocka, w imieniu Rady Europy – dzię−
kuję. Odbierając Flagę Europy z rąk
Wolfganga Behrendta prezydent Miro−
sław Milewski podziękował za to wy−
różnienie i zapewnił, że miasto będzie
starało się być coraz bardziej aktywne
w kontaktach międzynarodowych. 

Jak wykorzystać kontakty ze wspól−
notą można było dowiedzieć się m.in.
z zorganizowanej przed południem
w auli ratusza bezpłatnej konferencji
„Fundusze Unijne w rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw”. 

Wieczór wspomnień

Występ Budki Suflera był wydarze−
niem. Zespół postarał się, aby zadowo−
lić starszą i młodszą publiczność, sięga−
jąc po swoje najnowsze przeboje jak
i hity sprzed 20 i 30 lat. Zaczęli od
utworu „Znowu w życiu mi nie wy−
szło”. Po drodze usłyszeliśmy „Twoje
radio”, „Cisza jak ta”, czy kojarzące się
najnowszym wcieleniem budki „Takie
tango” czy „Jeden raz”. Największą
niespodzianką wieczoru i ukłonem dla
fanów „dawnej Budki” był występ Feli−
cjana Andrzejczaka – wokalisty zespo−
łu w latach 1979 – 1982. Jego głos ko−
jarzy się z jednym z największych prze−
bojów zespołu – „Jolka, Jolka pamię−
tasz”, który wykonał podczas płockiego
koncertu. Przypomniał również „Czas
ołowiu” i „Noc komety”

Obchodom 25−lecia Solidarności to−
warzyszyła wystawa plakatu o tematy−
ce europejskiej, która można było oglą−
dać w dn. 3 – 4 września w Domu Dar−
mstadt. (rł)

Koncert poświęcony 25. rocznicy powstania Solidarności był okazją do wręczenia Płockowi Flagi Honorowej Rady Europy*

Podziękować za entuzjazm 

* Flaga Honorowa jest jedną
z nagród przyznawanych przez Ra−
dę Europy miastom, które prowa−
dzą udaną współpracę ze swoimi
gminami partnerskimi i angażują
się w wydarzenia przyczyniające
się do rozwoju europejskiej idei.
Nagrody podzielone są na cztery
stopnie – pierwszy, najniższy ele−
ment to Dyplom Europejski (otrzy−
maliśmy w ub.r.), następne w hie−
rarchii są: Flaga Honorowa, Tablica
Honorowa i najwyższym – Nagroda
Europy. Flaga Honorowa jest naj−
popularniejszym wyróżnieniem
przyznawanym przez Radę Europy.
Każdego roku przyznaje się ok. 25
flag. Otrzymanie flagi to krok do
kandydowania o Tablicę Honorową
i Nagrodę Europy. Wręcza ją przed−
stawiciel Zgromadzenia Parlamen−
tarnego Rady Europy na ceremonii
zorganizowanej w nagrodzonej
gminie.
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Nawoływali ze sceny muzycy i pro−
wadzący festiwal Hip – Hop Desant
Płock 2005. A był to rzeczywiście
prawdziwy desant. Z obliczeń organi−
zatorów na płockiej plaży bawiło się
około 30 tys. osób. Na początek swoich
sił próbowali amatorzy, a z prawej stro−
ny sceny młodzi graficiarze przenosili
na specjalnie przygotowane płyty swo−
je pomysły na logo festiwalu. Konkurs
graficzny wygrała płocczanka Alicja
Sudakowska z czwartej klasy Liceum
Plastycznego. Obok satysfakcji otrzy−
ma 500 zł, a jej praca stanie się oficjal−
nym logo i od przyszłego roku pojawi
się na stronie www, festiwalowych pla−
kat i gadżetach. Były też pokazy break
dance i freestyle battle m.in. w wyko−

naniu płockich b−boyi z „Czystej For−
my” (300Forma).

Najważniejszy był jednak główny kon−
cert po godz. 20. Z godziny na godzinę
tłum rósł przed sceną, a na niej pojawiały
się sławy polskiej sceny hip – hop, m.in.
Vieni&Pele i Gural. Niekwestionowany−
mi gwiazdami pierwszej edycji festiwalu
były jednak: niemiecki Raptile, który zro−
bił wspaniałe show i rodzimy Kaliber 44,
przekładane w międzyczasie mniej dyna−
miczną, ale z najwyższej półki grupą Si−
stars i płockim Jeden Osiem L. 

Podsumowując, dopisała pogoda
i publiczność. Doskwierał brak toalet,
co może świadczyć, że frekwencja była
zaskoczeniem dla samych organizato−
rów. (rł)

Zróbmy tu hałas

Głównym punktem prawie miesięcz−
nego pobytu był udział w dorocznym
Festiwalu Trzech Rzek, którą to impre−
zę można porównać do naszych „Dni
Historii” czy „Pikniku Europejskiego”,
bo na festiwal także zapraszane są mia−
sta partnerskie Fort Wayne z różnych
krańców świata. W czasie festiwalu
zespół koncertował aż 6 razy (w tym
koncert finałowy w wielkiej sali Folin−
gertheatre) plus dodatkowo w amery−
kańskim odpowiedniku naszego domu
spokojnej starości.

– To był najbardziej wzruszający wy−
stęp, zarówno dla nas jak i nietypowej
publiczności – wspomina Piotr Onysz−
ko – szef zespołu. W większości byli to
ludzie niepełnosprawni, mający ogrom−
ne kłopoty z poruszaniem się, których
przywieziono na wózkach inwalidzkich.

I ci ludzie, po naszym występie, zgoto−
wali nam owację... na stojąco. Widać
było, jaki to im sprawiło ogromny wysi−
łek, pewnie nawet ból, a mimo to wsta−
li, prawie wszyscy.

Podczas lipcowego pobytu w Sta−
nach „Wisła” pokazała się, z jak najlep−
szej strony, na jeszcze jednym festiwa−
lu „Folkmoot” w Waynesville w połud−
niowej Karolinie. To typowy festiwal
folklorystyczny, poprzedzony pewną
selekcją artystów, bo z natury swojej
jest imprezą komercyjną tzn. za bilet
trzeba zapłacić od 15 do 25 dolarów.
Mimo to, na wszystkich koncertach sa−
la była pełna. Pokazali swój podstawo−
wy repertuar oraz przyjętą owacyjnie
„Fantazję Europejską” – wiązankę tań−
ców ludowych z różnych regionów na−
szego kontynentu.

Płockiemu zespołowi swego rodzaju
poręczenia udzieliła polska sekcja
CIOFF (stowarzyszenie organizujące
festiwale). I nie musiała się za „Wisłę”
wstydzić, bo nasz zespół, jako jeden
z dwóch występujących (również Cze−
si) otrzymał na koniec nagrodę za przy−
gotowanie muzyczne i wokalne.

Po koncertach też nie było luzu; każ−
dego dnia jeden z kilkunastu zespołów
uczestniczących w festiwalu miał obo−
wiązek zaprezentować wieczorem swój
kraj. Nie tylko tańce i pieśni, ale rów−
nież kulinarne przysmaki, obyczaje itp.
– Byliśmy w Stanach prawie miesiąc,
ale Amerykę podziwialiśmy głównie
z okien autokaru – mówi Piotr Onysz−
ko. Przez szybę zachwycaliśmy się tzw.
dymowymi górami Karoliny, przepięk−
nymi widokami. Na typowej wycieczce,
do wodospadów, byliśmy tylko raz.

Cały zespół – 38 osób w Fort Wayne
zakwaterowany był u amerykańskich
rodzin, często mających polskie korze−
nie. Ci, którzy przyjechali po raz drugi,
witali się z gospodarzami (przede
wszystkim Stanem Podzielińskim, któ−
ry jest dobrym duchem płocko−amery−
kańskich kontaktów) jak ze starymi,
dobrymi znajomymi. W Waynesville,

razem z innymi zespołami m.in. z Nie−
miec, Togo, Indonezji, Turcji, Cypru,
Francji, Łotwy mieszkali w internacie
po byłej szkole.

Podczas tegorocznego pobytu snuto
plany na przyszłość; rozważano możli−
wości zaproszenia do Fort Wayne (mo−
że za 2 lata) także Płockiej Orkiestry
Symfonicznej, która koncertowałaby
razem z „Wisłą”. Ale to czas jeszcze
dość odległy, natomiast już teraz zespół
ogłosił nabór nowych członków; pożą−
dane są osoby które skończyły 15 lat
(może być więcej) i mają już trochę
estradowego (wokalnego, tanecznego)
obycia.

Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” zapre−
zentuje się płocczanom w całej krasie
w listopadzie, podczas obchodów 10−
lecia swego istnienia. E.J.

Już po raz piąty Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” został zaproszo−
ny do Stanów Zjednoczonych. Zdobywa serca nie tylko amery−
kańskiej Polonii, ale wielokulturowej społeczności amerykań−
skiej, gorąco przyjmującej jego koncerty.

„Wisła” za oceanem
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Do Płocka trafili przez przypadek. Po
studiach w Warszawie (początkowo
wydział lekarski zamieniony następnie
na historyczno−filozoficzny), Stefan
Rutski dowiedział się, że gimnazjum
męskie w Płocku (dzisiejsza Małacho−
wianka) poszukuje nauczycieli i razem
z dwoma kolegami ze studiów, w 1880
roku przyjechali do naszego miasta.
Osiem lat później sprowadził do Płocka
żonę. Rutscy nie dokonali żadnych bo−
haterskich czynów (w potocznym tego
słowa znaczeniu) a jednak ich zasługi
dla kraju, kultury polskiej i miasta,
w którym spędzili całe dorosłe życie, są
ogromne.

Najpierw Stefan dał się poznać jako
znakomity nauczyciel, przede wszyst−
kim nieobowiązkowego języka polskie−
go. Ponieważ do szkoły nie wolno było
przynosić żadnych polskich książek
Stefan Rutski wielu dzieł polskiej lite−
ratury (z „Panem Tadeuszem” włącz−
nie) uczył się na pamięć, by móc się ni−
mi podzielić z młodzieżą. Być może
dlatego polskie książki były dla niego
tak cenne i kiedy w 1904 roku Towa−
rzystwu podarowano zbiory biblioteki
skępskiej, Stefan poświęcił się ich upo−
rządkowaniu, opracowaniu itp. bez
reszty. 

