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Miasto przystąpiło do programu INTERREG, dzięki któremu jest szansa, aby zmienił się wy−
gląd kamienic przy ul. Tumskiej. – Ale to nie jedyny cel – mówi zastępca prezydenta Tomasz
Kolczyński. – Chcemy zmienić również podwórka głównej ulicy miasta.

22 września

PIESZO

Szansa dla kamienic i podwórek
W słowackiej Trnawie przedstawi−
ciele Płocka podpisali umowę między−
narodową. Wraz z nami do programu
przystąpiły także inne miasta: Jelenia
Góra – partner wiodący, Bamberg, Ra−
vensburg, Zittau (Niemcy), St. Pölten
(Austria), Ptuj (Słowenia), Varażdin
(Chorwacja) i Trnawa (Słowacja).
Każde z miast ma do zrealizowania
swój projekt. – Niektórzy będą zajmo−
wać się na przykład osobami starszymi
w społeczeństwie – mówi Iwona
Wierzbicka, dyrektor Wydziału Urba−
nistyki, Architektury, Geodezji i Kata−
stru Urzędu Miasta.
W czasie trwania programu jego
uczestnicy będą wymieniać się do−
świadczeniami. Partnerami są: nie−
mieckie Towarzystwo Budownictwa
Mieszkalnego, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych Saksonii oraz Stowa−
rzyszenie Pożytku Publicznego do
spraw rozwoju przestrzennego i ur−
banistycznego. Budżet projektu wy−
nosi blisko 1,5 mln euro. Są to środ−
ki na przygotowanie niezbędnej do−
kumentacji.

Płock w ramach programu zajmie
się ul. Tumską. – To kolejny krok
w tworzeniu nowego wizerunku tej uli−
cy – opowiada Tomasz Kolczyński.
– W czasie remontu deptaka, do ka−
mienic zostały podprowadzone wszyst−
kie sieci infrastruktury miejskiej. Teraz
tylko od właścicieli budynków zależy
czy – na przykład – będą chcieli zrezy−
gnować z ogrzewania piecowego
i przyłączyć się do sieci miejskiej.
Nic nie może się jednak udać bez
właścicieli kamienic. – My, przy po−
mocy studentów wydziału architektury
Politechniki Warszawskiej, opracuje−
my warunki konserwatorsko−architek−
toniczne – opowiada Iwona Wierzbic−
ka. – Takie gotowe już rozwiązania bę−
dą mogli wykorzystać właściciele ka−
mienic. Dzięki takiej współpracy, nie
będą musieli się martwić chociażby
o zgodę konserwatora zabytków.
Już teraz miasto przyznaje właści−
cielom zabytkowych kamienic na
płockiej Starówce dotacje na przepro−
wadzenie niezbędnych remontów,
a udział Płocka w programie to rów−

do pracy
i na zakupy

nież szansa dla tych, którzy będą
chcieli odnowić nie tylko budynki, ale
także zaniedbane podwórka przy ul.
Tumskiej.
– Jest ich dziewięć, chcielibyśmy,
aby ożyły – tłumaczy zastępca Prezy−
denta. – Mogłyby one pełnić rolę usłu−
gowo−handlową. Na przykład, w sło−
wackiej Trnawie na wyremontowa−
nych podwórkach powstały małe, ka−
meralne kawiarenki, restauracje lub
niewielkie place zabaw. Dobrze by by−
ło, aby płoccy właściciele kamienic też
chcieli coś takiego stworzyć, a my im
w tym pomożemy.
Program INTERREG ma być rea−
lizowany do początku roku 2008.
W tym czasie mają zostać przygoto−
wane założenia do rozpoczęcia czę−
ści inwestycyjnej. Jednym z etapów
przygotowań ma być stworzenie
stowarzyszenia właścicieli budyn−
ków przy Tumskiej, które w przy−
szłości będzie mogło starać się np.
o pozyskanie środków unijnych na
prace remontowe.
Małgorzata Domańska

Europejski Dzień bez Samochodu
przypada 22 września (piątek).
W tym roku przebiegać ma pod ha−
słem „Zmiany klimatu”. Naukowcy
udowadniają, że rozwój motoryzacji
ma znaczący wpływ nie tylko na po−
gorszenie stanu środowiska natural−
nego ale – w dłuższym okresie – tak−
że na niekorzystną zmianę klimatu.
Jakkolwiek trudno w wielu przy−
padkach obyć się bez samochodu, to
przynajmniej w ten jeden dzień w ro−
ku można pójść do pracy pieszo,
ewentualnie skorzystać z transportu
zbiorowego. Im więcej osób przyłą−
czy się do akcji, tym bardziej widocz−
ne będą jej efekty. Chyba warto się
przekonać, jak wyglądałby ruch na
płockich ulicach, gdyby choćby poło−
wa mieszkańców zostawiła swe sa−
mochody w garażach i na parkingach.
Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska UMP

Płocka reprezentacja Polski w Bangkoku
Wszystkim młodym sportowcom
gratulujemy hartu ducha i życzymy
sukcesów.
Reprezentacja płockich sportowców:

PIOTR KUBERA

Niezwykle trudny dla Europejczy−
ków wilgotny i gorący klimat, wielo−
godzinne treningi w bezlitosnym słoń−
cu i codzienna pobudka przed szóstą
rano w czasie wakacji – to wyzwania,
którym musieli stawić czoło młodzi
sportowcy z Płocka na Międzynarodo−
wych Igrzyskach Młodzieży w Bang−
koku.
Codziennemu sportowemu reżimo−
wi towarzyszyły ambicje młodych
sportowców i ich trenerów. Od począt−
ku wiedzieli, że nie będzie łatwo. Cze−
kała ich rywalizacja z drużynami z 82
miast, reprezentujących 32 kraje świa−
ta. Zwyciężać chcieli wszyscy.
Pomimo niesprzyjającej Polakom
pogody reprezentacja Płocka odniosła
sukcesy. Największym jest niewątpli−
wie srebrny medal drużyny piłki nożnej
zdobyty po zaciętej, pełnej poświęcenia
walce w futsalu. Chłopców z Wisły
udało się pokonać w wyrównanej walce
jedynie Tajom z Bangkoku 3:1.
Dwoje lekkoatletów pobiło w cza−
sie Igrzysk własne rekordy życiowe:

Otwarcie Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży w Bangkoku

Damian Rogowski w biegu na 200 m
oraz Paulina Jóźwiak w biegu na
100 m Swój nowy życiowy rekord
uzyskał także pływak Marcin Krzyk−
wa na 100 m stylem dowolnym.

Adriana Korczak uplasowała się na
czwartej pozycji na 50 m stylem
grzbietowym, a Kuba Cierlicki na
szóstym miejscu na 50 m stylem mo−
tylkowym.

Pływanie: Agata Olejniczak, Hanna
Jakóbczyk, Adriana Korczak, Michał
Zyznowski, Marcin Krzykwa, Jakub
Cierlicki, trener Jurij Szyczkow
Koszykówka: Aleksandra Arnowska,
Aneta Cybulska, Olga Nowogórska,
Paulina Anna Dobrowolska, Sylwia
Zmysłowska, Martyna Krac, Ewa
Szulc, trener Marek Czerwiński
Lekkoatletyka: Damian Rogowski,
Marta Jaworska, Paulina Jóźwiak,
Aleksandra Golińska, trener Marcin
Wierciński
Piłka nożna: Marcin Kwiatkowski,
Sebastian Załęski, Jakub Szatkowski,
Jakub Kustra, Bartosz Salata, Adrian
Woroniecki, Przemysław Marszałek,
Piotr Paczkowski, trener Zbigniew
Mierzyński
M. Grodecka
Patrz fotoreportaż na str. 23

Prezydent zarządził
Droższe spółki
Podwyższony został kapitał zakłado−
wy dwóch spółek: Płocki Park Przemy−
słowo−Technologiczny otrzymał od mia−
sta prawo własności nieruchomości
gruntowej (droga brukowa) na skrzyżo−
waniu ulicy Długiej z Maszewską oraz
część ul. Długiej, natomiast do Miejskie−
go Towarzystwa Budownictwa Społecz−
nego wniesiono prawo własności nieru−
chomości gruntowej niezabudowanej
przy ul. Armii Krajowej oraz wkład pie−
niężny w wysokości 2 tys. zł.

Ładniejszy kawałek miasta

Minęoł pół miesiąca...

W dniach 9 – 12 października
w Brukseli (Belgia) trwać będzie Euro−
pejski Tydzień Regionów i Miast Open
Days 2006. Płock otrzymał zaproszenie
do wzięcia udziału w tej imprezie, któ−
rej głównym celem w tym roku jest in−
westowanie w regiony i miasta w celu
promowania wzrostu zatrudnienia
i tworzenia miejsc pracy. Dwuosobowa
delegacja z Biura Pełnomocnika Prezy−
denta ds. Rozwoju Gospodarczego
i Aktywnych Form Zwalczania Bezro−
bocia wejdzie w skład delegacji Związ−
ku Miast Polskich.
Barcelony
W hiszpańskiej Barcelonie w dniach
7−9 listopada br. odbędą się Międzyna−
rodowe Targi Nieruchomości „Barce−
lona Meeting Point”. Płock będzie miał
swoje 20−metrowe stoisko w Salonie
Profesjonalistów w 300−metrowym
dziale, w którym prezentować się będą
polskie samorządy i firmy zajmujące
się nieruchomościami.
Darmstadt
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Pojadą do Brukseli

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS
Sp. z o.o. zakończyła remont elewacji za−
bytkowej kamienicy przy ulicy Grodz−
kiej 8. Wykonawcą był Zakład Remon−
towo−Budowlany Bogdan Gradecki
z Płocka, który zrealizował m.in. izolację
pionową fundamentów, skuł stare tynki
i położył nowe, pomalował je farbami
krzemianowymi, wymienił część stolarki
okiennej i drzwiowej (większość została
wymieniona w 2005r.), wyremontował
balkony wraz z wymianą balustrad.
Następnym etapem będzie remont
więźby dachowej i pokrycia dachowego.

Odnowiony budynek został wybu−
dowany w 1863 roku jako parterowy.
W 1919 roku dobudowano do niego
piętro. Część frontowa ma wymiary
22,40 x 10,30 m i wysokość w kale−
nicy 11,80m. Posesja posiada 2 pro−
stopadłe oficyny (trzecia równoległa
− od ul. Małachowskiego została ro−
zebrana w 2004r). Budynek ma bo−
gatą dekorację architektoniczną. Ca−
ła elewacja jest boniowana, balkony
żeliwne, bogato zdobione. Ponadto
nad oknami są profile ciągnione
w postaci obramowań.
(j)

Zabawki zamiast kwiatów

Pięcioro uczniów (z opiekunem)
z Gimnazjum nr 5 pojedzie na między−
narodowy obóz do Darmstadt, organi−
zowany co roku z okazji Światowego
Dnia Dziecka. W imprezie uczestniczą
przedstawiciele wszystkich miast par−
tnerskich gospodarzy obozu, który po−
trwa od 21 do 25 września.
„Olimp” na 3 Maja
Klub sportowy „Olimp” zwrócił się
do Prezydenta o wynajęcie pomiesz−
czeń na działalność statutową w budyn−
ku przy ul. 3 Maja 18. Otrzymał zgodę
na zajęcie 47 mkw. Natomiast mniejszy
pokój – 10 mkw. – będzie siedzibą Pol−
skiego Towarzystwa Rejestracji i Iden−
tyfikacji Zwierząt.
(j)

Pociągi dla Mazowsza
Samorząd Województwa Mazowiec−
kiego podpisał z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym umowę kredytową na
zakup 11 pociągów typu push−pull na
potrzeby Kolei Mazowieckich. Wartość
kredytu to 50 mlon euro.
Szacuje się, że ta inwestycja pozwoli
na obniżenie kosztów eksploatacji tabo−
ru nawet o 1,5 mln euro rocznie
i usprawni połączenia kolejowe między
stolicą a miastami województwa.
(j)