Dzielnie mu w tym sekundowała żo−
na, która po otwarciu w 1907 roku Bib−
lioteki im. Zielińskich nie tylko dbała
o książki, wypożyczała je, ale i sprząta−
ła pomieszczenia. W tym czasie Halina
zaczęła gromadzić pamiątki (głównie
obrazy) związane z Płockiem i Mazo−
wszem. Gdy TNP zakupiło kamienicę
„Pod Opatrznością” przy ówczesnym
Rynku Kanonicznym, tam zaczęła two−
rzyć zalążek muzeum. Ponadto bardzo
aktywnie zajmowała się działalnością
charytatywną; nie mając własnych
dzieci wiele czasu poświęcała cudzym.
W czasie obrony Płocka w 1920 roku,
razem z Marceliną Rościszewską po−
magała walczącym, troszczyła się

o rannych w prowizorycznym szpitalu.
Po wojnie została za to odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Polonia Resti−
tuta, a później Złotym Krzyżem Zasłu−
gi za dokonania w dziedzinie muzeal−
nictwa.

Małżonkowie zmarli w tym samym
roku 1932; Stefan 22 lutego, Halina 24
kwietnia (prawdopodobnie na raka
krtani – leczona była w Instytucie Ra−
dowym w Warszawie) oboje pochowa−
ni są na płockim cmentarzu. Nad trum−
ną Stefana ks. Władysław Mąkowski
prosił żałobników, aby przykładem jego
cnót zachęcać potomnych do naślado−
wania. A dwa miesiące później ks.
Ignacy Lasocki, żegnając Halinę po−
wiedział, że miała dwa skrzydła, które
ją wznosiły: nadzwyczajną miłość i pra−
cowitość.

Choć oboje pochodzili z dość zamoż−
nych rodzin, mających swe majątki na
Kresach (Stefan herbu Welamin uro−
dzony w 1855 roku na Wileńszczyźnie
w powiecie nowogródzkim, Halina Ho−
rodyska ur. w 1868 w majątku niedale−
ko Płoskirowa – tam się poznali, gdyż
Stefan był nauczycielem jej starszego
brata) w Płocku żyli skromnie, przed−
kładając wartości duchowe nad mate−
rialne. E. Jasińska

Oboje wielce zasłużeni dla Płocka a szczególnie dla Towarzystwa Nauko−
wego Płockiego, w którym byli członkami zarządu. To oni zakładali pod−
waliny pod Bibliotekę im. Zielińskich i Muzeum Mazowieckie. A wszyst−
ko to w czasach zaborów, gdy polskość była ledwie tolerowana.
Patroni płockich ulic

Halina i Stefan Rutscy

W auli płockiego ratu−
sza opowiadał o najno−
wszych odkryciach arche−
ologicznych w Płocku.

Praca Polaka i jego stu−
dentów, którą mogliśmy
obserwować podczas wa−
kacji na ul. Tumskiej to
dopiero początek drogi do
prawdy. Od chwili odkry−
cia do uzyskania pełnej
wiedzy o obiekcie mijają
zwykle dwa lub trzy lata.
Dlatego zorganizowaną
z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa
konferencję Zbigniew Polak nazwał ro−
boczą. Przedstawił na niej wstępne wyni−
ki badań z trzech miejsc: Tumskiej, za−
plecza działki Grodzka 8 (od ul. Mała−
chowskiego) i podwórka kamienicy na−
rożnej ul. Bielskiej i Starego Rynku.

Czysta fosa

Archeolodzy liczyli wyłącznie na
skarby wczesnego średniowiecza.
Warstwy późniejsze zostały zniszczo−
ne podczas zmiany układu miasta

w XIX w. – Dokonano znacznych ni−
welacji. Zasypano fosę, usunięto mury
miejskie, ale również znaczne masy
ziemi. Ocalały tylko warstwy najstar−
sze i też tylko fragmentami – tłuma−
czył warszawski archeolog. Miejsca
odkrywane przez pracowników i stu−
dentów Instytutu Archeologii są czę−
sto poprzecinane rurami wodociągo−
wymi i przewodami telekomunikacyj−
nymi. W trzydziestocentymetrowej
warstwie na ul. Tumskiej udało się
jednak znaleźć efektowny grzebień
z poroża (typowy dla XII w.), dwa
fragmenty pierścionków ze szkła
i bursztynu oraz narzędzia codzienne−
go użytku: noże, nożyce, dwa kościa−
ne szydła. 

Najwięcej satysfakcji przyniosło jed−
nak Polakowi odkrycie linii murów
obronnych zbudowanych za czasów
Kazimierza Wielkiego, przecinających
pod dużym kątem dzisiejszą ul. Tum−
ską. Ważne też było znalezienie fosy
u zbiegu ul. Tumskiej i pl. Narutowi−
cza, która wykorzystywała naturalny
ciek wodny. 

– Spodziewaliśmy się,
że uda nam się znaleźć
materiały wczesnośred−
niowieczne, które wska−
zywałby w jakim mo−
mencie ten ciek wodny
został wykorzystany do
obrony podgrodzia, ale
niestety okazało się, że
dawni płocczanie byli
strasznie porządni. Fo−
sa była wielokrotnie
czyszczona i odnawiana
– dodaje Zbigniew Po−

lak, który duże nadzieje wiązał też z wy−
kopaliskami przed kinem Przedwiośnie.
Po raz pierwszy archeolodzy dotarli do
dna fosy – 4,5 m od obecnej nawierzchni
– ale i w tym miejscu była ona wielokrot−
nie czyszczona. Znaleźli dwa przedmio−
ty; 1 szklany kieliszek i coś co wygląda
jak odważnik z blachy mosiężnej. 

Historyczna układanka

W ziemi, w miejscu wyburzonej oficy−
ny przy ul. Małachowskiego, archeolo−
dzy znaleźli XV−wieczne kafle oraz kość

z dwoma otworami z jednej strony wyg−
ładzoną, która najprawdopodobniej,
w czasach wczesnośredniowiecznych
służyła jako łyżwa lub jedna z czterech
płóz małych sanek. Przy pracach przy ul.
Bielskiej wydawało się, że nic się nie uda
znaleźć. Podczas wykopalisk natrafiono
na rurę, której nie było na żadnych pla−
nach, a z której wylewały się fekalia
i ciężko było kopać. Udało się jednak od−
kryć kafle oraz niewielki fragment
dzbanka z przeł. XV/XVI wieku.

Zbigniew Polak uznał, że dzięki ba−
daniom obraz Płocka jest coraz bardziej
pełny. – Ta układanka zaczyna rzeczy−
wiście przedstawiać prawdę o płockim
średniowieczu – dodał.

Co stanie się z wykopaliskami po do−
kładnym ich opisaniu? Zapewne trafią
do magazynów Instytutu Archeologii
UW i będą czekać, aż się ktoś po nie
zgłosi. Obecny podczas spotkania To−
masz Kordala z Muzeum Mazowieckie−
go zapewnił, że jak tylko powstanie
drugi budynek Muzeum Mazowieckie−
go chętnie przejmie te zbiory, aby udo−
stępnić je płocczanom. (rł)

Wszystko musi być zmierzone, umyte, posklejane i opisane. Z re−
guły, kiedy archeolog wie już co wykopał, wszyscy zaintereso−
wani zapominają, że te badania w ogóle były – mówił Zbigniew
Polak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skarby ulicy Tumskiej
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W Płocku archeolodzy wykopali wiele skarbów. Podczas modernizacji ratusza
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*EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA*EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA*EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA*EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA*

EDD są organizowane w całej Polsce
od 1993 roku z inicjatywy Rady Europy.
To jedno z najważniejszych wydarzeń
europejskich, którego głównym celem
jest poszerzanie wiedzy społeczeństw
europejskich na temat ich własnego
i wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Jednym ze sposobów jest właśnie bez−
płatne udostępnianie zabytków i innych
obiektów kultury: muzeów, skansenów,
parków, ogrodów, które na co dzień są
niedostępne, lub też ich zwiedzanie wią−
że się z opłatami. Podobnie było w Płoc−
ku. Każdy miał okazję w ostatni wee−
kend (9−10 września) bezpłatnie obej−
rzeć najcenniejsze zbiory Muzeum Ma−
zowieckiego, Towarzystwa Naukowego
Płockiego i Muzeum Diecezjalnego.
Swoje podwoje otworzyła biblioteka Se−
minarium Duchownego, gdzie prezento−
wane były zbiory starodruków. 

Małachowianka zapraszała do Muze−
um Szkolnego i zachęcała do wejścia
na gotycką wieżę kolegiaty. Między
godz. 11 a 13 po wieży szlacheckiej
i gotyckich murach zamku oprowadzali
przewodnicy PTTK Płock.

W sobotę płocczanie na Starym
Rynku mogli uczestniczyć w Święcie
Chleba. Wokół placu rozstawiły się
drewniane kramy ze swojskim ja−
dłem, piwem jałowcowym, chlebem
i rękodziełem. Można było podejrzeć
obrzędy związane ze staropolskim
świętem chleba w wykonaniu Teatru
z Orońska oraz wysłuchać zespołu
folklorystycznego ”Puszcza Zielo−
na”. 

Na koniec wystąpił zespół ludowo−
rockowy Horpyna, a nad całością – w
roli konferansjera – wystąpiła Grażyna
Zielińska. (rł)

Płocka secesja, skarby TNP i wystawy czasowe – to wszystko
można było bezpłatnie zobaczyć podczas Europejskich Dni
Dziedzictwa w Płocku

Gdzie skarby twoje

10 września br. z okazji Europejskich
Dni Dziedzictwa na placu przy kościele
św. Jakuba Apostoła w Imielnicy miał
miejsce festyn rodzinny pt.: ,,Piknik
z Bolesławem Krzywoustym”. Zorga−
nizowany został w ramach programu
,,W krainie literatury i historii”, finan−
sowanego przez Fundusz Grantowy.
Organizatorami imprezy byli: Płockie
Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bi−
bliotek, Książnica Płocka im. Włady−
sława Broniewskiego, Harcerski Zespół
Pieśni i Tańca ,,Dzieci Płocka”, Płocka
Drużyna Kusznicza, Rada Mieszkań−
ców Osiedla Imielnica oraz parafia św.
Jakuba Apostoła. Sponsor festynu to
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Płocka.

Celem pikniku było przybliżenie miesz−
kańcom Płocczanina Wszechczasów –
Bolesława III Krzywoustego, władcy Pol−
ski, którego szczątki spoczywają w płoc−
kiej katedrze. Poprzez zabawę chciano za−
ciekawić, przybliżyć historię oraz poka−
zać, że można bawić się bez używek.

Podczas festynu odbył się turniej
walk rycerskich, pokaz średniowie−
cznych tańców dworskich − ,,Galiarta” i

,,Pavana”, wykonywanych przez,,Dzie−
ci Płocka”. Ponadto zobaczyć można
było pasowanie na rycerza oraz jak wy−
konuje się zbroję rycerską. Dużą cieka−
wość wzbudził pokaz bicia monet przez
drużynę kuszniczą z Płocka.

Atrakcję dla całych rodzin stanowiły
działania animacyjne, które odbywały się
w poszczególnych sektorach. Należały do
nich: malowanie twarzy, koszulek z ele−
mentami rycerskimi (herby, miecze itp.),
chłopcy mogli wykonywać z kartonu
uzbrojenie rycerskie, dziewczynki zaś,
tworzyły z makaronu, gąbek oraz plaste−
liny, biżuterię. Chłopcy z klubu szacho−
wego uczyli poprawnej gry w szachy.

W kolejnym sektorze całe rodziny
układały puzzle, przedstawiające sylwet−
kę Krzywoustego, a także lepiły z mode−
liny figurki do gry w szachy. Był pokaz
książek o tematyce historycznej np.:
,,Królowie polscy i rodziny królewskie”,
,,Broń i strój rycerstwa polskiego w śre−
dniowieczu” i wiele innych pozycji
związanych z ową tematyką.

Wszystkiemu towarzyszyły wystrza−
ły z armatki. W tle rozbrzmiewała
dworska muzyka. E.U.

Piknik z Krzywoustym

Towarzystwo Naukowe Płockie
w ramach Europejskich Dni Dziedzic−
twa 2005, przygotowało wystawę zaty−
tułowaną ,,Pałace, parki i ogrody na
kartach starodruków”. Otwarcia wysta−
wy 9 września dokonał wiceprezydent
Piotr Kubera.

Wystawa pokazuje, że w dawnych
wiekach ogrodnictwo było prawdziwą
sztuką, a kompozycja ogrodu stawała się
równie ważna, jak architektura znajdują−
cego się w nim pałacu. Zobaczyć można
cenne starodruki (od XVI do XVIII wie−
ku), pochodzące z Włoch, Francji, Nie−
miec i Polski. Należą do nich m.in: Les
delices de Versailles et des maisons roy−
ales Paris 1776−80 (widoki Wersalu i Pa−
ryża) np.: ,, Plan parku Wersalu”, ,, Labi−
rynt ogrodowy Wersalu” oraz ,,Widok
perspektywiczny zamku i ogrodu wersal−
skiego”, Les delices de Paris, czyli Deli−
cje Paryża oraz Delicje Wersalu. Książka
ta stanowi zestaw rycin, pokazujących
najciekawsze zabytki.

Księgi o gospodarstwie Piotra Cre−
scentyna (Kraków 1549) prezentowane
są na wystawie egzemplarzem pochodzą−
cym z pierwszego wydania i pierwszego

polskiego przekładu A. Trzycielskiego
z 1549 r. Książka podzielona jest na czę−
ści, każda dotyczy innych zagadnień np.
uprawy zbóż czy pielęgnacji drzew.

Kolejne dzieło to podręcznik ogrod−
niczy z 1798 pt.: „Zabawa ogrodowa
Poczajów”. Jego część trzecia jest naj−

bardziej interesująca w kontekście wy−
stawy, poświęcona gatunkom i uprawie
kwiatów ogrodowych. 

Uwagę przykuwa także „Atlas Ra−
dziwiłłowski Hrabstwa Bialskiego”
z 1781 – rękopis, którego autorem jest
geometra Leonard Targański. W Atla−

sie możemy zobaczyć wykaz folwar−
ków na terenie Podlasia. Stanowi on
bezcenne źródło kartograficzne.

Ideenmagazin für Liebhaber von
Garten 1798 – niemieckie wydawnic−
two przedstawia widoki parków i bu−
dowli ogrodowych np.: ,, Most na ska−
listych wzniesieniach w malowni−
czych ogrodach pięknej wioski Ho−
henheim.” 

Ważne dzieło to również „Encyklo−
pedia Diderota” 1770−1775. Jest naj−
większym, naukowym i kulturowym
przedsięwzięciem epoki oświecenia.
Tom poświęcony został komponowaniu
geometrii zespołów pałacowo− parko−
wych. 

Ciekawość oglądających wzbudzają
miedzioryty z 1682 pt.: ,, Teatrum sta−
tuum”. Przedstawiają one widoki pała−
ców w otoczeniu ogrodowym, na tere−
nie najbogatszych krain ówczesnych
Włoch – Piemontu i Sabaudii.

Wystawę można podziwiać do 23
września w sali wystawowej Towarzy−
stwa Naukowego Płockiego, Plac Naru−
towicza 8 w dni robocze w godzinach
od 8 do 15. E.U.

Parki, pałace i ogrody

Podczas ”Dnia Chleba” zbierano pieniądze na DPS w Goślicach
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“Słony”, “Olek” “Mściciel”, “Bły−
skawica” (1919−1948), żołnierz POZ,
AK, ROAK, NZW. Dowódca oddziału
Kedywu w Obwodzie Płockim AK,
dowódca Rejonu II ROAK Obwód
“Mewa”, dowódca oddziałów bojo−
wych 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

Urodził się 30 marca 1919 roku
w Bielsku k. Płocka. Był synem Stefa−
na i Władysławy z Jakowskich. W la−
tach 1938−1939 podoficer zawodowy
w 8 Płockim Pułku Artylerii Lekkiej
im. króla Bolesława Krzywoustego.

We wrześniu 1939 r. uczestniczył
w bitwie pod Mławą, gdzie ranny do−
stał się do niewoli. Ze względu na po−
stępującą chorobę nerek, w krytycz−
nym stanie zdrowia, zwolniony z obo−
zu jenieckiego wiosną 1940 roku. Po
długiej chorobie i rekonwalescencji,
został aresztowany i osadzony w obo−
zie pracy w Bielsku, skąd zbiegł.
Ukrywał się na terenie powiatu płoc−
kiego. Od jesieni 1940 r. żołnierz Pol−
skiej Organizacji Zbrojnej, a od
1942 r. Armii Krajowej. Od listopada
1943 r. dowódca, liczącego ok. 20 lu−
dzi, plutonu bojowego Kedywu Obwo−
du Płockiego AK. Uczestnik kilku ak−
cji zbrojnych, m.in. we wsi Łęg gm.
Drobin i dowódca ataku na sztab bata−
lionu SS w okolicach Płońska.

W ramach zwalczania grup komuni−
stycznych w październiku 1944 r.
wspólnie z ppor. Michałem Tomcza−
kiem “Bończą” i plut. pchor. Stefanem
Bronarskim “Liściem” we wsi Skrze−
szewo w gminie Staroźreby, uczestni−
czył w likwidacji pięcioosobowej gru−
py skoczków sowieckich, którzy pro−
wadzili działalność wywiadowczą
skierowaną przeciw Armii Krajowej.

Za bohaterską postawę w walce z oku−
pantem, w styczniu 1945 r. odznaczony
został Krzyżem Walecznych. W uzasad−
nieniu wniosku, komendant Podokręgu
Północnego Obszaru Warszawskiego
AK, płk Ludomir Wysocki “Mróz” na−
pisał: “kilkakrotna dzielna akcja zbrojna
przy likwidacji npla i zdobycie broni pod
dtwem ob. Bończy”.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich,
w lipcu 1945 roku ujawnił się z niemal
całym sztabem Obwodu Płockiego
i Inspektoratu Płocko−Sierpeckiego
AK. Zagrożony aresztowaniem, od
wiosny 1946 r. ponownie w konspira−
cji jako żołnierz Ruchu Oporu Armii

Krajowej w Obwodzie “Mewa”, obej−
mującym terenem działania zachodnie
powiaty województwa warszawskiego
(Sierpc, Płońsk, Płock, Mława).
W październiku 1946 r., awansowany
przez komendanta Obwodu, Józefa
Marcinkowskiego „Brzezińskiego”, do
stopnia porucznika i mianowany ko−
mendantem Rejonu nr 2, obejmujące−
go powiaty płocki i sierpecki.

Podczas amnestii w 1947 roku odmó−
wił wykonania rozkazu o ujawnieniu się
i z wiernymi sobie żołnierzami kontynu−
ował walkę, dowodząc samodzielnym
oddziałem ROAK. Osobiście dowodził
12 lipca 1947 r., walką z grupą operacyj−
ną UB i MO pod Okalewem w powiecie
rypińskim, w czasie której zabito 16 fun−
kcjonariuszy resortu bezpieczeństwa
oraz 11 października 1947 r., akcją we
wsi Chudzynek gm. Drobin pow. Płock,
w czasie której zabito Władysława Ry−
pińskiego “Rypę” dowódcę PPR−ow−
skiego “szwadronu śmierci” skrytobój−
czo mordującego byłych żołnierzy AK
i członków PSL.

W październiku 1947 r. podporządko−
wał oddział, dowodzonej przez ppor.
Stefana Bronarskiego „Liścia”, 11 Gru−
pie Operacyjnej NSZ. Objął wówczas
dowództwo nad wszystkimi oddziałami
zbrojnymi Grupy. Podlegały mu patrole
bojowe dowodzone przez ppor. Tadeu−
sza Kosobudzkiego „Czarnego”, sierż.
Wiktora Stryjewskiego „Cackę” i plut.
Jana Malinowskiego „Stryja”. Przepro−
wadziły one kilkadziesiąt akcji zbroj−
nych, w tym: 11 na posterunki MO, 26
ekspropriacyjnych na urzędy państwowe
i spółdzielnie, zlikwidowały kilkunastu
współpracowników i funkcjonariuszy re−
sortu bezpieczeństwa i aparatu komuni−
stycznego.