Z inicjatywy prezesa Krajowego Sto−
warzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełno−
sprawnych ”Pomoc Dzieciom” w Płoc−
ku – Stanisława Lewandowskiego 30
sierpnia w Klubie Profilaktyki Środo−
wiskowej ”Przyjaciel Dziecka” Zarzą−
du Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci młoda para: Agnieszka i Marcin
Krakora przekazała dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych, zagrożonych patolo−
gią i biednych prezenty w postaci plu−
szowych zabawek, przyborów szkol−
nych i słodyczy. To nowy obyczaj, god−
ny upowszechniania, że zamiast bukie−
tów kwiatów goście weselni ofiarowują

nowożeńcom zabawki i upominki, któ−
rymi następnie młoda para obdarowuje
dzieci. Tym razem pp. Krakora podzie−
lili się prezentami z uczestnikami zajęć
Klubu „Przyjaciel Dziecka”. W rados−
nym spotkaniu uczestniczył też organi−
zator akcji – Stanisław Lewandowski,
wiceprezes Zarządu Miejskiego TPD
– Wojciech Lewandowski, inspektor
TPD – Seweryna Rogulska i wycho−
wawcy.
Dzieci, dziękując młodym małżon−
kom za prezenty, złożyły też ofiaro−
dawcom najlepsze życzenia na nowej,
wspólnej drodze życia.
(j)

* Na V Zjeździe Chorągwi Mazo−
wieckiej ZHP komendantem wybra−
ny został ponownie Grzegorz Woź−
niak (funkcję tę pełni nieprzerwanie
od 1987 roku).
* Po północno−zachodniej stronie
szpitala na Winiarach powstaje lądo−
wisko dla śmigłowców ratunkowych.
Tzw. betonową stopę i system
oświetlenia wybuduje firma Mawi−
lux.
* W Komunikacji Miejskiej trwa
przebudowa stacji paliw. W paź−
dzierniku ma już być dostępna dla
wszystkich.
* W Mistrzostwach Polski mło−
dych koni w Łącku rywalizowało
150, wyhodowanych w najlepszych
stadninach. Z „zawodników” wy−
stawionych przez Stado Ogierów
w Łącku najlepiej spisał się Otill,
który wśród koni 5−letnich zdobył
brązowy medal.
* Prezesem PERN został Krzysztof
Gan (dotychczas szef MPO w War−
szawie).
* W niedzielę, 3 września, na stacji
LPG przy ul. Dobrzyńskiej kilkoma
ciosami nożem zamordowano pra−
cownika obsługi i skradziono pienią−
dze.
* Na otwarcie sezonu szczypiorni−
ści Wisły przegrali z Vive Kielce
25:26.
* Wywrócona przyczepa ze styro−
pianem na moście (4 września) spa−
raliżowała ruch w mieście na kilka
godzin.
* Nowe oświetlenie budynku dele−
gatury MUW (dawna kamera pruska)
wyeksponowało jego walory archi−
tektoniczne.
* Jeszcze we wrześniu nasz słoń
Thisiam ma pojechać do Szwecji,
gdzie czekają na niego młode samice
a do nas przeprowadzą się 2 młode
słonie indyjskie (4 i 5 lat) z ogrodu
w Kolonii.
* Około 300 płocczan wzięło
udział w dorocznej pielgrzymce do
Skępego.
* Efekty przebudowania systemu
sterowania fontanną na Starym Ryn−
ku można oglądać 2 razy dziennie:
o godz. 12 i 18.
* Kandydatem PSL na Prezydenta
Płocka został marszałek Adam
Struzik.
* Rozbudową Muzeum Mazowiec−
kiego zajmie się Vectra. Nowy budy−
nek ma być gotowy w 2008 roku. (j)

W góry z PTTK
Oddział Miejski PTTK zaprasza na
wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.
Trzydniowa impreza z dwoma nocle−
gami, śniadaniami i obiadokolacjami
rozpocznie się 29 września. W progra−
mie m.in. ruiny zamku w Chęcinach,
jaskinia Raj, zwiedzanie Kielc, klasz−
toru i pustelni na św. Katarzynie,
opactwa cystersów w Wąchocku.
Koszt wyprawy 240 zł. Szczegółowe
informacje i zapisy w oddziale PTTK
przy ul. Tumskiej 4 (odwach), tel.
024/262 26 00.
(j)
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Oznaczamy zabytki

Tekst na tablicy:
Spośród wielu spichlerzy, wybu−
dowanych na skarpie płockiej, do
dnia dziesiejszego zachowały się je−
dynie dwa obiekty, wzniesione
w drugiej połowie XIX w. W jednym
z nich mieści się Archiwum Pań−
stwowe zaś w drugim Dział Etno−
graficzny Muzeum Mazowieckiego.
Budynki te były ważnym elemen−
tem, prowadzonego przez Płock od
ok. XIV w. handlu zbożowego, wy−
korzystującego Wisłę jako natural−
ny trakt przewozowy.
Pozostałe spichlerze zostały roze−
brane lub zniszczone w wyniku osu−
wania się skarpy.

Pierwszą tablicę informacyjną na budyn−
ku Spichlerza przy ul. Kazimierza Wiel−
kiego 11B, podczas Pikniku Archeolo−
giczno – Etnograficznego, odsłonił pre−
zydent Mirosław Milewski

Jubileuszowa gala MTBS
Na swój 10−letni jubileusz do sali
koncertowej Państwowej Szkoły Mu−
zycznej Miejskie Towarzystwo Bu−
downictwa Społecznego zaprosiło
wielu gości m.in. parlamentarzystów,
władze miasta i powiatu, przedstawi−
cieli zaprzyjaźnionych i współpracu−
jących ze spółką firm. Prezes MTBS
– Mirosław Kłobukowski przypom−
niał historię tworzenia Towarzystwa
(jednego z pierwszych w kraju)
i poszczególne etapy jego rozwoju,
zilustrowane filmem.
Wiceminister Piotr Styczeń chwalił
jubilata za to, że na ponad 300 istnie−
jących w kraju towarzystw budow−
nictwa społecznego, płockie należy
do nielicznych, które w pełni realizu−
ją cele do jakich zostały powołane.
Z kolei prezydent Mirosław Milew−
ski podkreślił, że istotnym jest fakt
angażowania się MTBS−u w rozwią−
zywanie problemów miasta, czego
przykładem jest wybudowanie ogól−
nodostępnego parkingu wielopozio−
mowego czy przedszkola.
Sygnały Płockie

Przypomnijmy, że w ciągu 10 lat ist−
nienia spółka, powołana do życia uch−
wałą Rady Miasta w lutym 1996 roku,
wybudowała i zasiedliła 1412 miesz−
kań czynszowych, włącza się w rewi−
talizację Starówki, przejęła upadające
biuro projektowe Betek, planuje zająć
się przebudową placu na skrzyżowa−
niu ul. Bielskiej z Kwiatka.
Za te wszystkie osiągnięcia wyróż−
niono grono pracowników MTBS. Mi−
rosław Kłobukowski otrzymał Złoty
Krzyż Zasługi, Srebrnymi uhonorowa−
no: Arkadiusza Biernackiego, Kazimie−
rza Kamyckiego, Kazimierza Kwietnia,
Bożenę Sobiecką i Ewę Witkowską,
a Brązowymi: Urszulę Gościniak, El−
żbietę Śliwińską i Joannę Worowską.
Ponadto 4 osoby i 2 spółki (MTBS
i Vectra) otrzymali złote i srebrne odz−
naki „Zasłużony dla budownictwa”, a 3
osoby złote i srebrne odznaki „Zasłużo−
ny dla gospodarki komunalnej”.
Zebrani wysłuchali koncertu w wy−
konaniu Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej.
(j)
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językach: polskim, niemieckim i an−
gielskim). Jednym z pomysłów pro−
mocyjnych są właśnie jednolite tabli−
ce informacyjne z logo EuRoB (Euro−
pean Route of Brick Gothic). Wię−
(rł)
kszość z nich będzie stojąca.
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17 takich tablic pojawi w przeciągu
najbliższych tygodni na obiektach za−
bytkowych Starego Miasta, m.in. na
Bazylice Katedralnej, Sądzie Okręgo−
wym, Farze czy na dwóch barokowych
kamienicach Starówki. Pierwsza zo−
stała umieszczona na budynku Spich−
lerza – jednej z siedzib Muzeum Ma−
zowieckiego. Uroczyste odsłonięcie
odbyło się podczas inauguracji Euro−
pejskich Dni Dziedzictwa, w które
zespół Spichlerza (Dział Archeolo−
giczny i Etnograficzny MMP) aktyw−
nie się włączył.
To pierwszy etap projektu realizo−
wanego przez Urząd Miasta, który po−
stanowił oznakować istniejące budyn−
ki zabytkowe poprzez umieszczenie
tablic informacyjnych na elewacji każ−
dego z nich.
Tablice będą wykonane z pleksy, na
których zostanie umieszczone logo
Płocka oraz tekst o obiekcie w wersji
polskiej i angielskiej. W kilku przy−
padkach przewidziane są też wizuali−
zacje obiektów, jeśli kształt obiektu na
przestrzeni lat uległ istotnym przemia−
nom. Autorem projektu jest Mikołaj
Łakomski.
Nieco inne tablice pojawią się przy
zabytkach architektury gotyckiej tj.
baszcie obronnej, opactwie pobene−
dyktyńskim, Domu „Pod Trąbami”,
Małachowiance, siedzibie TNP czy
przy murze Kazimierzowskim.
Płock jest jednym z ośmiu polskich
miast leżących na „Europejskim
Szlaku Gotyku Ceglanego”, który łą−
czy ze sobą regiony i miasta Szwecji,
Danii, Niemiec, Litwy i Polski. Cel
jest jeden − współpraca między kraja−
mi w promowaniu projektu, jak rów−
nież wzajemna wymiana doświad−
czeń i metod dotyczących odnowy
zabytków. W ramach projektu pow−
staje m.in. jednolity opis „szlaku”
z myślą o turystach z całej Europy
(wraz ze stroną internetową w trzech

Wrzesień 1939 w Radziwiu

Z honorem do końca
Kampania wrześniowa to część na−
szej historii szeroko opisywanej w po−
dręcznikach i różnorodnych publika−
cjach. Ale we mnie nie została tylko
wiedza książkowa. Przede wszystkim
mam wspomnienia tych dni – moich
dziadków, sąsiadów – przekazywane
młodszemu pokoleniu. To oni zosta−
wili nam pamięć o walkach na radziw−
skich polach, o spotkaniach z żołnie−
rzami kampanii wrześniowej; o ich lę−
ku, zmęczeniu i wielkiej odwadze.
Na początku września 1939 roku
w Radziwiu zatrzymał się 19. Pułk
Piechoty im. Obrońców Lwowa.
W tym czasie niewielu radziwiaków
pozostało w domach; większość ucie−
kała przed zbliżającymi się wojskami
niemieckimi. Ci, którzy zostali pa−
miętają tych polskich żołnierzy i roz−
mowy z nimi.
Pułk rozłożył się na odpoczynek
w gospodarstwie przy dzisiejszej ulicy
Dobrzykowskiej. Jedni pokładli się
zmęczeni, inni opatrywali pokrwawio−
ne w długim marszu nogi, jeszcze inni
pisali na kolanie listy. W oczy rzucało
się ubogie uzbrojenie, brak ciężkich
karabinów. W torbach na naboje za−
miast amunicji mieli owoce zerwane
w przydrożnych sadach.