26 września 1948 roku w Węgrzyno−
wie k. Sierpca, w zabudowaniach swej
narzeczonej Jadwigi Banaszkiewicz,
otoczony przez grupę operacyjną UB,
MO i KBW po 6 godzinach samotnej
walki, nie chcąc się poddać popełnił sa−
mobójstwo. Jacek Pawłowicz

Zapomniani płocczanie (2)

Franciszek MAJEWSKI 

Wybierali się za ocean z jedną walizką

(...) w Ameryce to jes temu dobrze
kto się dostanie w stału robote, ale
kto ni ma stały roboty to ledwu na ży−
cie zarobi.

(...) w Ameryce ciałowi to jest do−
brze ale duszi to niekoniecznie dobre.

To fragmenty listów emigrantów,
które nigdy nie dotarły do adresatów.
Zostały skonfiskowane przez władze
carskie, które wszelkimi możliwymi
sposobami starały się uniemożliwiać
emigrację. Wiedzieli, że emigranci mo−
gliby poczuć smak lepszego życia i,
choćby poprzez listy, powiadomić ro−
dziny w kraju, że gdzie indziej ludzie
żyją lepiej, a taka świadomość jest już
niebezpieczna.

Prawdziwe powody opuszczenia oj−
czyzny rzadko wzmiankowane są w li−
stach, ale większość miała podłoże
ekonomiczne. W latach 1840 – 1920,
których dotyczy wystawa w Archi−
wum Państwowym, Europa rozwijała
się bardzo dynamicznie. Jednocześnie
szybko wzrastająca liczba ludności
miała dramatyczny wpływ na gospo−
darkę. Tymczasem Ameryka przeży−
wała okres nadzwyczaj intensywnego
rozwoju i dla Europejczyków (Pola−

ków, Irlandczyków, Włochów, Cze−
chów, a także Szwedów i Niemców)
marzenie o Ameryce było marzeniem
o lepszym życiu.

Na wystawie, oprócz listów, zgro−
madzono dokumenty policji, dotyczą−
ce emigrantów. Jest m.in. protokół
w sprawie Piotra Paulinga oskarżone−
go o przywłaszczenie pieniędzy
z Płockiej Kasy Miejskiej i zbiegłego
do Ameryki 28 lutego 1892 roku, pis−
mo Naczelnego Płockiego Gubernial−
nego Urzędu Żandarmerii o szlaku
przerzutu emigrantów, imienny wy−
kaz osób pociągniętych do odpowie−
dzialności sądowej za agitację wyja−
zdów do Ameryki.

Szacuje się, że obecnie 17 mln Pola−
ków, którzy przyznają się do polskich
korzeni, żyje poza ojczyzną, z tego po−
nad 7 mln w USA. To potomkowie
tych, o których jest ta wystawa, zorga−
nizowana w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa.

Ekspozycja pt. „Emigracja z Europy
do Ameryki 1840 – 1920” czynna bę−
dzie do końca września; w dni po−
wszednie w godzinach pracy archi−
wum, a w soboty i niedziele od godz.
10 do 14. E.J.

W Archiwum Państwowym

Za chlebem

Dokumenty Solidarności

Zorganizowana z okazji 25−lecia „So−
lidarności” wystawa w Książnicy Płockiej
(wspaniała!) pt. WIARA, NADZIEJA,
WOLNOŚĆ zdopingowała mnie do zaini−
cjowania akcji, polegającej na przekazy−
waniu do właściwych rąk (np. archiwum,
muzeum) wszelkich materiałów przecho−
wywanych w domach z wielkim senty−
mentem, lecz często w warunkach nieod−
powiednich – szczególnie dla dokumen−
tów i fotografii.

Pragnę z czytelnikami „Sygnałów”
podzielić się niedawnym „odkryciem”.
Mianowicie, po 23 latach przechowywa−
nia na terenie zoo odzyskałem pakunek
z materiałami, związanymi z I Nadzwy−
czajnym Zjazdem „S” w 1981 roku. Ser−
decznie dziękuje p. dyrektorowi zoo

Aleksandrowi Niwelińskiemju za umoż−
liwienie mi poszukiwań tego „skarbu”,
który w pośpiechu, 23 lata temu, ukry−
łem w pawilonie gadów. Po uporządko−
waniu przekażę je we właściwe ręce.

Jednakże pełnią szczęścia byłoby,
gdyby udało się odnaleźć także moje
czarno−białe negatywy, zawierające zdję−
cia z wydarzeń sierpniowych w Gdańsku.
Przypuszczam, że bezpieka w czasie
przeprowadzanych w zoo i w moim
mieszkaniu rewizji, tych filmów nie znala−
zła, jak nie natrafiła na ukrytą bańkę z do−
kumentami. Może pracownicy zoo pomo−
gą w poszukiwaniach?

Jednocześnie pragnę wyrazić moją ra−
dość, że ogród – moje dziecko – tak do−
brze się rozwija, modernizuje, pięknieje.

Z poważaniem
Tadeusz Taworski

z redakcyjnej poczty��

*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*
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Teatr integracyjny tworzony przez
uczniów Małachowianki i mieszkań−
ców Domu Pomocy Społecznej
w Brwilnie pojechał w sierpniu na Fe−
stiwal Sztuki do Thurrock w Wielkiej
Brytanii. Na scenie największego
w Europie Thameside Theathre
w Grays wystawili ,,Pinokia”. Grupę
teatralną z Płocka publiczność zgroma−
dzona na przedstawieniu przywitała go−
rąco. Sztuka wzbudziła ogromne zain−
teresowanie i zachwyt nie tylko władz
Thurrocka, lecz także osób niepełno−
sprawnych. Należy zaznaczyć, że
w Anglii nie ma takiej formy teatru.

Jest to zjawisko nowe, choć działa
tam podobny teatr, założony przez

księżną Dianę, lecz występują w nim
wyłącznie osoby niepełnosprawne.
Przedstawienie było również częścią
konferencji dotyczącej pracy i współ−
pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Czas zwiedzania

– Codziennie coś się działo – mówi Ane−
ta Dłutek, nauczycielka z Małachowianki.
Zwiedziliśmy mnóstwo miejsc m.in. South−
ened on Sea – kurort, gdzie zobaczyliśmy
odpływ i przypływ morza oraz przeszliśmy
najdłuższym molem w Europie.

W kolejnym dniu udali się na wy−
cieczkę autokarową po Londynie. Po−
szli do Globe Theathre (teatru szekspi−
rowskiego), gdzie mieli okazję obejrzeć
próbę aktorów przed występem. Na−
stępnie pojechali do Tate Galery. Zoba−
czyli: Big Bena, budynki Parlamentu
oraz Tower Bridge. Młodzież brytyjska
z wielką chęcią i życzliwością oprowa−
dziła płockich aktorów po Cambridge
i innych najsłynniejszych Collegeach.
Odwiedzili także King’s College Cha−
pel.

Wszystkie miejsca zrobiły ogromne
wrażenie na uczniach Małachowianki
i mieszkańcach Domu Pomocy Spo−
łecznej. 

Ciekawym był pobyt na terenie Fortu
Tilbury, nad rzeką Tamizą, gdzie
obejrzeli przedstawienia, prezentujące
historię regionu Thurrock. – Wrażenie
było niesamowite, siedzieliśmy na pra−
sowanej słomie, zaś przedstawienia od−
bywały się na przyczepach samocho−
dów ciężarowych – dodaje A. Dłutek.

Ważny element pobytu – to odwie−
dzanie ośrodków, gdzie przebywają
osoby niepełnosprawne. W formie za−
baw, pogadanek i quizów młodzież
miała przekazywane ważne informacje,
jak można zmienić życie niepełno−
sprawnych, dzięki oferowanej pomocy.

Płocczanie poznali także większość
przedstawicieli władz miejskich Thur−
rock i sporo ludzi z Polonii.

Współpraca

Podczas rozmów dyrektora DPS –
Beaty Karpińskiej z Neilem Woodbrid−
gem ustalono, że odbędą się szkolenia
dla pracowników DPS, którzy pojecha−
liby do Wielkiej Brytanii dokształcać

się w postępowaniu z osobami chory−
mi, zaś pracownicy z Wielkiej Brytanii
przyjechaliby do Płocka w celu wymia−
ny doświadczeń.

Podczas rozmowy Renaty Kutyło –
Utzig – dyrektora Małachowianki
i współzałożyciela teatru z dyrektorem
Departamentu ds. Edukacji, Młodzieży
i Rodziny ustalono, że odbędzie się wy−
miana uczniów. Do wymiany dojść ma
w listopadzie b.r. Grupa uczniów z Ma−
łachowianki pojedzie do szkoły akade−
mickiej, która współpracuje z Cambrid−
ge. Uczestniczyć będą w uroczystości
wręczania dyplomów absolwentom,
kończącym szkołę. W ramach wymiany
kulturowej planowany jest także przy−
jazd w przyszłe wakacje do Płocka na−
uczycieli z Wielkiej Brytanii, w celu
prowadzenia nauki języka angielskiego
dla zainteresowanych.

Na koniec pobytu odbyła się uroczy−
sta kolacja w restauracji. Wymieniono
podarunki, serdeczności, złożono rów−
nież obietnice współpracy.

Urząd Mista Płocka dofinansował po−
dróż, zaś strona brytyjska, a zwłaszcza
Neil Woodbridge zajął się całą organiza−
cją wyjazdu. Udało mu się zdobyć grant
z Brukseli na przyjazd teatru. E.U. 

PS Teatr integracyjny składa podzię−
kowania Urzędowi Miasta Płocka za
dofinansowanie wyjazdu do Anglii –
bez tej pomocy nie moglibyśmy repre−
zentować Płocka na Festiwalu Sztuki
w Thurrock. Renata Kutyło – Utzig 

– dyrektor L.O. im. Stanisława
Małachowskiego. 