Widząc żołnierzy w tak opłakanym
stanie, niektórzy mieszkańcy Radzi−
wia radzili żołnierzom i ich dowódcy
por. Leonowi Sasa−Świtelnickiemu,
by przebrali się w cywilne ubrania
i uciekali. Niemcy przeprawiali się
już przez Wisłę i oczywistym było,
że nasi nie mają szans. Dowódca nie
brał jednak takiej ewentualności pod
uwagę; stwierdził, że są żołnierzami
a Bóg, Honor i Ojczyzna są dla nich
najważniejsze.
Wkrótce potem, wszyscy zginęli.
Niedaleko od miejsca zakwaterowa−
nia, na łąkach przy cmentarzu.
W starciu z niemieckimi karabinami
maszynowymi mieli do dyspozycji
tylko białą broń. Ich zakrwawione
ciała radziwiacy przewozili wozami
na cmentarz i pochowali wszystkich
we wspólnej mogile.
Po ponad 30 latach byłam na na−
szym cmentarzu świadkiem następują−
cego zdarzenia; przy tej zbiorowej żoł−
nierskiej mogile zobaczyłam pewnego
dnia klęczącą i płaczącą starszą kobie−
tę, która czule głaskała tablicę z naz−
wiskami poległych. Wśród nich było
imię jej syna. Odnalazła jego mogiłę
po wielu latach poszukiwań.
Maria Klaś

Płocki chleb w Wyszogrodzie

Wojewódzkie i diecezjalne dożynki
miały w tym roku miejsce 3 września
w Wyszogrodzie. Uczestniczyła w nich
18−osobowa reprezentacja rolników
z Płocka. Dożynkowy bochen chleba
upiekła na tę uroczystość piekarnia Nor−
berta Kierzkowskiego z ul. Bielskiej,
a piękny wieniec uplotła Zofia Siemiąt−
kowska (twórca ludowy), współpracująca
z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki.
W barwnym korowodzie, z udzia−
łem Harcerskiego Zespołu Pieśni

i Tańca „Dzieci Płocka”, chleb z tego−
rocznych zbiorów ponieśli: Czesława
Bałdyga i Bogdan Warda (na zdjęciu).
Starościna Bałdyga prowadzi rodzin−
ne gospodarstwo rolne na 22 hektarach
przy ul. Ciechomickiej. Głównym kie−
runkiem produkcji jest trzoda chlewna
(ok.1200 sztuk rocznie). Natomiast do−
żynkowy starosta Warda ma swoje 9−
hektarowe gospodarstwo przy ul. Gra−
nicznej i również produkuje żywiec wie−
przowy (ok.400 sztuk rocznie).
(j)
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Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
między sesjami w sierpniu 2006 roku
i podczas LVIII sesji Rady Miasta:
Marek Krysztofiak
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Czy władze miasta mogą wpłynąć na
zmianę funkcjonowania stacji paliw Bli−
ska przy ul. Czwartaków, by była mniej
uciążliwa dla okolicznych mieszkańców?
Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informacje na temat kosztów
realizacji inwestycji – rozbudowa LO
im. Wł. Jagiełły – poniesionych przez
miasto od roku 2002. 2/ Proszę o wyjaś−
nienie, dlaczego nie przyznaje się dota−
cji dla budynków przy Starym Rynku 4
i 8, uznając, że prace przy elewacji i sto−
larce okiennej nie dotyczą remontu tyl−
ko służą podniesieniu standardu. 3/ Pro−
szę o wyjaśnienie kwestii udostępnienia
mieszkańcom Płocka pływalni Podolan−
ka. 4/ Proszę o wyjaśnienie kwestii pod−
wyżek za energię cieplną, które
w mieszkaniach komunalnych wzrosły
dwukrotnie. 5/ Proszę o realizację mo−
dernizacji kanalizacji i drenażu w uli−
cach: Kopernika, Staszica i Krzywickie−
go. 6/ Proszę o wyjaśnienie kwestii bu−
dowy parkingu przy szkole muzycznej.
7/ Pomimo licznych interwencji w kwe−
stii wycięcia drzew w ul. Otolińskiej nic
nie zostało zrobione – nie przycięto na−
wet konarów, stanowiących zagrożenie
dla kierowców. 8/ Proszę o przedstawie−
nie kosztów poniesionych z budżetu
miasta na organizację imprez w okresie
V – VIII 2006 oraz planowanych we
wrześniu i październiku. 9/ Proszę o wy−
równanie nawierzchni ul. Granicznej od
ul. Otolińskiej w stronę ogródków dział−
kowych. 10/ Proszę o zainstalowanie
ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż to−
rów kolejowych na osiedlach: Między−
torze i Wyszogrodzka. 11/ Proszę o roz−
ważenie możliwości realizacji dróg
o numerach 39 KX oraz 41 KX na osie−
dlu Wyszogrodzka. 12/ Proszę o wyjaś−
nienie kwestii braku dotacji celowej na
prace konserwatorskie dla wspólnoty
mieszkaniowej budynku przy Starym
Rynku 2. 13/ Proszę o rozważenie moż−
liwości wydłużenia linii komunikacji
miejskiej nr 20 do granic miasta tj. do
BudMatu. 14/ Proszę o rozważenie
możliwości ustawienia sygnalizacji
świetlnej na ul. Dworcowej, przy skrzy−
żowaniu z ul. Lasockiego.
Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Czy Urząd Miasta zamierza w jaki−
kolwiek sposób zrekompensować straty

poniesione przez kupców w związku
z remontem ul. Tumskiej? 2/ Zwracam
się do p. Prezydenta o spowodowanie,
by przy remoncie otoczenia Domu Dar−
mstadt wykorzystać kostkę brukową
zdemontowaną z ul. Tumskiej. 3/ Zwra−
cam się ponownie do Pana Prezydenta
o rozważenie możliwości umorzenia
podatku gruntowego i podatku od nieru−
chomości oraz czynszu właścicielom
sklepów i kamienic przy ul. Tumskiej
(w związku z remontem). 4/ Jakie kosz−
ty poniosło miasto w 2006 roku za fajer−
werki na imprezach? 5/ Czy prawdą jest,
że 500 tys. zł ze środków Pełnomocnika
ds. zwalczania bezrobocia zostało prze−
kazane na sfinansowanie imprez roz−
rywkowych?
Lech Latarski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kiedy zostaną wypłacone należności
z tytułu wniesionych kaucji mieszkanio−
wych za wykupiony lokal? 2/ Proszę
o wykonanie prawoskrętu z ul. Targo−
wej w ul. Bielską celem usprawnienia
ruchu. 3/ Proszę o wymalowanie pasów
drogowych i odpowiednie oznakowanie
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu
ul. Kochanowskiego z ul. Lotników.
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1. UCHWAŁA NR 981/LVIII/06
w sprawie zmian w budżecie mia−
sta Płocka na 2006 rok.
2. UCHWAŁA NR 982/LVIII/06
w sprawie trybu prac i procedury
uchwalania Budżetu miasta Płocka
oraz rodzajów i szczegółowości
materiałów informacyjnych towa−
rzyszących projektowi budżetu.
3. UCHWAŁA NR 983/LVIII/06
w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych na 2007 rok, niezbęd−
nych dla realizacji Projektu
SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg
dojazdowych (krajowych) do II
przeprawy mostowej w Płocku –
Etap I. Budowa odcinka I i II”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Sektoro−
wego Programu Operacyjnego –
Transport na lata 2004 – 2006.

8. UCHWAŁA NR 988/LVIII/06
w sprawie zmiany uchwały stypen−
diów sportowych przyznawanych
przez Miasto Płock za wysokie wy−
niki we współzawodnictwie spor−
towym.
9. UCHWAŁA NR 989/LVIII/06
w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na za−
warcie umowy na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa
boisk, urządzeń sportowych i tere−
nów zabaw przy Szkole Podstawo−
wej nr 11 w Płocku” i zabezpiecze−
nie prawidłowego wydatkowania
środków w formie weksla „in blan−
co”.
10. UCHWAŁA NR 990/LVIII/06
w sprawie zmiany Uchwały Nr
916/LIV/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji za−
wodowej i społecznej oraz przez−
naczenia na nie środków Państwo−
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2006,
zmienionej
Uchwałą
Nr
941/LVI/06 Rady Miasta Płocka

4. UCHWAŁA NR 984/LVIII/06
w sprawie nabycia nieruchomości
zabudowanej położonej w Płocku
przy ul. Norbertańskiej oznaczonej
jako działka nr ewid. 855/1.
5. UCHWAŁA NR 985/LVIII/06
w sprawie zmiany Uchwały Nr
571/XXX/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie ustalenia zasad sprzeda−
ży lokali mieszkalnych będących
własnością gminy, zmienionej
Uchwałą Nr 730/XLIII/05 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 czerwca
2005 r.
6. UCHWAŁA NR 986/LVIII/06
w sprawie przystąpienia do sporzą−
dzenia zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Płocku u zbie−
gu ulic: Królewieckiej i 1 – go Maja
(uchwalonego
Uchwałą
Nr
703/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2000 roku).
7. UCHWAŁA NR 987/LVIII/06
w sprawie zmiany uchwały nr
960/LVII/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie przyznania dotacji celo−
wych na prace konserwatorskie, re−
stauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku nieruchomym wpisa−
nym do rejestru zabytków, znajdu−
jącym się na terenie miasta Płocka.

z dnia 30 maja 2006r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06
Rady Miasta Płocka z dnia 28 mar−
ca 2006r. w sprawie określenia za−
dań rehabilitacji zawodowej i spo−
łecznej oraz przeznaczenia na nie
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw−
nych na rok 2006.
11. UCHWAŁA NR 991/LVIII/06
w sprawie zmian w Statucie Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecz−
nej w Płocku.
12. UCHWAŁA NR 992/LVIII/06
Rady Miasta Płocka z dnia 29
sierpnia 2006 roku w sprawie
zmian w Statucie Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaznych Serc”
w Płocku.
13. UCHWAŁA NR 993/LVIII/06
w sprawie przyjęcia Statutu Związ−
ku Gmin Regionu Płockiego.
14. UCHWAŁA NR 994/LVIII/06
w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla ucz−
niów zamieszkałych na terenie
miasta Płocka.
15. UCHWAŁA NR 995/LVIII/06
w sprawie ustalenia sieci publicz−
nych przedszkoli.
16. UCHWAŁA NR 996/LVIII/06
w sprawie skargi Pana R. J. z dnia
01.08.2005 roku.

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na LVIII
sesji w dniu 29 sierpnia 2006 roku:

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W związku z dewastacjami przystan−
ków autobusowych, czy nie warto było−
by objąć je monitoringiem? 2/ Proszę
o udrożnienie przepustu drogowego na
ul. Jeziornej i wypełnienie asfaltem
ubytków na ul. Ciechomickiej i Zioło−
wej. 3/ Proszę o pomalowanie przystan−
ku przy ul. Dobrzykowskiej i obcięcie
gałęzi na ul. Krakówka (przy cmenta−
rzu). 4/ Proszę o wycięcie suchych
drzew na ul. Bielskiej i naprawę zadole−
nia przy sklepie EKO na ul. Kolegialnej.
Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Czy w związku ze zdjęciem uch−
wały w sprawie przeznaczenia pienię−
dzy na imprezy kulturalne nie będzie−
my płacić kar za wycofanie się z za−
wartych umów?
Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Brak ciepłej wody w budynkach
przy ul. Sienkiewicza 41 i 43 od po−
czątku lipca.
Jan Robakiewicz

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o usuniecie 3 topoli przy ul.
Piasta Kołodzieja (drzewa niszczą ogro−
dzenie przedszkola). 2/ Proszę o posze−
rzenie chodnika i naprawę zatoczki par−
kingowej na ul. Tysiąclecia.
Opr.(j)

Dotacje na konserwacje
W lipcu informowaliśmy, że 12 wła−
ścicielom zabytkowych kamienic przyz−
nano z budżetu miasta dotacje w wyso−
kości 252 tys. 500 złotych na przeprowa−
dzenie niezbędnych remontów i prac
konserwatorskich. Na sierpniowej sesji
radni uchwalili przyznanie dotacji jesz−
cze dla 3 obiektów: na remont elewacji

z obrad rajców

i poszycia dachowego w kamienicy przy
ul. Tumskiej 6, na wymianę stolarki i re−
mont elewacji w budynku przy ul. War−
szawskiej 2a oraz na wymianę stolarki,
remont elewacji i poszycia dachowego
w budynku przy ul. Sienkiewicza 36.
Łączna kwota dofinansowania wy−
niesie 197 tys. 460 zł.
(j)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Interpelacje

Sygnały Płockie
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Płock bez imprez?
Na sierpniowej sesji radni nie zgodzi−
li się, aby dokonać zmian w budżecie
miasta w sprawie finansowania imprez
kulturalnych.
Poszło o ponad 1,4 mln złotych dla
Oddziału Kultury i Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki. Projekt uchwały prze−
widywał zwiększenie budżetu przezna−
czonego na tegoroczne imprezy w Płoc−
ku do kwoty 5 mln zł. Większości rad−
nych takie posunięcie się nie spodobało.
Zarzucali Prezydentowi, że w Płocku
gwałtownie przybyło wydarzeń kultural−
nych, gdyż zbliżają się wybory samorzą−
dowe. – 300 tysięcy wydano na festiwal
Desant, który okazał się wielkim niewy−
pałem – mówiła Grażyna Opatrzyk.
Wtórował jej Andrzej Nowakowski.
– Publiczne pieniądze wydawane są
w sposób niekontrolowany i z tym się nie
zgadzam – mówił. – Każdy płocczanin,
bez względu na to, czy jest osobą starszą,
czy dzieckiem, dołożył do tych imprez
prawie 40 zł.
Nowakowski zaproponował, by nie
dofinansowywać więcej imprez,
a pieniądze te przeznaczyć na spłatę
długu SZPZOZ w likwidacji. Szpital
miejski ma ponad 4 mln zł długu,
a 2,4 mln zł to zobowiązania wyma−
galne. – Apeluję, aby tego nie robić
– próbował ratować sytuację prezy−
dent Mirosław Milewski. – Przezna−
czamy na spłatę milion złotych. Jeśli
radni dadzą więcej, to natychmiast
upomną się inni wierzyciele.
Tłumaczenie nie przekonało radnych,
którzy zdecydowali, że nie dadzą pienię−
dzy na kolejne imprezy w Płocku.
– Z roku na rok staraliśmy się, aby
w naszym mieście więcej się działo
– mówił na konferencji prasowej po se−
sji Prezydent. – Dążyliśmy do tego, aby
Płock stał się miastem turystyki weeken−
dowej. Organizując imprezy zdobywa−
liśmy w Polsce odpowiednią markę, któ−
rą teraz – przez działania radnych
– utracimy.
Prezydent przekonywał, że Płock
dzięki wydarzeniom kulturalnym
mógł się świetnie wypromować. Pod−
czas „Hitów na czasie”, które odbyły
się w Płocku dwukrotnie, na plaży ba−
wiło się kilkadziesiąt tysięcy osób,
a relacje telewizyjne w TVP2 ogląda−
ły miliony ludzi.
– To ogromna promocja dla miasta
– mówił Prezydent. – Dziś już nie musi−
my zabiegać, aby poważne agencje roz−
rywkowe organizowały u nas imprezy.
Teraz to one same zgłaszają się do nas.
Niektórym musieliśmy odmawiać, albo
ze względów merytorycznych, albo ze
względów na to, że przedstawiano nam
propozycje imprez, których ranga nie
była proporcjonalna do kosztów.

Mirosław Milewski tłumaczył, że na
wydarzeniach kulturalnych zyskują tak−
że restauratorzy, właściciele pubów, dy−
skotek, hotelarze i taksówkarze. Podkre−
ślił, że w tym roku wszystkie imprezy
były niemal w 100 proc. bezpieczne.
Stwierdził, że dobra passa dla Płocka
została zatrzymana przez radnych. – To
zagranie przedwyborcze, na którym
ucierpią płocczanie – oświadczył.
– Mam wrażenie, że radni zrobią wszyst−
ko, aby Milewski nie wygrał.
Prezydent zapowiedział, że w związ−
ku z zaistniałą sytuacją, miasto musi od−
wołać zaplanowane imprezy. – Podjęliś−
my już rozmowy z wieloma artystami,
a teraz zmuszeni zostaliśmy do wycofa−
nia się – mówił.
W Płocku nie odbędzie się więc m.in.
kabareton, który miał poprowadzić Piotr
Bałtroczyk, a na scenie miały wystąpić
kabarety z najwyższej półki. Nie będzie
też koncertu Krzysztofa Pendereckiego.
– Nad tym najbardziej ubolewam
– stwierdził Mirosław Milewski. – Na
jego koncerty niektóre miasta czekają
ponad dwa lata.
W naszym mieście nie będzie także
zaplanowanego Festiwalu Muzyki Reli−
gijnej, Dni Litewskich i imprez z okazji
otwarcia amfiteatru, na które miała zo−
stać zaproszona zagraniczna gwiazda.
Pod znakiem zapytania stał również
koncert na pożegnanie lata. Miał wystą−
pić zespół Farben Lehre, który w ten
sposób miał świętować swoje 20. uro−
dziny. – To bardzo niepoważne działa−
nie, bo mieliśmy już wszystko dograne
– mówił 31 sierpnia Wojtek Wojda, lider
zespołu. – Koncertem udało nam się za−
interesować między innymi wielu dzien−
nikarzy ogólnopolskich. Teraz to wszyst−
ko może się nie udać. Współpraca z mia−
stem przez 20 lat układała nam się bar−
dzo różnie. W końcu pomyśleliśmy, że
uda nam się zagrać porządny koncert na
nasze 20−lecie. Myślałem, że jedynym
naszym wrogiem jest tylko pogoda. Oka−
zało się inaczej. Jeśli się nie uda, odbije
się to poważnym echem w środowisku
muzycznym, a najbardziej bolą konsek−
wencje nie finansowe (sponsorów zespół
pozyskał przed decyzją radnych o nie−
przekazaniu pieniędzy – red.) a prestiżo−
we.
Koncert Farben Lehre i zaproszonych
gości na szczęście odbył się – jak
zaplanowano – 9 września.
Prezydent przyznał, że nie przewidział
tylu imprez w tym roku i nie zabezpie−
czył na nie pieniędzy wcześniej. – Ale
takiej frekwencji podczas płockich wy−
darzeń kulturalnych nie spodziewałem
się – mówił. – A po niej widać, że takie
jest zapotrzebowanie płocczan.
Małgorzata Domańska

Większe zoo
Radni podjęli decyzję o nabyciu za 770 tysięcy zł. działki o pow. 4.359 ha przy
ul. Norbertańskiej, sąsiadującej z ogrodem zoologicznym. Teren już wcześniej
został częściowo zagospodarowany. Zakup całego obszaru pozwoli na rozwój
ogrodu i zorganizowane nowych form zwiedzania m.in. małego safari. Bez po−
większenia dotychczas zajmowanego terenu zoo nie miało możliwości rozwoju
oraz pełnienia swoich funkcji, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.
(j)
Sygnały Płockie

Rada Miasta zadecydowała przeznaczyć więcej środków na
rehabilitację społeczną

Turnusy – tak,
własna firma – nie
150 000 zł z Państwowego Fundu−
szu Rehabilitacji Osób Niepełno−
sprawnych miało być w tym roku
przeznaczone na pożyczki na rozpo−
częcie działalności gospodarczej
przez osoby niepełnosprawne. Nie−
stety, mimo wydanych w b.r. 19 for−
mularzy do Ośrodka Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej nie wpłynął
żaden wypełniony wniosek. Dlatego
też przewidzianą pierwotnie na ten
cel kwotę radni zmniejszyli o 75 000
zł, które postanowili przeznaczyć na
rehabilitację społeczną.
Wynika to z bardzo dużego zainte−
resowania dofinansowaniem uczest−
nictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilita−
cyjnych oraz dofinansowaniem lik−

widacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicz−
nych.
Poza tym, po rozliczeniu przepro−
wadzonych do chwili obecnej imprez
organizowanych na rzecz osób nie−
pełnosprawnych pozostało jeszcze
niewykorzystanych 25 410 zł. Te
środki również zostaną przeznaczone
na rehabilitację społeczną. W sumie
jest to ponad 100 tys. zł, z czego 30
tys. zł przeznaczone zostanie na do−
finansowanie uczestnictwa doro−
słych osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilita−
cyjnych, a pozostałe 70 000 zł na do−
finansowanie likwidacji barier archi−
tektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych.
(rł)

Pomoc dla uczniów
z Płocka
Nowy regulamin udzielania po−
mocy materialnej o charakterze so−
cjalnym dla uczniów zamieszkałych
w Płocku uchwaliła w sierpniu Rada
Miasta (uchwała nr 994/LVIII/06).
Przede wszystkim likwiduje on
Miejską Komisję ds. Stypendiów
Socjalnych, która ustalając podsta−
wowe parametry i zasady weryfika−
cji wniosków o udzielenie pomocy
materialnej spełniła już swoją rolę.
Drugą istotną zmianą jest wprowa−
dzenie do regulaminu definicji „zda−
rzenia losowego”. Ma to ułatwić

przyznanie pomocy uczniowi znaj−
dującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej, w ramach
udzielania zasiłku szkolnego. Poza
tym w tekście uszczegółowiono for−
my udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym poprzez
wypisanie pozycji podlegających re−
fundacji. Nowy regulamin podaje
także szczegółowo przypadki, które
stanowić będą podstawę wstrzyma−
nia lub cofnięcia przyznania stypen−
dium szkolnego przez Prezydenta
Miasta Płocka.
(rł)

Odpady komunalne
Na sesji przedstawiono informację
o gospodarowaniu odpadami komu−
nalnymi w naszym mieście. Wynika
z niej, że prawa do świadczenia usług
w zakresie odbioru odpadów komunal−
nych ma 5 firm: Eko−Maz, Remondis,
SITA, ZUOK, Bestja i Petro Remont,
z tym że warszawska Bestja nie podję−
ła w Płocku działalności. Petro−Re−
mont obsługuje głównie PKN Orlen
i dysponuje własnym składowiskiem
odpadów. Pozostali wywożą odpady
do ZUOK w Kobiernikach.
W ostatnich trzech latach firmy te
odebrały od właścicieli płockich nieru−
chomości: 31.342 tony odpadów
w 2003 roku, 32.532 tony w 2004
i 34.264 tony w roku ubiegłym. W Ko−
biernikach segreguje się je następująco:
surowce wtórne – 7%, kompost –
28,4%, przesypka 35,4% i balast 29,2%.