Powrót Pinokia 

Tego wieczoru publiczność śpiewała
mu sto lat kilka razy. Podczas jednego
z toastów na kilka minut rozryczały się
silniki i klaksony motorów ustawio−
nych w długim rzędzie na drodze pro−
wadzącej do Sobótki. – Świętujemy dziś
ćwiartkę Wolbacha – krzyczał ze sceny
Marek Wiernik, który wspólnie z Artu−
rem Orzechem prowadził cały koncert
na pożegnanie lata i 25−lat drogi arty−
stycznej lidera grupy Harlem. Okazało
się, że ustawienie sceny tyłem do So−
bótki było strzałem w dziesiątkę. Pod
sceną skakali najwierniejsi fani rytmów
rockowo – bluesowych. Na skarpie,
która w pobliżu kąpieliska jest nieco ła−
godniejsza, zasiadły całe rodziny two−
rząc naturalny amfiteatr. Babsztyl za−
grał na powitanie. Potem na długo na
scenie zagościł Harlem, z którym go−
ścinnie występowali m.in. Artur Ga−
dowski, Maciej Balcar i Piotr Cugow−
ski oraz Chór Akademicki Włodkowi−
ca. Zabrakło Tadeusza Nalepy, który
w ostatniej chwili zrezygnował z kon−
certu, ale publiczność i tak czekała na

występ Dżemu. Ciepły piasek, letni
wiatr i płocka panorama stanowiły do−
skonałe tło do płynących ze sceny
dźwięków. Atmosfera udzieliła się jed−
nemu z motocyklistów z Gostynina,
który na scenie wobec kilkutysięcznego
tłumu poprosił swoją dziewczynę o rę−
kę. Oświadczyny zostały przyjęte. (rł)

Ćwiartka Wolbacha
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Krzysztof Dmoszyński – prezes
SSA Wisła Płock – został powołany
na stanowisko szefa rady nadzorczej
spółki Ekstraklasa S.A. Do zadań
spółki będzie należeć: opracowanie
terminarzy i zasad transferowych, ne−
gocjacje biznesowe ze sponsorami
i sprzedaż praw medialnych oraz po−
dejmowanie decyzji dyscyplinarnych
w pierwszej instancji. Natomiast

w gestii PZPN pozostaną sprawy sę−
dziowskie, międzynarodowe (m.in.
zgłaszanie klubów do europejskich
pucharów), proces licencyjny i spra−
wy dyscyplinarne w instancji odwo−
ławczej. Powołanie na szefa rady na−
dzorczej spółki nie będzie kolidować
z obowiązkami w Płocku i popularny
Dmo nadal piastować będzie funkcje
prezesa Wisły Płock. pn

Wyróżnienie dla Wisły

Krzysztof Dmoszyński – absolwent wy−
działu prawa i administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Zaczynał od gry w koszy−
kówkę w stołecznej Polonii, później praco−
wał m.in. w Stołecznej Federacji Sportu,
był wiceprezesem Polonii. Potem związał
się z Januszem Romanowskim i zaczął
współtworzyć potęgę Legii, którą doprowa−
dził do Ligi Mistrzów. Był jednym z zało−
życieli i pomysłodawcą Pogoni Konstancin.
Brał też udział w fuzji poznańskiej Olimpii
z Lechią Gdańsk. W czasie kiedy był dyrek−
torem reprezentacji Polski w piłce nożnej,
pełnił również funkcję sekretarza komisji
ds. przekształceń klubów sportowych
w sportowe spółki akcyjne przy PZPN. Był
też członkiem komisji sportu profesjonalne−
go w UKFiT. Pracował jako doradca zarzą−
du UFA Sports.
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Obóz młodzieżowy w Mytiszczi zor−
ganizowały władze regionu wspól−

nie z YMCA dla młodych ludzi (w wie−
ku od 13 do 24 lat) z pięciu krajów; Pol−
ski, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.
Chodziło o integrację, ale również do−
skonalenie umiejętności działania w gru−
pie i przewodzeniu jej. Z Płocka poje−
chało sześć uczennic Małachowianki (na
zdjęciu) wraz Małgorzatą Piątek, anglist−
ką PWSZ jako opiekunką.

Cały wyjazd był dla nich zaskocze−
niem; począwszy od wspaniałego wyży−
wienia, warunków socjalnych a na gorą−
cym i życzliwym przyjęciu kończąc.
– Codziennie był szwedzki stół, świeże sa−
łatki i pyszne pszenne ciasteczka pieczone
na miejscu – opowiada Ola. Ośrodek
”Aganiok”, w którym mieszkały był do−
skonale wyposażony: łazienki w poko−
jach, sala gimnastyczna, basen, boiska do
gry w piłkę i korty tenisowe. 

Zaskoczył je również program wypeł−
niony ”po brzegi” warsztatami, ćwicze−
niami i treningami. Każde zadanie wyko−
nywane było w grupach międzynarodo−
wych. Obowiązującym językiem był ro−
syjski. – Na początku mieliśmy trochę
kłopotów z komunikacją, ale z każdym
dniem było lepiej. Któregoś dnia w poko−
ju, gdy byłyśmy same złapałyśmy się na
tym, że też mówimy po rosyjsku – tłuma−
czą wspólnie. Tworzyły ”ludzkie pirami−
dy”, malowały flagi podczas warsztatów
”Sztuka ciała”. Były warsztaty tańca,
śpiewu i dramatu. Każdy dzień miał inne
hasło: w ”dniu nogawki” – chodziły

z podwiniętą nogawką, w ”dniu czapki”
– nie można było się bez niej poruszać.
Podobnie było z dniem ”odzieży na lewą
stronę” czy ”dniem krawata”. Działała
obozowa poczta i gazetka codzienna.
Podczas zmagań panowała zdrowa spor−
towa rywalizacja. – Jeśli komuś nie udało
się wykonać zadania wszyscy dopingo−
wali go do dalszej walki. Gdy zadanie zo−
stało wykonane dobrze bili brawo i woła−
li ”maładziec” – opowiadają chórem
dziewczęta. – ”maładziec” to ich ulubio−
ne słówko – dodaje Małgorzata Piątek.
Polska grupa została doceniona za ak−
tywność i komunikatywność. – Oni na
początku myśleli, że będziemy takie szare
myszki, kryjące się po kątach – mówi
Magda. – O co pytali? Dlaczego nie lu−
bimy Rosjan. Dziewczyny zapewniają,
że wszystkie wzajemne stereotypy leg−
ły w ciągu dziesięciu dni w gruzach.
Nawiązały się autentyczne przyjaźnie.
Do dziś mają kontakt sms−owy lub ma−
ilowy z uczestnikami obozu i nie wyo−
brażają sobie, żeby za rok znów tam nie
pojechać. 

Pierwsze kontakty z regionem My−
tiszczi Płock nawiązał w 2003 roku.
Wtedy z wizytą do podmoskiewskiego
regionu pojechał prezydent Mirosław
Milewski. We wrześniu 2003 r. zastęp−
ca prezydenta Piotr Kubera podpisał
wstępne porozumienie o współpracy
z władzami Mytiszczi. W maju 2004
roku na VI Piknik Europejski przyje−
chała do nas delegacja z rosyjskiego
miasta. (rł)

Opowiadając o obozie w Mytiszczi dziewczyny mówią jedna
przez drugą. Emocje są silne, podobnie jak tęsknota za miej−
scem i poznanymi ludźmi. Dziesięć dni, a cały świat stanął do
góry nogami. 

Maładziec i aganiok

Mały Płock leży w północno−
wschodniej Polsce, nad rzeką Cetną
(dopływem Narwi), na szlaku komuni−
kacyjnym na Mazury: Łomża – Kolno.
Etnicznie jest to obszar pogranicza ma−
zowiecko−kurpiowskiego. Wcześniej−
sze nazwy tej miejscowości to: Płock
Borowy i Płock Puszczański.

Początki Małego Płocka sięgają X
wieku. Dalekowzroczna polityka

obronna pierwszych, piastowskich wło−
darzy Płocka przyczyniła się wzniesie−
nia na północno−wschodnich rubieżach
Mazowsza licznych, dobrze ufortyfiko−
wanych punktów obronnych, przyjmu−
jących uderzenia Prusów, Jaćwingów,
Litwinów, a później Krzyżaków.

Płock był silnym grodem obronnym,
zaś Mały Płock zaledwie gródkiem wa−
rownym z wysoką wieżą mieszkalną,

otoczonym solidnym wałem o wysoko−
ści 10 m, wzmocnionym ostrokołem
z dębowych bali. Gródek broniony był
miejscowymi siłami, wyjątkowo tylko
wspierany jazdą z Ciechanowa lub Płoc−
ka. W czasie napadów wrogich plemion
niejednokrotnie podejmował nierówną
walkę, a sława o męstwie załogi obiega−
ła całą puszczę. Gródek w Małym Płoc−
ku skutecznie bronił nieprzyjaciołom
dostępu do mazowieckiej krainy.

W 1405 roku potężna wyprawa krzy−
żacka w głąb Mazowsza zmiotła po
drodze Mały Płock, spustoszyła wieś,
uprowadziła część mieszkańców. Jed−
nakże wkrótce miejscowość odrodziła
się m.in. dzięki księciu mazowieckiemu
Januszowi I, który wiele uwagi poświę−
cał osadnictwu na Mazowszu, lokując
nowe miasta np. Czersk, Maków Mazo−
wiecki. Pozostałością z tamtych czasów
jest dobrze zachowany wał ziemny gro−
dziska w kształcie pierścienia, u podsta−
wy szeroki na 25 m, ze zlokalizowanym
obok cmentarzyskiem.

Dziś Mały Płock jest atrakcyjna gmi−
ną w powiecie kolneńskim w woj. po−
dlaskim. Naturalnym bogactwem tej
ziemi jest urozmaicony krajobraz more−
nowy; silnie pofałdowany, pagórkowa−
ty, lesisty, przecięty rzeką Cetną. Duża

część gminy włączona została do strefy
chronionego krajobrazu, obejmującego
pradolinę Narwi i fragment pradoliny
Pisy. Na terenie gminy znajdują się
pomniki przyrody m.in. sosnowa, po−
nad stuletnia aleja 92 drzewa), zrośnię−
te sosny, parki podworskie. Sąsiedztwo
Puszczy Zielonej z jej obrzędami i sztu−
ką ludową Kurpiów, czynią z Małego
Płocka niezwykle urokliwe miejsce.

Od wieków, z pokolenia na pokole−
nie, w Małym Płocku przekazywana
jest legenda o białym rycerzu. Otóż,
Książę mazowiecki wezwał na swój
dwór w Płocku rycerza Pomścibora
i rozkazał mu, aby na granicy księstwa
wybudował warownię do obrony przed
najazdami Prusów i Jaćwingów. Pom−
ścibór zapytał księcia, czy na część
książęcego Płocka może nazwać przy−
szły gródek Małym Płockiem. Książę
łaskawie zezwolił i tak powstała bliź−
niacza miejscowość.

Mały i duży Płock mają – jak z tego
wynika – wspólne korzenie i choć
obecnie należą do różnych struktur ad−
ministracyjnych, powinny być zaintere−
sowane wzajemną współpracą, wymia−
ną doświadczeń i pomocą; wszak i tu,
i tam, mieszkają płocczanie. Kilka lat
temu próba nawiązana sąsiedzkich sto−
sunków została podjęta, ale spełzła na
niczym. Chyba warto poznać swych
„mniejszych” braci? Marian Wilk

Małopłocczanie znad Cetny

Grodzisko w Małym Płocku X – XIII w.
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Batik – pradawna indonezyjska
technika ozdabiania tkanin – zawitał
do Młodzieżowego Domu Kultury.
Od 30 sierpnia do 16 września mo−
gliśmy oglądać u Króla Maciusia pra−
ce artystki Doroty Wielkosielec i jej
uczniów, powstało w pracowni batiku
w Stołecznym Centrum Edukacji Kul−
turalnej. To jedna z nielicznych
w Polsce placówek, w której można
poznać tajniki techniczne i technolo−
giczne tej niezwykle interesującej
dziedziny sztuki.

Znana od przeszło 2000 lat technika
ręczna barwnego zdobienia tkanin po
uprzednim pokryciu woskiem miejsc
nie przeznaczonych do barwienia do
Europy dotarła dopiero w XIX wieku.
W Polsce ceniona na początku ubiegłe−
go stulecia (chociażby przez Marię Pa−
wlikowską – Jasnorzewską), została zu−
pełnie zapomniana po 1945 roku. Przed
II wojną światową istniało nawet towa−
rzystwo pod nazwą „Polska szkoła bati−
ku”. Polski batik czerpał z rodzimej tra−
dycji ludowej, bo przecież malowanie
woskiem to polska tradycja tworzenia
pisanek. W ostatnich latach artyści
w Polsce zaczęli powracać do batiku.
O przywrócenie należnego mu miejsca
w polskiej sztuce od lat walczy Stowa−
rzyszenie Akademia Łucznica. Założy−
cielka stowarzyszenia Zofia Bisiak
– historyk sztuki i inicjatorka płockiej
akcji „Podwórko” – jest również inicja−
torką procesu odrodzenia się polskiej
szkoły batiku. To właśnie dzięki war−
sztatom w Łucznicy na początku lat 90.
Dorota Wielkosielec poznała i zaczęła
stosować tę technikę.

Zimną kąpiel

Swoją wiedzę artystka przekazuje
na zajęciach w warszawskim SCEK−
u. Wielu uczestników pracowni miało
już swoje wystawy indywidualne. My
możemy obserwować zarówno doko−
nania Mistrza, jak i jego uczniów. 

– Prace są wykonane na płótnie ba−
wełnianym, takim jak prześcieradło –
mówi Dorota Wielkosielec. – Na po−
czątku wykonuje się szkic ołówkiem.
Potem tkaninę wkładamy do barwni−

ka, do tzw. zimnej kąpieli barwnej,
płuczemy i wiesza się do wyschnięcia.
Po wyschnięciu zamalowujemy wo−
skiem te miejsca, które mają być
w danym kolorze. Wosk je tak dokład−
nie chroni, że przy następny wkłada−
niu do barwnika w izolowane wo−
skiem miejsca kolejny kolor już nie
wnika. Czynność powtarzamy, zmie−
niając kolory i obszary pokrywane
woskiem. Ile odcieni i kolorów tyle
farbowań. Co ciekawe, przy kolej−
nych etapach warstwy wosku zaczy−
nają pękać i powstaje tzw. krakelura,
która tworzy dodatkowy efekt malar−
ski. Na koniec wszystko się prasuje
przez papier zabierając nadmiar wo−
sku. Warto dodać, że obok efektów
kolorystycznych przy pracy z wo−
skiem otrzymuje się dodatkowo efek−
ty zapachowe. (rł)

Daje niezwykłe efekty malarskie, a przy tym dużo satysfakcji
w czasie tworzenia, choć wymaga cierpliwości i skupienia

Pisane woskiem

W środę, 7 września w Domu Dar−
mstadt, Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki zorganizował niezwykle cie−
kawą wystawę ze zbiorów Muzeum
Lalek w Pilźnie pt. ,,Andersen
w oczach Polaków”. Ekspozycja pow−
stała w dwusetną rocznicę urodzin
Hansa Christiana Andersena w Pra−
cowni Artystycznej ,,KASIA”, działa−
jącej przy Muzeum.

Otwarcia wystawy dokonał wice−
prezydent Piotr Kubera i Krystyna
Krasoń – Konsul Honorowy Króle−
stwa Danii, która objęła patronat nad
wystawą oraz Zofia Gągała – dyrektor
Muzeum w Pilźnie. Krystyna Krasoń
w swoim wystąpieniu, oznajmiła, że
jej marzeniem jest zorganizowanie
przyjazdu grupy teatralnej z Łodzi do
Płocka, która wystawi baśnie Ander−
sena. Zachęciła również do zakupie−
nia nowego wydania „Baśni” Ander−
sena. – Bajki Andersena mają drugą
stronę – dla dorosłych, nie tylko dla
dzieci – powiedziała dyrektor Muze−

um i zaprosiła dzieci z przedszkola do
obejrzenia wystawy. 

Ekspozycja prezentuje znane i mniej
znane baśnie pisarza takie jak: Królowa
śniegu, Świniopas, Calineczka, Dziew−
czynka z zapałkami, Krzesiwo, Towa−
rzysz podróży, Mała syrenka, Księżni−
czka na ziarnku grochu, oraz Nowe sza−
ty cesarza. Na wystawie zobaczyć moż−
na także marionetkę Andersena, siedzą−
cego przy swoim biurku. Jest to swego
rodzaju scenka ukazująca pracę poety.
Postacie lalek – marionetki, zostały wy−
konane z porcelany. 

Pracownia „Kasia” rozpoczęła dzia−
łalność w roku 1981. Początkowo zaj−
mowała się opracowaniem i wykony−
waniem strojów dla lalek. Od początku
swego istnienia prezentuje swoje wyro−
by na targach krajowych i zagranicz−
nych, otrzymując wyróżnienia i meda−
le. W Muzeum Lalek można obejrzeć
wystawy: Lalki z całego świata, Lalki
Polskie, Na babcinym strychu, oraz Jak
pory roku wędrowały po świecie.

Wystawę w Domu Darmstadt można
oglądać do 7 października w godzi−
nach od 9 do 18. E.U.

Świat lalek

Szymon Urbański „Złoto”

Sens życia
W piątek 2 września w Płockiej Galerii Sztuki otwarto wystawę

pt.: „W stronę człowieka”. Ekspozycja ukazuje obrazy, rysunki, gra−
fiki i rzeźby artystów takich jak: Beata Kornicka – Konecka, Sylwe−
ster Ambroziak, Jarosław Modzelewski, Wiesław Przyłuski i Szy−
mon Urbański. Debiutowali w latach 80. ubiegłego wieku, w czasie
trudnego i bolesnego okresu dla Polski. W swoich pracach pokazują
napięcia i chaos otaczającej nas codzienności, pełne zmartwień i nie−
pokoju stany emocjonalne oraz psychiczne człowieka.

Rysunki Beaty Kornickiej – Koneckiej przedstawiają drama−
tyczną wizję ludzkiego bytu, przekazują prawdę o przemijaniu
i śmierci. W zaprezentowanych na wystawie rysunkach z cyklu
„Maski” zobaczyć można obraz istoty zmagającej się z osamotnie−
niem i przeciwnościami losu. Dzieła mówią także o ludzkim cier−
pieniu, lęku i strachu. 

Sylwester Ambroziak, to z kolei rzeźbiarz i rysownik. W jego pra−
cach spotykamy się z gestami ludzkiej przyjaźni, braterstwa, miłości
oraz czułości. Rzeźby wykonane są z drewna, brązu, aluminium
i wosku. 

W pracach Jarosława Modzelewskiego− malarza, widzimy ludzką
działalność i miejsca, w których człowiek żyje, pracuje, modli się
i leczy. Krytycy sztuki nazywają go „malarzem ikon codzienności”. 

Grafika i rzeźby Wiesława Przyłuskiego prezentują zaś tematykę
religijną. W swoich pracach wykorzystuje nowy rodzaj matrycy gra−
ficznej. Grafiki mają charakter płaskorzeźb. 