W 2005 roku na zlecenie Urzędu
Miasta Związek Gmin Regionu Płoc−
kiego podjął się organizacji zbiórki
odpadów
wielkogabarytowych.
Zbiórka miała (i ma, gdyż w tym ro−
ku jest kontynuowana) charakter
tzw. „wystawki”, polegającej na wy−
stawianiu w określonych dniach
przed bloki zużytych mebli, sprzętu
AGD, wykładzin, stolarki okiennej
itp. Wykonawcą tej usługi była w ro−
ku ubiegłym firma Remondis, a w
bieżącym SITA. W pierwszej poło−
wie br. zebrano 15,5 ton odpadów
wielkogabarytowych, które wywie−
ziono do ZUOK.
Od 1997 roku rozwija się selek−
tywna zbiórka odpadów. W minio−
nych 3 latach zebrano 499,1 ton pa−
pieru i tektury, 415,5 ton szkła,
361,6 ton tworzyw sztucznych. (j)

5

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

LIX sesja Rady Miasta

Sesja, której
nie było
Na wniosek 7 radnych wiceprzewod−
niczący Rady Miasta zwołał na 11
września nadzwyczajną sesję Rady Mia−
sta. W programie obrad były 2 punkty:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nowego Rynku wraz
z przyległymi ulicami i w sprawie zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach z udziałem Gminy
Płock. W praktyce chodziło o odebranie
Prezydentowi uprawnień, które wcześ−
niej radni sami mu je nadali; o to, by bez
planu zagospodarowania nie budować
galerii handlowej przy teatrze i bez zgo−

dy Rady nie dysponować majątkiem
gminy m.in. w sprawie prywatyzacji
ZUOK w Kobiernikach.
Z upoważnienia wiceprzewodniczą−
cego Tomasza Korgi sesję otworzył
wiceprzewodniczący Lech Latarski
i prawie natychmiast ją zamknął, bo
okazało się, że na sali jest tylko 12 rad−
nych, a aby było quorum zdolne podej−
mować jakiekolwiek decyzje, potrzeb−
nych jest co najmniej 13. W tej sytua−
cji obie strony (SLD i Nasze Miasto
Płock oraz PiS) zwołały zaraz konfe−
rencje prasowe, podczas których prze−
konywały do swoich racji.
(j)

Lubisz swój rower?
Czy wiesz jak go uchronić przed
kradzieżą? Pamiętaj:
– nigdy nie zostawiaj roweru bez za−
bezpieczenia na ulicy lub przed skle−
pem, nawet na ”minutkę”
– korzystaj z zabezpieczeń technicz−
nych (np. linki, szakle, blokady, łańcu−
chy) renomowanych firm – to skutecz−
nie odstrasza złodziei
– nie zostawiaj go na balkonie, klat−
ce schodowej – to miejsca, z których
często giną rowery
– jeżeli rower przechowujesz w piwni−
cy, garażu czy komórce – dopilnuj, aby
drzwi były odpowiednio zabezpieczone
– poruszając się rowerem, szczegól−
nie porą wieczorową lub nocną, unikaj
jazdy przez słabo oświetlone parki,
skwery i mało uczęszczane drogi

– zapisz i zachowaj numer fabrycz−
ny roweru – to może ułatwić jego
odzyskanie w przypadku kradzieży
– dodatkowo oznakuj swój rower
– zostanie on zarejestrowany w ewi−
dencji policyjnej, a odzyskany po kra−
dzieży szybciej wróci do właściciela.
Zapraszamy wszystkie zaintereso−
wane osoby w każdy wtorek
w godz.15−17 oraz w każdy piątek
w godz.13−15 do Komendy Miejskiej
Policji w Płocku przy ul. Słowackiego
4/1, gdzie policjanci znakują rowery.
Znakowanie rowerów odbywać się
może również na terenie placówek
oświatowych po wcześniejszym
uzgodnieniu: kontakt tel. 024 266 16
13 lub 024 262 98 53, e−mail rzecz−
nik_kmp@plocman.pl
KMP

Pierwsi pacjenci PET
Nadal można się zgłaszać do reali−
zowanego „Programu zdrowotnego
dla mieszkańców miasta z użyciem
metody PET”. Od połowy czerwca do
6 sierpnia wnioski o wykonanie bada−
nia PET w ramach programu złożyło
69 osób, z czego większość została za−
opiniowana pozytywnie. Z 64 osób
skierowanych na badanie PET przez
Komisję Kwalifikacyjną 31 osób ma
już wykonane badanie w Centrum On−
kologicznym w Bydgoszczy, 6 osób
przełożyło wizytę na późniejszy w ter−
min (2 – zrezygnowały), 16 osób ma
wyznaczony termin a 11 na jego wyz−
naczenie czeka.
Przypominamy, że w Programie
mogą wziąć udział mieszkańcy miasta
Płocka, u których zdiagnozowano cho−
robę nowotworową i u których wystę−
pują następujące wskazania: (1) zmia−
ny przerzutowe w przypadku niewy−
krycia ogniska pierwotnego nowotwo−
ru innymi metodami diagnostycznymi,
(2) niejednoznaczność badań diagno−
stycznych, sugerujących możliwość
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procesu
nowotworowego
oraz
sprzeczność w wynikach tych badań,
(3) ocena stopnia zaawansowania no−
wotworu przed planowanym lecze−
niem (m.in. czerniaków, raków płuc,
guzów mózgu, jelita grubego, przeły−
ku, jajnika, szyjki macicy, żołądka,
tarczycy, sutka), (4) monitorowanie
badaniem PET/CT efektów leczenia
onkologicznego, (5) różnicowanie
zmian kostnych, jeśli inne metody
obrazowe oraz mikroskopowe dają
wyniki niejednoznaczne oraz (6) inne
przypadki medyczne, po analizie do−
kumentacji medycznej z indywidualną
oceną wskazań.
Do udziału w programie pacjenta
może zgłosić lekarz specjalista, leczą−
cy pacjenta z oddziału szpitalnego
szpitali płockich jak i szpitali spoza
Płocka. Więcej informacji na temat
programu można uzyskać w Wydziale
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Płocka oraz na stronie interne−
towej Urzędu Miasta Płocka
www.ump.pl.
(rł)

Król Maciuś zaprasza
Młodzieżowy Dom Kultury im.
Króla Maciusia Pierwszego zaprasza
na zajęcia w nowym roku kulturalno−
oświatowym. Chętni mogą wybrać
z bogatej oferty to, co ich szczególnie
interesuje. Swoje zainteresowania
można rozwijać m.in. w Artystycznej
Akademii Przedszkolnej, dziecięcej
i młodzieżowej grupie plastycznej,
grupie teatralnej, Muzycznym Tea−
trze Młodych „Mandragora”, teatrzy−
ku piosenki „Niesforne wróbelki”,
grupie komputerowej „Myszka”, zes−
połach tanecznych, muzycznych, wo−
kalnych i instrumentalnych. W MDK
prowadzone są też zajęcia tenisa sto−
łowego i gimnastyki korekcyjnej.
Natomiast w filii eMDeKuś na
północnych Podolszycach (ul. Wa−

lecznych 20) działają koła plastycz−
ne, można nauczyć się gry na gita−
rze, wziąć udział w zajęciach rekre−
acyjnych, podszkolić swoje umiejęt−
ności w Teatrzyku Tańca, Piłkar−
skiej Szkółce Krasnali i teatrzyku
dziecięcym.
W trzeciej placówce MDK –
w Ogrodzie Jordanowskim przy Ro−
gatkach Warszawskich – swoje zajęcia
ma Dziecięcy Klub Przyrody, Mło−
dzieżowy Klub Sprawności Fizycznej,
koło teatralne, liga piłki nożnej drużyn
podwórkowych. Można też pograć
w tenisa stołowego i wziąć udział
w zajęciach świetlicowych.
Szczegółowe informacje i zapisy
w MDK przy ul. Tumskiej 9, tel. 0−
24/364 77 10.
(j)

Zbadaj pamięć
Nieodpłatne badanie przesiewu pamięci organizuje Płockie Stowarzysze−
nie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Płocku. Badanie odbędzie
się 21 września między godz. 15 a 18 w Młodzieżowym Domu Kultury
przy ul. Tumskiej 9. Stowarzyszenie zaprasza osoby, które ukończyły 60
lat. Po wykonaniu badania będzie można uzyskać informacje od lekarzy
specjalistów; neurologa i psychologa.
Rejestracja osób chętnych do udziału w badaniu prowadzona jest pod nr
tel. 024 277 05 50 lub 0 604 719 344.
(rł)

Więzienie zamiast haraczu
Policjanci z Sekcji Kryminalnej
KMP w Płocku zatrzymali dwóch
mężczyzn, którzy usiłowali wymusić
haracz od właściciela jednej z płockich
hurtowni. Mężczyźni zażądali od hur−
townika wydania pieniędzy, grożąc
pobiciem oraz użyciem broni. Natych−
miastowe działanie policjantów za−
kończyło się zatrzymaniem sprawców.
Zatrzymani to: 26−letni Marek C.
mieszkaniec Warszawy (w przeszłości
karany za przestępstwa narkotykowe)

oraz 40−letni Marek J. z Raciąża.
W związku z zatrzymaniem zabezpie−
czono pojazd, którym poruszali się
sprawcy, ponadto broń palną oraz nie−
wielkie ilości narkotyków. Trwają
czynności zmierzające do zatrzymania
pozostałych członków grupy. Niewy−
kluczone, że grupa działała również
w innych miastach. Zatrzymani naj−
bliższe trzy miesiące spędzą w aresz−
cie. Grozi im kara do 12 lat pozbawie−
nia wolności.
M. G.

Sprawca zatrzymany
Policjanci z Komendy Miejskiej Po−
licji zatrzymali 22−letniego mieszkań−
ca okolic Płocka, który jest podejrze−
wany o dokonanie zabójstwa na stacji
napełniania gazu LPG. Policjanci
sprawdzają, co było motywem zabój−
stwa, wykonują szereg czynności pro−
cesowych.
Do zdarzenia doszło 3 września
2006 r. około godz. 17.30 na stacji pa−
liw przy ul. Dobrzyńskiej 47 w Płoc−
ku. Na stację podjechał samochód oso−
bowy, kierowca wszedł do pomiesz−
czenia biurowego. Wewnątrz zaatako−
wał przebywającego tam pracownika
stacji, 26−letniego mieszkańca Płocka,
któremu zadał kilka ciosów nożem.
Następnie skradł blisko 3000 zł i odje−
chał. Pracownik stacji w wyniku zada−
nych ran zmarł.

Policyjne śledztwo zostało zakrojo−
ne na szeroką skalę. Komendant
Miejski Policji w Płocku insp. Ry−
szard Kijanowski powołał specjalną
grupę, w skład której weszli najlepsi
policjanci z płockiej komendy. Czyn−
ności prowadzone były 24 godziny na
dobę, sprawdzano każdą informacje,
która choćby w niewielkim stopniu
mogła przyczynić się do zatrzymania
mordercy. Skrupulatne zbieranie ma−
teriału dowodowego przyniosło dość
szybko spodziewane efekty i zakoń−
czyło się zatrzymaniem sprawcy. Ze−
brano w sprawie materiał dowodowy
w postaci śladów biologicznych, dak−
tyloskopijnych oraz wielu innych.
Sprawca, po przedstawieniu tych do−
wodów przyznał się do popełnienia
tej zbrodni.
M.G.
Sygnały Płockie
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Język angielski od pierwszej klasy, stała pomoc pedagoga w każ−
dej szkole i kolejne programy dla uzdolnionej młodzieży – to...

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Nowości w płockiej
oświacie

Pierwszy dzień w szkole
Na uroczyste rozpoczęcie nowego
roku szkolnego (4 września) w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 12 stawiły się wyłącznie pier−
wszaki i ich rodzice. Nie był to jed−
nak zorganizowany sabotaż pozosta−
łej części szkolnej społeczności tyl−
ko konieczność. Ze względu na złą
pogodę uroczystość nie mogła się
odbyć na szkolnym boisku, więc
przeniesiono ją do niewielkiej sali
gimnastycznej, gdzie zmieścili się
wyłącznie najmłodsi. Pozostali ucz−
niowie witali rok szkolny we włas−
nych klasach.
Na początek ze stanowiskiem dy−
rektora pożegnał się – piastujący tę
funkcję przez ostatnie ćwierć wieku
– Jerzy Żuchewicz. Nowa dyrektor
– Agata Bogiel życzyła uczniom

wielu sukcesów i wytrwałości w na−
uce. Część artystyczną przedstawili
uczniowie klas II i V oraz szkolny
chór. Była też niespodzianka dla naj−
młodszych. Rada Mieszkańców
Osiedla Wyszogrodzka przekazała
każdemu z pierwszaków upominek –
świecący długopis z pluszakiem.
W Szkole Podstawowej nr 12 przy−
sięgę pierwszoklasisty złożyło blisko
70 uczniów, w całym Płocku – ponad
1 200*. Ogółem 4 września naukę roz−
poczęło ponad 7 800 uczniów szkół
podstawowych, blisko 4 900 gimna−
zjalistów i ponad 8 100 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
(rł)
*) dane statystyczne z końca czer−
wca 2006 r., dotyczą wyłącznie szkół
prowadzonych przez płocki samo−
rząd.