Szymon Urbański to malarz młodego pokolenia. Twórczość jego
to sceny z różnych sytuacji życiowych i zawodowych człowieka.
Wystawę można oglądać do 30 września b.r. E.U.
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Znów ostatni tydzień wakacji należał
do najmłodszych z podwórek płockiej
Starówki, którzy próbowali ożywić sza−
rą rzeczywistość przysiadłych w bezsil−
ności i starości kamienic oraz placów.
Przez pięć festiwalowych dni dzieci
z podwórek: Tumska 9, Kwiatka 5 i 34
oraz część mieszkańców DPS z ul.
Krótkiej angażowali się w działania
warsztatowe. Po podwórkach znów jeź−
dziła 40−letnia Globica, którą wspólnie
z dzieciakami ciągnął Artur Kras i jego
czeski kolega Jozef Talaš (w. fotogra−
ficzny). Powstawały filmy o życiu na
podwórku, nad realizacją których czu−
wał – związany od lat z akcją – Jacek
Grzelak z Warszawy (w. filmowy).
Płocki poeta Maciej Woźniak pomagał
dzieciom „otwierać okno na świat”,
a pomysłodawczyni akcji Zofia Bisiak
wspólnie z Pawłem Ryżko z grupy
Twożywo uczyła najmłodszych mozol−
nej sztuki szablonu (w. poezji podwór−

kowej). Nie zabrakło też tańca ulicy.
Do prowadzenia warsztatów break dan−
ce stawiła się niezawodna płocka grupa
300Forma. Wszystkie warsztatowo−fe−
stiwalowe wydarzenia komentował
podwórkowy nieregularnik „Trzepak”,
który w tym roku ukazywał się bardzo
regularnie; każdy dzień miał swój nu−
mer. Za redakcję pisma odpowiedzialni
byli: Dominika Mrowińska i Sebastian
Lewandowski, którym doświadczeniem
i wsparciem służyła Iwona Markiewicz. 

Ale murale

Festiwal udokumentowany został na
murach płockiej starówki. Uczestnicy
warsztatu „Poezji chodnikowej” swoje
szablony pozostawili na trzech podwór−
kach, m.in. na Tumskiej 5, gdzie w tym
roku zagościła również Galeria Rósz.
Dokonania Twożywa widoczne są na
szczycie budynku przy ul. Synagogal−
nej 5 (widok od ul. Bielskiej) oraz na

podwórku ul. Tumskiej 9 (wspólny pro−
jekt Agaty Adamek i Pawła Ryżko).
Warszawscy artyści przywieźli również
do Płocka Kapitana Europę. Pokaz fil−
mów o dokonaniach piewcy nowych
czasów, antyantyglobaliście, hiperma−
terialiście zorganizowano w późny
czwartkowy wieczór na podwórku przy
Tumskiej 9. Dzień później wszystkie
dokonania warsztatowe zostały zebrane
i przedstawione publiczności, a na sce−
nę wkroczyła płocka postpunkowa gru−
pa AQQ, która przygotowała zebranych
na przyjęcie zespołu Pogodno. Szcze−
cińska super grupa poczęstowała
wszystkich potężną dawką rock’n’rolla
i festiwal dobiegł końca.

Dlaczego warto

Akcja „Podwórko” to zjawisko spo−
łeczno−artystyczne. Równie ważne jest
tu działanie jak i sama chęć tworzenia,
w myśl zasady nic o was bez was. Hi−
storyczna część naszego miasta nie za−
wsze jest przyjazna dzieciom; tu nie
ma placów zabaw jak na nowobudo−
wanych osiedlach, brakuje zieleni, za
to szarości jest pod dostatkiem. Mimo

to płockie podwórka są piękne i ma−
giczne. Warto pamiętać, że ich serce
bije właśnie w najmłodszych miesz−
kańcach Starówki. Oni sprawiają, że
podwórka żyją i mogą sprawić, że nie
przeminą, ale trochę trzeba im w tym
pomóc. – Nie jesteśmy przegrani. Bra−
kuje nam wiary innych w nas, że może−
my pójść do przodu – napisał w ostat−
nim numerze tegorocznego „Trzepa−
ka” Albert Dyna, uczestnik akcji od jej
pierwszej edycji. (rł)

Trzeci podwórkowy festiwal to sześć warsztatów tematycznych oraz działania plastyczne Galerii
Rusz, grupy Twożywo i wspaniały koncert zespołu Pogodno na zakończenie

Możemy pójść do przodu

T rudno wyobrazić sobie lepsze za−
kończenie tegorocznej edycji

„Rockowych Ogródków” 27 sier−
pnia). Grupa LAO CHE po trzech la−
tach powróciła na dziedziniec „Rock
69”, wypełniony po brzegi spragnio−
ną laoczańskich dźwięków publicz−
nością. To była wspaniała uczta i ko−
lejny dowód na to, że płocka forma−
cja to jedno z najciekawszych zja−
wisk w polskiej muzyce rockowej
ostatnich lat. Zespół zagrał materiał
z ostatniej płyty „Powstanie war−
szawskie” przeplatany cytatami
z „Guseł” (wspaniała „Wiedźma” na
zakończenie) oraz utworami z wyda−
nej w lipcu EPki „Czerniaków” z no−
wą koncertową wersją tego utworu
i doskonałą „Groźbą” (poetycki tekst
i rewolucyjne brzmienie). Tłum pod
sceną oszalał, na zmianę wirując i fa−
lując w rytm powstańczych dźwię−
ków. Publiczność zdała egzamin ze
znajomości tekstów grupy, towarzy−
sząc w wędrówce liryczno – wokal−
nej wokaliście zespołu Hubertowi
Dobaczewskiemu. Nie obyło się bez
bisów (wspomnianej, poetyckiej

„Wiedźmy” i „Hitlerowców”). Potem
tłum fanów zalał scenę. Każdy chciał
choć przez chwilę porozmowiać
z muzykami.

Ale „Rockowe Ogródki” to przede
wszystkim konkurs, a ten wygrał repre−
zentujący ciężkie metalowe granie zes−
pół Redrum z Zelowa (autorzy demo−

nicznego „Koziołka Matołka” i polskiej
wersji „Paranoid” Black Sabath). W na−
grodę otrzymali efekty gitarowe Exar
i udział w płycie podsumowującej VIII
edycję festiwalu. Nagroda zasłużona
zważywszy, że zelowianie grali dzień
po występie „czterech wspaniałych pro−
fesorów” i wyszli z tego zestawienia
cało. Choć należy przyznać, że Krzysz−
tof Ścierański, Maciej Ostromecki,
Krzysztof Misiak i Adam Palma nie
mają sobie równych. „Profesorowie”
muzycznych warsztatów „RO” przygo−
towali na ich zakończenie prawdziwą
muzyczną ucztę przesyconą jazzem,
funky, korzennym bluesem i oczywi−
ście rockiem. 

Jury doceniło jeszcze pochodzące
z Bydgoszczy „Miasto”, które otrzy−
ma w prezencie sesję nagraniową sin−
gla i grupę Bright Ophidia, która do−
stała gitarę elektryczno−akustyczną T.
Burton. Na CD „Rockowych Ogród−
ków” obok Redrum, Miasta i BO usły−
szymy: Des Moines, i płocki Rising
Force. Krążek powinien być dostępny
już w październiku, a następne
„ogródki” za rock. (rł)

Powstanie w ogrodzie
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Uczestnicy warsztatów kończą
zdania:

Gdybym umiał/a latać: pojechał−
bym do Warszawy i Krakowa. (Seba−
stan, 9 lat)

Najbardziej nie lubię: brata Sebka,
zupy czarniny, bałaganu, Kamila, se−
ra żółtego, kawy cappucino i koma−
rów (Karolina, 9 lat)

Gdybym mógł latać: to bym żył
wietrznie (Marian/Twożywo)

(cytaty pochodzą z pisma „Trze−
pak”, nr 1−5)

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I



19Sygnały Płockie

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

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Płocku (ul. Kilińskiego 12 pok.112 tel.
262 60 21 wew. 19) informuje, że istnie−
je możliwość ubiegania się o powołanie
do zawodowej służby wojskowej absol−
wentów i studentów ostatnich roczni−
ków studiów medycznych. Nabór do
Wyższej Szkoły Oficerskiej, na studium
oficerskie dla kandydatów na pierwsze
stopnie oficerskie w korpusie medycz−
nym, przeprowadza się w oparciu o Cen−
trum Szkolenia Wojskowych Służb Me−
dycznych w Łodzi, a kwalifikacji kandy−
datów dokonuje Zarząd Wojskowej Służ−
by Zdrowia Sztabu Generalnego WP.

Zakwalifikowani kandydaci, po odby−
ciu 3−miesięcznego przeszkolenia w stu−
dium oficerskim i mianowaniu na sto−
pień podporucznika, zostają skierowani

do jednostek wojskowych. Daje to moż−
liwość osiągnięcia w stosunkowo krót−
kim czasie, stabilizacji zawodowej (np.
stawka uposażenia zasadniczego w stop−
niu ppor. wynosi 2.840 zł), otrzymania
służbowej kwatery, doskonalenia zawo−
dowego – w tym wyjazdu za granicę.

Rekrutacja w bieżącym roku została
już zakończona, jednakże podobne zasa−
dy naboru obowiązywać będą także w ro−
ku 2006. Zainteresowane osoby szczegó−
łowe informacje uzyskają w WKU nato−
miast ze znowelizowaną 29 lipca br. usta−
wą o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej (w tym zasada−
mi powoływania poborowych i przeno−
szenia do rezerwy) zapoznać się można
na stronie internetowej www.sejm.gov.pl
(108 posiedzenie Sejmu RP). (j)

Lekarze do wojska

W ciepłe i słoneczne popołudnie, 3
września na stadionie Stoczniowca
w Radziwiu Rada Mieszkańców Osie−
dla zorganizowała kolejny ,,Piknik
Rodzinny”. Jako sponsor imprezy
zadbała o miłą atmosferę i smaczną
strawę. Skosztować można było: bi−
gos, chleb ze smalcem i kiszonymi
ogórkami, kiełbaski, owoce, ciasto,
lecz niewątpliwym przysmakiem wie−
czoru były pieczone ziemniaki. Pie−
czywo i pączki podarowane zostały
przez Andrzeja Słomkowskiego. Trze−
ba podkreślić, że najmłodsze pokole−
nie mieszkańców tej dzielnicy dopisa−

ło. Zachętę dla dzieci i młodzieży sta−
nowiły konkursy i zabawy. Był kon−
kurs tańca, muzyczna zgadywanka
oraz tzw. ,,krzesła”− zawody dla doro−
słych. Dla zwycięzców były upominki
rzeczowe. Rozbawionym dzieciom ro−
zdano także ok. 100 pączków. Dodać
należy, że atrakcją była również bry−
czka z końmi, pochodzącymi z Zaź−
dzierza, którą zorganizował  pro−
boszcz parafiI św. Benedykta. Terenu
do imprezy udzielił prezes Klubu
Stoczniowiec – Zdzisław Kotarski.
Wszystkim do zabawy przygrywał
zespół Rodeo z Płocka. E.U.

Piknikowe szaleństwo
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W okresie wakacji na terenie Płocka
odnotowaliśmy wzrost liczby kradzieży
z biur i instytucji: telefonów komórko−
wych, torebek damskich, sprzętu kom−
puterowego, który zazwyczaj jest pozo−
stawiany bez dozoru w pokojach biuro−
wych lub też sprawca wykorzystuje
chwilową nieuwagę pokrzywdzonych,
ich nieobecność w pomieszczeniu. 

Zazwyczaj dostaje się do pokoi przez
otwarte drzwi lub okna, które beztrosko
pozostawiają osoby tam pracujące,
kradnie rzecz, którą pozostawiono na
wierzchu i ucieka. Tego rodzaju zda−
rzenia miały miejsce w centrum, na Sta−
rym Mieście, osiedlu Winiary i Tysiąc−
lecia; tam, gdzie usytuowane są szkoły,
bary, zakłady usługowe, puby, zakłady
pracy. Łupem złodziei padały rzeczy
warte od kilkudziesięciu złotych do kil−
ku tysięcy. Zazwyczaj pokrzywdzeni
nie widzieli sprawcy, więc nie wiado−
mo nawet czy kradzieży tych dopusz−
cza się ta sama osoba. 

W jednym przypadku (z 26 sierpnia),
kiedy to na zapleczu sklepu spożywczego
na ul. Sienkiewicza ukradziono saszetkę,
kobieta tam pracująca potrafiła opisać

sprawcę: mężczyznę w wieku 30 – 40 lat,
wzrostu około 185 cm, włosy ciemne,
proste, krótkie, ubrany był w bluzę kolo−
ru kremowego i ciemne spodnie. Jest to
na razie jedyny opis, jaki mogli podać po−
krzywdzeni.

Policja apeluje do wszystkich osób
pracujących w biurach, zakładach usłu−
gowych, przebywających w lokalach roz−
rywkowych o zwracanie bacznej uwagi
na swoje mienie. Gdy opuszczamy pokój,
bezwzględnie musimy zamknąć okno
i drzwi na klucz. Nigdy nie pozostawiaj−
my petentów w biurze samych, telefonów
komórkowych na biurkach. Podczas po−
bytu w lokalach zwracajmy uwagę na to−
rebki. W miejscu naszej pracy, reagujmy
na osoby kręcące się bez celu po koryta−
rzach, pytajmy o przyczynę wizyty, zao−
ferujmy pomoc w znalezieniu pokoju.
Gdy potencjalny sprawca napotka na ten
rodzaj zainteresowania, być może zanie−
cha próby kradzieży.

W najbliższym czasie policja prze−
prowadzi w zakładach, które padły
ofiarą złodziei, kolejną akcję profilak−
tyczno – edukacyjną na temat jak unik−
nąć kradzieży biurowych. K.D.

KRADZIEŻE Z BIUR

W dniu 1.09.2005 roku o godzinie
12−ej na terenie Parku Rekreacji i Spor−
tu przy ulicy Teligi w Radziwiu miało
miejsce widowisko sportowo – rekrea−
cyjne z udziałem zawodników Klubu
Koszykówki ANWIL z Włocławka
– wicemistrza Polski w koszykówce
męskiej. Uroczystość zorganizowana
była na okoliczność oddania do użytku
boiska do koszykówki. Zbudowane zo−
stało dzięki dotacji z Funduszu Granto−
wego dla Płocka. Na tę inwestycję Fun−
dusz przeznaczył 80 tys. zł. 

Widowisko zaczęło się od pokazu ta−
necznego dziewcząt z Radziwia. Później

nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy.
Przecięcia wstęgi dokonał zastępca prezy−
denta Tomasz Kolczyński oraz Bogusław
Osiecki – prezes Towarzystwa Miłośni−
ków Radziwia. Kolejnym etapem był po−
kaz umiejętności koszykarzy z udziałem
widzów, przede wszystkim budowni−
czych boiska. Piłkarze z Anwilu po skoń−
czonych rozgrywkach obdarowywali
dzieci i młodzież autografami oraz rozda−
wali koszulki, promujące ich drużynę.

Pan Bogusław Osiecki oznajmił, że
planowane jest zakończenie ogrodzenia
terenu boiska, jego zazielenienie oraz
założenie siatek do badmintona. E.U.

Nowe boisko w Radziwiu
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Spisy wyborców
W ratuszu (Stary Rynek 1) w Oddziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta (pok. 14, par−

ter) sprawdzać można spisy wyborców tzn. upewnić się, czy nasze nazwisko figuruje na liście.
Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów już podczas głosowania w lokalu wyborczym.

Spisy do wyborów parlamentarnych można sprawdzać od 12 do 16 września w godz. od 13
do 17 a spisy wyborców do wyborów Prezydenta RP od 26 do 30 września w tym samym miej−
scu i tych samych godzinach. (j)



ZPM Peklimar, mający swoją siedzi−
bę w podpłockim Umieninie, często
włącza się w akcje charytatywne, stara−
jąc się pomóc biednym i niepełno−
sprawnym. Ale takiego pomysłu jak
ostatnio, nikt jeszcze nie zrealizował. 

Otóż, obok siedziby firmy wybudo−
wano ośrodek sportowy z pełnowy−
miarowym boiskiem do piłki nożnej,
boiskiem do siatkówki, kort tenisowy
i „zielony domek” – świetlicę z grami
planszowymi i stałym dostępem do
internetu.

Ma się rozumieć, że z tego terenu re−
kreacyjnego będą korzystać także pra−
cownicy Peklimaru, ale pomysł zrealizo−
wany został głównie z myślą o sąsiadach
– dzieciach i młodzieży z Zągot, Probosz−
czewic i okolicy. Oczywiście, korzystać
z ośrodka mogą bezpłatnie. Z prawdzi−
wego boiska do treningów i meczów cie−
szą się najbardziej zawodnicy drużyny
Start Proboszczewice. Uroczyste otwar−
cie odbyło się 3 września. (j)

Peklimar dla sąsiadów

Cytat
numeru

Każdemu zdarza się być
głupcem, przynajmniej 
przez 5 minut dziennie.
Mądrość polega na tym, 
by nie przekroczyć limitu.

Elbert HubbardJA
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W dniach od 1 do 9 września Rejono−
we Płockie Wodne Ochotnicze Pogoto−
wie Ratunkowe zorganizowało imprezę
pod nazwą,, Tydzień dziecka z domu
dziecka”. Akcja ta podsumowuje wszyst−
kie działania profilaktyczne w ramach
programu ,,Bezpieczne lato 2005” i reali−
zowana jest ze środków Funduszu Gran−
towego. Fundusz przeznaczył na wszyst−
kie akcje WOPR 20 tys. złotych. Sponso−
rami tegorocznej imprezy byli także Jo−
lanta Mikołajewska – szef Ośrodka Cen−
trum Rekreacji ,,EVENTCENTER”,
WOPR, policja, Zakłady Mięsne, Go
Sport, Zakład Energetyczny oraz Komu−
nikacja Miejska Płock.

W czwartek, 1września odbyła się
pierwsza zabawa dla dzieci z ośrodków
wychowawczych i świetlic przyszkol−
nych, zorganizowana przez policję
i WOPR w Grabinie. W sobotę zaś mia−
ła miejsce impreza w porcie ,,Barka” od
strony Radziwia. Dzieci mogły wysłu−
chać pogadanki na temat pracy ratowni−
ków, zapoznały się z zasadami bez−

piecznej kąpieli oraz uzyskały informa−
cję na temat pierwszej pomocy przed−
medycznej.

Poniedziałek to kolejne spotkanie
w porcie. W tym dniu młodzież i dzieci
uczyły się obsługiwać sprzęt ratowni−
czy oraz mogły przepłynąć łodziami
motorowymi po Wiśle. Dodatkowo od−
był się konkurs rysunkowy związany
z bezpieczeństwem na wodzie.

W środę, 7 września w Ośrodku Rekre−
acji ,,EVENTCENTER” nad Wisłą, ra−
townicy przygotowali sporo gier i zabaw
sportowych m.in. przeciąganie liny oraz
samochodu, dźwiganie ciężarów pod na−
dzorem instruktora ze Strong Manów
i konkurs rysunkowy. Atrakcję stanowiło
pływanie po Wiśle policyjną motorówką.
Wieczorem dzieci uczestniczyły w ogni−
sku integracyjnym, zajadając pieczone
kiełbaski. Nastąpiło także rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego i wręczenie na−
gród za poszczególne konkurencje.

Akcja zakończyła się w piątek, turnie−
jem piłki nożnej w Jagiellonce. E.U.

Tygodniowa impreza
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Medale i puchary wręczał zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński
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Spacer buszmena, spacer farmera,
martwy ciąg oraz podnoszenie kul, wa−
żących od 125 do 165 kilogramów, czy
półtonowej platformy i przeciąganie ti−

ra – to tylko część konkurencji, w ja−
kich w Płocku startowali zawodnicy
walczący o tytuł Strong Mana na Mi−
strzostwach Europy. Zawody były ro−
zgrywane 4 września na plaży nad Wi−
słą. Bezkonkurencyjny okazał się
w nich Jarosław Dymek. Popularny
Ralf wygrał, mimo że nie wziął udziału
w ostatniej konkurencji – wnoszeniu po
schodach ciężarów wagi 225, 250 i 275
kilogramów. Drugie miejsce w zawo−
dach zdobył Fin Janne Virtanen, trzecie
ukrainiec Mikhaylo Starov. 

Zawody obfitowały w wiele niespo−
dzianek dla publiczności. Chętni mogli
się zmierzyć np. w noszeniu siedem−
dziesięciokilogramowych walizek. Za−
wodnicy bardzo ochoczo rozstawali się
także z koszulkami i spodenkami,
w które przebierali się do poszczegól−
nych konkurencji. Garderoba trafiała
w ręce rozbawionej publiczności. PN

Siłacze nad Wisłą
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