Pierwsze ślubowanie
Pierwszy dzień nowego roku szkol−
nego najbardziej przeżywają dzieci,
które rozpoczynają naukę w klasie
pierwszej. Szkoły starają się zminima−
lizować związany z tym stres na różne
sposoby. W Szkole Podstawowej nr 18
pierwszoklasistów i ich rodziców
przywitano uśmiechami i piosenką.
Nauczyciele po wyczytaniu list swoich
klas od razu rozpoczęli proces dydak−
tyczno−wychowawczy, oczywiście
z humorem, na wesoło uczestnicząc ze
swoimi nowymi wychowankami
w przygotowanych przez starsze klasy
konkursach i zabawach. Następnie od−
było się uroczyste ślubowanie naj−
młodszych uczniów na sztandar szko−
ły. Na twarzach dzieci malowało się
prawdziwe przejęcie. Z ogromną po−
wagą unosiły paluszki w górę i powta−
rzały słowa:
,,Będę starał się być dobrym i uczciwym,
będę strzegł honoru i dobrego imienia swo−
jej szkoły,
będę szanował swoich nauczycieli, przełożo−
nych i rodziców,
będę kochał i czcił moją Ojczyznę i przyczy−
nię się do jej rozwoju – ślubuję”

Sygnały Płockie

Ponad 1200 uczniów zasiadło 4
września w ławach szkolnych po raz
pierwszy. Wszyscy mają szansę na na−
ukę języka angielskiego. – Płockie
szkoły podstawowe odpowiedziały na
pilotażowy program Ministerstwa
Edukacji – wyjaśnia Ewa Adasiewicz,
dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta – Złożyły sto−
sowne wnioski, które zostały pozytyw−
nie zaopiniowane, a to oznacza, że Mi−
nisterstwo sfinansuje w klasach pier−
wszych szkoły podstawowej naukę an−
gielskiego. Od września w każdej
szkole można również korzystać z po−
mocy pedagoga. W gimnazjach (wy−
jątkiem jest Gimnazjum nr 3, które nie
zgłosiło takiej potrzeby) pojawili się
także
dodatkowo
psycholodzy.
– Wspieramy szkoły kadrą wyspecjali−
zowanych pedagogów i psychologów,
aby pomóc nauczycielom w rozwiązy−
waniu problemów wychowawczych –
podkreśla Ewa Adasiewicz.
Podobnie jak w minionym roku
szkolnym, najlepsi uczniowie będą
mieli okazję zasilić swoje kieszonko−
we o fundowane przez Prezydenta
Płocka stypendia motywacyjne za wy−

niki w nauce oraz sporcie. Będą także
kontynuowane dwa projekty adreso−
wane do szczególnie uzdolnionej mło−
dzieży – Deltaklub i Szkoła Wspiera−
jąca Uzdolnienia.
Od września zwiększyła się liczba
przedszkoli o nowo otwarte Przed−
szkole nr 4 na Podolszycach Południe.
Do tej pory większość dzieci z Podol−
szyc Południe uczęszczała do placó−
wek na sąsiednich Podolszycach Pół−
noc. Przedszkole powstało na parterze
jednego z bloków mieszkalnych. Pla−
cówka ma ponad 880 metrów kwadra−
towych powierzchni. Przedszkole jest
nowoczesne, z salą do ćwiczeń rekrea−
cyjnych i placem zabaw. Do nowych
pomieszczeń przeprowadzi się także
na początku 2007 roku Przedszkole nr
13 na Radziwiu. Niebawem rozpocz−
nie się adaptacja pomieszczeń w Do−
mu Parafialnym przy kościele św. Be−
nedykta.
Trwa awans zawodowy nauczycieli.
70 pedagogów zdobyło stopień nau−
czyciela mianowanego. Od 2007 r.
– zgodnie z planami – powinien
wzrosnąć do 7 proc. dodatek motywa−
cyjny dla nauczycieli.
(mkrł)

Przybory szkolne, zeszyty oraz plecaki dla 50 dzieci przekazał
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W sumie na wsparcie do
końca września liczyć może 200 dzieci z najuboższych rodzin.

Kolorowy tornister
Mimo, że z ponad 40 firm, do których
MOPS zgłosił się o wsparcie, odpowie−
działo zaledwie siedem, akcję „Koloro−
wa szkoła” można uznać za udaną.
Projekt pomocy przygotowany
przez Zespół Pracy Socjalnej nr 1 za−
kładał wsparcie dla 200 dzieci (w wie−
ku szkoły podstawowej i gimnazjum)
z ok. 80 najuboższych płockich rodzin.
– Tyle dzieci do końca września zo−
stanie objętych tą pomocą – mówi
Izabela Kowalska z ZSP nr 1. – Cały
czas wydajemy plecaki, zeszyty, kred−
ki, ołówki.
Większość sponsorów – wśród któ−
rych jest Auchan, ZEP−MOT, Orlen

Asfalt, firma Kluge i Hurtownia „Bo−
na” – przekazała dary rzeczowe.
PERN na projekt dał 1500 zł.
Wszystkie obdarowane dzieci zosta−
ły wybrane przez pracowników socjal−
nych, pracujących z rodzinami korzy−
stającymi z pomocy MOPS w Płocku.
Pracownicy Ośrodka podkreślają, że
taka pomoc przydałaby się jeszcze 300
dzieciom. Dlatego płocki MOPS cały
czas czeka na kolejnych darczyńców.
Osoby lub firmy, które chciałyby
pomóc prosimy o kontakt z p. Izabe−
lą Kowalską (tel. 024 364 02 97) lub
z p. Bożeną Łaszkiewicz (tel. 024
364 02 92).

Wyprawka dla pierwszaka
Po uroczystym ślubowaniu dyrektor
szkoły, za pomocą ogromnego ołówka
pasowała dzieci na uczniów, a wycho−
wawcy klas na piersi dzieci przypięli
tarcze szkoły – symbol przynależności
do danej placówki. Pierwszoklasistom
życzono samych szóstek i sukcesów
na trudnej drodze edukacji.
I.J.

Ponad dwustu płockich pierwszo−
klasistów z uboższych rodzin otrzy−
ma komplety podręczników w ra−
mach, realizowanego już po raz pią−
ty, rządowego programu „Wyprawka
szkolna”. Pomoc przysługuje dzie−
ciom z rodzin, w których dochód na
osobę nie przekracza 316 złotych.
Koszt wyprawki dla pierwszoklasi−
sty oszacowano na około 100 zło−

tych. Zgodnie z danymi zebranymi
z wydawnictw cena kompletu po−
dręczników do klasy I, bez książek
pomocniczych i do nauki języków
obcych, wynosi od 80 do 120 zło−
tych. Oddział Oświaty Urzędu Mia−
sta Płocka zamówił komplety ksią−
żek dla 201 dzieci. Podręczniki zo−
stały przesłane już do szkół, skąd
trafią do pierwszaków.
(agl)
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Dwaj komendanci: Krzysztof Frączkow−
ski (z lewej) i Hilary Januszczyk

Zero tolerancji
Płoccy policjanci wypowiedzili
wojnę pijanym kierowcom i wa−
riatom drogowym. – Zero to−
lerancji – oświadczył na
konferencji prasowej ko−
mendant Ryszard Kija−
nowski.
W ciągu siedmiu miesięcy 2006 ro−
ku na drogach Płocka i powiatu wyda−
rzyło się 199 wypadków, w których
zginęło 26 osób. Policjanci zatrzymali
prawie 800 pijanych kierowców.
– Musimy podjąć działania, aby
zmniejszyć zagrożenie, które powodu−
ją wariaci drogowi i pijani kierowcy
– mówił Kijanowski. – Wiem, że cał−
kowicie nie wyeliminujemy tego zjawi−
ska, ale statystki są tak przerażające,
że nie możemy być obojętni.
Kto według policjantów jest waria−
tem drogowym? Ten kierowca, który
przekracza dozwoloną prędkość o po−
nad 50 km/godz., omija pojazdy przed
przejściem dla pieszych, wyprzedza
inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej
lub wyprzedza samochody slalomem
na jezdni wielopasmowej, nie sygnali−
zując manewru i zajeżdżając drogę in−
nym.
Jak z piratami drogowymi i pijany−
mi chce walczyć policja? – Nietrzeźwy
kierowca musi liczyć się z tym, że bę−
dziemy zabezpieczać jego pojazd do
czasu, aż o jego losie zadecyduje sąd
– wyjaśniał komendant. – Ponadto,
kierowcy przekraczający prędkość bę−
dą dostawali maksymalne mandaty. To
znaczy, że jeśli są widełki za przekro−
czenie prędkości np. od 200 do 300
złotych, to wariat drogowy na pewno
zapłaci tę drugą kwotę.
Oprócz tego, policja będzie infor−
mować firmy ubezpieczeniowe o tych
kierowcach, którzy szaleją na drogach.
Funkcjonariusze zwrócą również wię−
kszą uwagę na młodych kierowców,
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którzy bardzo często jeżdżą
bez wyobraźni. Na baczno−
ści muszą się mieć także
ci, którzy rozmawiają
w
samochodzie
przez telefon ko−
mórkowy bez
zestawu głośnomówiącego oraz nie
sygnalizują skrętu lub zbyt późno włą−
czają kierunkowskaz. – Będziemy tak−
że zatrzymywać dowody rejestracyjne
tym, którzy ingerują w układy wyde−
chowe swoich samochodów – oświad−
czył Ryszard Kijanowski. – Nie może−
my tolerować na płockich ulicach zbyt
głośnych samochodów, a takimi bar−
dzo często poruszają się młodzi kie−
rowcy.
Oprócz akcji medialnej ostrzegają−
cej kierowców, policjanci przygoto−
wali specjalną ulotkę, którą będą wrę−
czali prowadzącym pojazdy. Ma ona
kształt znaku ostrzegawczego. W środ−
ku kierowca znajdzie przydatne infor−
macje, np. ile promili ma się w wydy−
chanym powietrzu po wypiciu 2−3
piw, lampki wina lub „setki” wódki.
Podany jest też tam cennik mandatów
za przekroczenie prędkości oraz wy−
ciąg z kodeksu karnego, czyli co może
grozić kierowcy, gdy prowadzi pojazd
pod wpływem alkoholu.
Małgorzata Domańska
W ciągu dwóch miesięcy wakacji
policjanci z sekcji ruchu drogowego:
– wystawili 2165 mandatów
– zatrzymali 162 dowody rejestracyjne
– 56 wniosków o ukaranie skierowali
do sądu grodzkiego
– zatrzymali 144 nietrzeźwych użyt−
kowników dróg, z czego większość
to rowerzyści
– zatrzymali 79 praw jazdy
– fotoradar wykonał 443 zdjęcia kierow−
ców, którzy przekraczali prędkość

W służbie płocczanom
Straż Miejska istnieje od 10 lat.
Swoje święto strażnicy obchodzili 1
września.
Uroczystość rozpoczął – krótką mo−
dlitwą – kapelan służb mundurowych ks.
Andrzej Zembrzuski. Potem były awan−
se. Otrzymało je pięciu strażników,
w tym dwie kobiety.
– Służycie małej ojczyźnie – mówił
prezydent Mirosław Milewski. – Między
innymi dzięki wam poczucie bezpieczeń−
stwa płocczan z roku na rok wzrasta,
a miasto staje się bardziej przyjazne dla
jego mieszkańców i przyjezdnych.
Prezydent podkreślił, że władze będą
coraz bardziej starały się o poprawę bez−
pieczeństwa.
– Kończy się drugi etap budowy moni−
toringu – mówił. – Niedługo rozpocznie−
my pracę nad trzecim etapem. Chcieli−

byśmy, aby kamery zawisły wokół szkół
oraz w okolicach ciągów pieszych, pro−
wadzących do placówek oświatowych.
Mirosław Milewski cieszył się, że
współpraca i koordynacja pracy Straży
Miejskiej z innymi służbami stoi na bar−
dzo wysokim poziomie.
Podziękowania dla strażników za ich
pracę skierowali również przedstawicie−
le policji, straży pożarnej, pogotowia ra−
tunkowego i Wojskowej Komendy Uzu−
pełnień.
– Nie jesteśmy idealni w swoim dzia−
łaniu, ale sygnały, które otrzymujemy od
mieszkańców są dla nas wskaźnikiem,
w jakim kierunku powinniśmy iść – po−
wiedział na zakończenie uroczystości
komendant SM Jacek Fuz. – Moi ludzie
mają doświadczenie, a ja postaram się
to wykorzystać.
(m.d.)

To normalne
– Dziękujemy za godną postawę, któ−
ra powoduje, że w Płocku jest bezpiecz−
niej – takimi słowami komendant płoc−
kiej policji Ryszard Kijanowski podzię−
kował mężczyźnie, który złapał złodziei.
Wszystko zaczęło się 22 sierpnia
pomiędzy godziną 19.30−19.40. Przed
jednym z bloków przy ul. Chopina
dwóch sprawców wyrwało przechod−
niowi saszetkę, w której znajdowały
się wartościowe przedmioty. W pościg
za złodziejami udało się dwóch męż−
czyzn, którzy widzieli zdarzenie. – To
dzięki nim sprawcy napadu zostali za−

trzymani – tłumaczył Ryszard Kija−
nowski. – Dziś chcielibyśmy podzięko−
wać jednemu z nich za obywatelską
postawę. Mam nadzieję, że już niedłu−
go uda nam się skontaktować z drugim
mężczyzną i jemu także podziękujemy.
Mężczyzna, który złapał złodziei nie
chciał się fotografować, a na pytanie
dlaczego ruszył w pościg za sprawca−
mi odpowiedział skromnie: – No, prze−
cież to chyba normalne.
Od płockiej policji otrzymał list gra−
tulacyjny, a od fundacji Bezpieczne
Miasto – upominek.
(m.d.)

Do policji marsz
KRZYSZTOF KALIŃSKI

Krzysztof Frączkowski urodził się
w 1960 roku w Staroźrebach. Szkołę
Główną Służby Pożarniczej ukończył
w 1985 roku. Służbę rozpoczął w Wy−
sokiem Mazowieckiem, gdzie był
m.in. z−cą komendanta rejonowego
i dowódcą jednostki ratowniczo−gaśni−
czej. W Płocku pracuje od listopada
1998 roku, ostatnio na stanowisku na−
czelnika wydziału kontrolno−rozpoz−
nawczego.
(j)

EWA JASIŃSKA

Komenda Miejska Państwowej Stra−
ży Pożarnej w Płocku ma nowego sze−
fa. 5 września nominację na komen−
danta strażaków dla brygadiera
Krzysztofa Frączkowskiego przy−
wiózł komendant mazowiecki nad−
bryg. Ryszard Psujek.
Wieloletniego komendanta Hilarego
Januszczyka żegnano z honorami; na
placu przed siedzibą komendy odbył
się uroczysty apel z wciągnięciem fla−
gi na maszt i hymnem narodowym, od−
czytano akt odwołania i następnie akt
powołania na stanowisko Komendanta
Miejskiego PSP, były szef przekazał
nowemu strażacki sztandar.
Hilary Januszczyk po 28−letniej
służbie w straży pożarnej przeszedł na
emeryturę.
Dziękując
kolegom
i wszystkim, którzy przyczynili się do
rozwoju płockiej straży, podkreślił, że
ma satysfakcję, iż przekazuje komendę
z dwiema jednostkami ratowniczo−
gaśniczymi i trzecią w trakcie tworze−
nia (na Podolszycach), w dobrej kon−
dycji.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Pożegnanie – powitanie

Dwunastu nowych policjantów zasili−
ło szeregi płockiej policji. Uroczyste ślu−
bowanie – w obecności swoich przeło−
żonych, kapelana policji i mediów – zło−
żyli 31 sierpnia. Wśród nich jest jedna
kobieta – 25−letnia posterunkowa Kata−
rzyna Stefańska.
Legitymacje służbowe – oficjalne po−
twierdzenie wstąpienia do policji – wrę−
czył im komendant Ryszard Kijanowski.

Na razie nie wiadomo gdzie dokładnie
(na jakie stanowiska i posterunki czy ko−
misariaty) trafią nowi posterunkowi.
Najpierw muszą odbyć specjalne szko−
lenie w policyjnych ośrodkach.
– To czego się tam nauczycie, będzie
miało wpływ na jakość waszej przyszłej
pracy – mówił Ryszard Kijanowski.
– Uczcie się więc pilnie i zawsze pamię−
tajcie, że jesteśmy na usługi mieszkań−
ców, którzy dzięki nam mogą się poczuć
bezpieczniej.
Kapelan służb mundurowych ks. An−
drzej Zembrzuski dodał: – Nie rozpoczy−
nacie pracy, ale służbę drugiemu czło−
wiekowi. Bądźcie wyczuleni na ludzką
krzywdę. Życzę wam, aby wasza służba
była doceniana przez przełożonych
i mieszkańców Płocka.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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Mundurowi
najmłodszym
Rozpoczął się rok
szkolny, a wraz
z nim akcja policji
pn.
„Bezpieczna
droga do szkoły”.
Funkcjonariusze bę−
dą kontrolować drogi
i okolice szkół, auto−
busy, którymi dzieci
dojeżdżają do szkoły.
– Będziemy również
egzekwować od kie−
rowców przestrzega−
nie przepisów ruchu
drogowego, szczegól−
nie w okolicach placó−
wek oświatowych – zapowiedział ko−
mendant Ryszard Kijanowski.
Policjanci stawiają także na eduka−
cję dzieci i młodzieży w zakresie ru−
chu drogowego. Wspólnie z fundacją
Bezpieczne Miasto Płock wydali ksią−
żeczkę pt. „Płocka policja dzieciom”.
To kolorowe wydawnictwo w bardzo

przystępny sposób poka−
zuje najmłodszym, jak się
zachować w różnych sy−
tuacjach.
Dzieciaki
w formie zabawy będą
mogły dowiedzieć się,
jak się zachowywać np.
na drodze, w domu, na
ulicy. W książeczce są
umieszczone zadania do
wykonania przez naj−
młodszych, np. dziecko
musi narysować poli−
cjanta w pełnym umun−
durowaniu, pokonać la−
birynt tak, aby w bez−
pieczny sposób dotrzeć do szkoły lub
uzupełnić zdania związane z wyposa−
żeniem roweru. Dołączona jest także
gra planszowa pn. „Kto pierwszy do−
trze bezpiecznie do domu?”. Książe−
czka będzie rozdawana najmłodszym
podczas prelekcji policjantów w szko−
łach.
(m.d.)

Kronika policyjna
* Nieznany sprawca włamał się do
mieszkania przy ul. Ossowskiego,
skąd ukradł aparat fotograficzny,
telefon komórkowy i pieniądze.
* Na ul. Borowickiej z wnętrza stu−
dzienek komunikacyjnych ukra−
dziono 25 m przewodów.
* 1 września na ul. Małachowskiego
o godz. 1 w nocy dwóch sprawców
obezwładniło 29−letniego płoccza−
nina – zabrali mu portfel z doku−
mentami i pieniędzmi.
* 2 września na ul. Bielskiej kierow−
ca Poloneza potracił 74−letnią ko−
bietę, która nagle wtargnęła na
jezdnię.
* Na ul. Przemysłowej nieznany
sprawca podważył dolną część
drzwi do pomieszczeń magazyno−
wych, skąd chciał ukraść przesyłki
kurierskie. Po włączeniu się alarmu
sprawca uciekł.

29 sierpnia o godz. 7.20
samochód Scania, zjeż−
dżający z mostu do Radzi−
wia, zjechał na przeci−
wległy pas ruchu i zderzył
się z nadjeżdżającym
z przeciwka Oplem Corsą.
Kierowca opla – miesz−
kanka powiatu gostyniń−
skiego – przewieziona zo−
stała do szpitala. Na koli−
zję najechały jeszcze dwa
samochody: VW Golf
i Mercedes, które również
zostały uszkodzone. Prze−
jazd przez most był utrud−
niony przez 2 godziny. (j)

Sygnały Płockie

* Na ul. Szpitalnej 60−letni mieszka−
niec gm. Stara Biała wjechał moto−
cyklem w plamę oleju na jezdni.
Wpadł w poślizg, przewrócił się i z
obrażeniami ciała został przewie−
ziony do szpitala.
* Na ul. Wyszogrodzkiej (5.IX) VW
Golf potrącił przebiegającego przez
jezdnię chłopca. Dziecko z obrażenia−
mi przewiezione zostało do szpitala.
* Na ul. Słonecznej motocykl MZ na
łuku drogi uderzył w znak drogo−
wy; kierowca uciekł, obrażeń doz−
nała pasażerka motocykla.
* Nieznany sprawca, podczas tanko−
wania samochodu ciężarowego Re−
nault przy ul. Bielskiej, ukradł z ka−
biny kierowcy saszetkę z dokumen−
tami i pieniędzmi.
* Nocą, w autobusie komunikacji
miejskiej ukradziono pasażerowi
telefon komórkowy.
(j)

Bezpieczna droga
Przy pięciu najruchliwszych przej−
ściach dla pieszych, znajdujących się
w okolicy szkół, przez pierwszy tydzień
września porządku pilnowali strażnicy
miejscy w ramach akcji „Bezpieczna
droga do szkoły”. W akcji uczestniczyli
głównie pracownicy Referatu Szkolno –
Edukacyjnego, wspomagani przez straż−
ników z Wydziału Prewencji SM.
W tych pierwszych dniach strażnicy
przeważnie pouczali rodziców i opieku−
nów, którzy śpiesząc się z dziećmi do
szkoły, przechodzili w miejscach nie−
dozwolonych. Zwracali baczną uwagę
na prawidłowe parkowanie, bowiem ro−
dzice śpiesząc się potrafią zaparkować
np. na całej szerokości chodnika.
Strażników wyręczyli bezrobotni, któ−
rych 30 na wniosek SM przeszkolili po−
licjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji.
Strażnicy z Referatu Szkolno – Edu−
kacyjnego SM prowadzić będą w szko−
łach zajęcia z edukacji komunikacyjnej
i poprzez zabawę uczyć podstawowych
zasad ruchu drogowego.
Uczniowie z klas I−III szkół pod−
stawowych, którzy zrealizują cały

program edukacji komunikacyjnej,
zaopatrzeni zostaną w elementy od−
blaskowe. Chodzi o uświadomienie
najmłodszym mieszkańcom naszego
miasta, że przestrzeganie na co dzień
hasła – „Jestem widoczny – Jestem
bezpieczny” pomoże im uniknąć nie−
bezpieczeństwa.
Natomiast placówki przedszkolne,
które wezmą udział w programie, wypo−
sażone zostaną przez Straż Miejską
w kamizelki fluorescencyjne, mające za
zadanie poprawienie bezpieczeństwa
przedszkolaków w czasie ich przemiesz−
czania się po terenie miasta, jak również
uwrażliwią dorosłych na widok samot−
nie błąkającego się dziecka bez dorosłe−
go opiekuna. Na kamizelkach umiesz−
czona będzie nazwa przedszkola i numer
telefonu, pod który można zgłaszać od−
nalezienie dziecka.
Podsumowaniem realizowanego pro−
gramu będzie festyn pod tym samym ha−
słem „Bezpieczna droga do szkoły”,
podczas którego sprawdzona zostanie
w sposób praktyczny zdobyta wiedza
i umiejętności z zakresu bezpiecznego
poruszania się po drodze.
J.G.

Ostrzeżenie dla rodziców
Komenda Miejska Policji w Płocku
od 1 września br. realizuje program
pod nazwą ”Żółta Kartka”.
Głównymi założeniami programu
są: działania profilaktyczne w zakresie
zagrożenia demoralizacją dzieci i mło−
dzieży, zakłócenia ładu i porządku
publicznego w związku ze sprzedażą
napojów alkoholowych i inne niepo−
kojące zdarzenia i zaniedbania.
Zapobieganie demoralizacji nielet−
nich odbywać się będzie poprzez:
– reagowanie na wszelkie zachowa−
nia z udziałem osób nieletnich, stano−
wiące objaw zagrożenia demoralizacją,
np. spożywanie alkoholu, zażywanie
środków odurzających, uchylanie się od
obowiązku szkolnego, przebywanie
w środowiskach przestępczych, prosty−
tuowanie się, wybryki chuligańskie,
– powiadamianie rodziców o oko−
licznościach, w jakich zastano nielet−
niego, w formie zawiadomień druko−
wanych na papierze koloru żółtego
– wręczanie „Żółtej Kartki”,
– przekazywanie do Sądu Rejono−
wego w Płocku – Wydziału Rodzinne−
go i Nieletnich, informacji o zdarze−
niach z udziałem nieletnich (w przy−
padku stwierdzenia kolejnych, podob−

nych sytuacji i braku poprawy zacho−
wania nieletniego),.
– współpracę z rodzicami i opieku−
nami prawnymi nieletnich oraz insty−
tucjami w zakresie prowadzonej pracy
wychowawczej z dzieckiem.
Policjanci będą reagowali na zakłóce−
nia ładu i porządku publicznego związa−
ne ze sprzedażą napojów alkoholowych,
szczególnie na te, na które nie reaguje
właściciel lokalu (sklepu, kawiarni, pu−
bu, dyskoteki, itp.). Będą wysyłane za−
wiadomienia do osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w miejscu prowadze−
nia działalności i rejonie przyległym
o zaistniałych zaniedbaniach oraz ostrze−
żenie przed konsekwencjami prawnymi,
a także możliwościami ich uniknięcia.
Ponadto, będziemy występować z wnio−
skiem o cofnięcie pozwolenia na prowa−
dzenie sprzedaży alkoholu, w przypadku
stwierdzenia kolejnych zakłóceń ładu
i porządku publicznego.
”Żółtą Kartkę” otrzymuje zarówno
osoba, jak i instytucja, której zdarzenie
lub zaniedbanie dotyczy. Rolą zawia−
domienia jest uświadomienie realnego
zagrożenia i kompetentna pomoc poli−
cjanta (dzielnicowego, specjalisty ds.
nieletnich i patologii).
M.G.
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Ważne różnice
Różne środki wyrazu, różny kontekst
i jeden cel – prezentacja alternatywnych
i peryferyjnych w stosunku do centrów
ośrodków kultury. Pod koniec września
w kilku miastach Mazowsza (m.in.
w Płocku) rozpoczyna się nowy, cy−
kliczny Festiwal – Biennale „W kontek−
ście sztuki/ Różnice”. Pomysłodawcą
projektu jest artysta i filozof – autor sztu−
ki kontekstualnej – Jan Świdziński.

„Lekcja anatomii” Piotra Hejke i Piotra Augustyniaka zdobyła I nagrodę

Dzień Mistrza z Lejdy
(obecnością na wystawie) drugą pracę
– ”Straż miejską”. Drugą nagrodę za
pracę “Portret dziewczynki” zdobyła
Anna Pomykalska z Krakowa, a III
– otrzymał również krakowianin – Ja−
rek Blaminsky, za pracę “Autoportret
z paletą”. Przyznano jeszcze trzy wy−
różnienia zwykłe i cztery specjalne.
Organizatorzy wystawy – Muzeum
Mazowieckie i Płockie Towarzystwo
Fotograficzne – planują wydanie albu−
mu z pracami oraz zorganizowanie
w przyszłym roku podobnego konkur−
su. Tym razem inspiracją ma być twór−
czość Stanisława Wyspiańskiego.
Wystawę fotograficzną poprzedziły
dwa wykłady – mgr Jolanty Kunickiej
i prof. Ryszarda Żelichowskiego – po−
święcone życiu i pracy XVII−wieczne−
go mistrza oraz ciekawostkom i ane−
gdotom o jego ojczyźnie. Potem akto−
rzy Teatru Dramatycznego ożywili
w części muzealnej kamienicy rem−
brandtowski świat, a przed budynkiem
muzeum – na zakończenie płockich
obchodów 400. rocznicy urodzin arty−
sty – Teatr Snów pokazał spektakl za−
inspirowany sztuką niderlandzkiego
mistrza.
(rł)

KRZYSTOF KALIŃSKI

Rembrandt wiecznie żywy – taki ty−
tuł można by dać pokonkursowej wy−
stawie fotografii, inspirowanych dzie−
łami holenderskiego mistrza, otwartej
w sobotę – 9 września – w Muzeum
Mazowieckim. Na konkurs wpłynęło
140 prac 52 autorów i spółek autor−
skich z całego kraju.
– Poziom był bardzo wysoki. Spędzi−
liśmy wiele godzin zastanawiając się,
które z prac pokazać na wystawie
– mówił Artur Kras – prezes Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego, prze−
wodniczący jury. – Już samo zakwali−
fikowanie na wystawę jest wyróżnie−
niem – dodała Małgorzata Sobczak
z Muzeum Mazowieckiego – organi−
zator Dnia Rembrandta w Płocku,
w ramach którego zorganizowano
wernisaż. Ostatecznie jury zdecydo−
wało się pokazać 48 prac (35 auto−
rów). Cieszy nie tylko ich wysoki po−
ziom, ale również różne spojrzenie fo−
tografów – często bardzo niekonwen−
cjonalne – na Rembrandta.
Główną nagrodę zdobyła praca
płockiego duetu w składzie Piotr Au−
gustyniak i Piotr Hejke. Jury nagrodzi−
ło ich “Lekcję anatomii”, a wyróżniło

Wiwat najpiękniejsza
Joanna Pasek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu została
Studencką Miss Polski 2006. O koronę najpiękniejszej studentki w Polsce
w finale – zorganizowanym 10 września na rynku Starego Miasta w Płoc−
ku – walczyło 15 dziewczyn. Po zmaganiach na wybiegu, ciągłych zmia−
nach kostiumów – od skąpych kąpielowych po suknie ślubne – do ścisłego
finału wybrano 5 uczelnianych piękności. Niestety, nie było wśród nich
płocczanki. Na zakończenie przed publicznością wystąpił kabaret Ciach,
zespół Kto to i – gwiazda wieczoru – Justyna Steczkowska.
(rł)
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– Dziś sztuka jest niemal całkowicie na−
stawiona na dzianie się, na odbiór, na
interpretację. Dziś już nie ma fiksowania
się na przedmiocie. Dziś sztuka
w ogromnym stopniu jest zaangażowa−
na. Jest społeczna. Otwarta na kontekst
– mówił Świdziński w wywiadzie opub−
likowanym w „Atlasie sztuki” w 2004.
Na zaproszenie jego odpowiedziało
kilkudziesięciu znaczących twórców

o światowej sławie, m.in. Marilyn Ar−
sem (Stany Zjednoczone), Jerzy Bereś
(Polska), Nicola Frangione (Włochy),
Uto Gusztar (Rumunia), Zbigniew Li−
bera (Polska), Seiji Shimoda (Japonia)
i Wiktor Petrow (Białoruś). Kilkuna−
stu spośród nich wcieliło się w rolę ku−
ratorów i współtworzy Festiwal zapra−
szając najciekawszych, ich zdaniem,
twórców ze swoich krajów. W ten spo−
sób na Festiwal RÓŻNICE przyjedzie
w tym roku 64 artystów z 13 państw.
Twórcy biorący udział w Festiwalu
nie są ograniczani wyborem prezenta−
cji do jednego tylko rodzaju sztuki.
Posłużą się najróżniejszymi środkami
wyrazu: performance, video, instala−
cja, happening, interwencja, pokaz
multimedialny, muzyka, odczyt, ma−
larstwo, rzeźba, poezja konkretna,
sztuka niemożliwa. Festiwalowi towa−
rzyszyć będzie konferencja prasowa
oraz panel dyskusyjny z udziałem za−
proszonych historyków i krytyków
sztuki, filozofów i antropologów.
Do Płocka festiwal przyjedzie na
dwa dni 29 września. Zaprezentować
się ma 10 artystów, choć pełna lista nie
jest jeszcze ustalona. Głównym orga−
nizatorem tego przedsięwzięcia jest
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztu−
ki, płockim partnerem Muzeum Mazo−
wieckie. Więcej informacji należy szu−
kać na stronach www.muzeum−
plock.art.pl i www.mckis.waw.pl (rł)

Kwiatka 9 wypięknieje
Agencja Rewitalizacji Starówki
ARS Sp. z o.o. 5 września br. rozpo−
częła remont elewacji zabytkowej ka−
mienicy przy ulicy Kwiatka 9. Przewi−
dywany termin zakończenia prac to 31
października br.
W ramach remontu wykonane zostaną
następujące roboty: izolacja pionowa
fundamentów, skucie istniejących tyn−
ków, oczyszczenie powierzchni muru,
wykonanie tynków renowacyjnych
−”Capatect”1, nałożenie na całą elewację
szpachli wygładzającej ”Glaettspachtel”,
malowanie elewacji farbami krzemiano−
wymi, wymiana i częściowa naprawa
uszkodzonych detali architektonicznych,
wymiana obróbek blacharskich oraz sto−
larki okiennej i drzwiowej, remont bal−
konów wraz z wymianą balustrad.
Wykonawcami remontu są: PPU
”TAW”s.c. (elewacja), ”Usługi Stolar−
skie” Adam Cybulski (stolarka), ”Ko−
walstwo” Włodzimierz Żaglewski (bal−
kony).
W przyszłych etapach planowany jest
remont więźby dachowej i pokrycia da−
chowego oraz prace dotyczące oficyn.
Remontowany budynek jest trzypię−
trowy z nieużytkowym poddaszem (po−
siada także 2 oficyny). Na podstawie in−
formacji znajdującej się na frontowej
ścianie obiekt został wzniesiony w 1910
roku sposobem tradycyjnym, jako
mieszkalny. Bryła budynku ma w rzucie
kształt prostokąta o wymiarach
16,5x12,5m. Zwieńczona jest dwuspa−
dowym dachem. Wysokość budynku
w kalenicy wynosi około 11,3m. Budy−
nek jest w całości podpiwniczony, przy

czym część piwnic w trakcie północnym
budynku jest niedostępna. Wejście do
mieszkań w budynku frontowym odby−
wa się przez centralnie usytuowaną klat−
kę schodową z dostępem przez bramę.
Na parterze znajdują się 4 lokale użytko−
we. Układ ścian nośnych dzieli budynek
główny na dwa trakty.
Elewacja frontowa ma bogatą dekora−
cję i wyraźnie zaznaczone podziały. Ele−
wacja to pięć traktów, z czego dwie ścia−
ny frontowe pokryte są płytkami cera−
micznymi. Wspólna jest część cokołowa
i parteru. Podziały elewacji zostaną pod−
kreślone kolorami. Zaprojektowana ko−
lorystyka wpisuje się w pierzeję ul.
Kwiatka i utrzymana jest w tonacji żół−
cieni pastelowej. Gzymsy, boniowania
i opaski okienne podkreślone będą kolo−
rem białym.
(j)
* System Capatect stosuje się przy
renowacji zabytków na zasolone i za−
wilgocone mury wewnątrz i na zew−
nątrz.
Sygnały Płockie
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Na sierpniowej sesji radnym przedstawiono obszerny materiał, dotyczący inwestycji drogowych na poszczególnych osiedlach

Budowy i remonty dróg
(w latach 2003 – 2005)

Borowiczki

n budowa ul. Morelowej (wykonanie nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem,
chodników, trawników oraz oznakowania pionowego i poziomego)
n ułożenie płyt drogowych typu MON na zjeździe z ul. Wyszogrodzkiej w ul.
Parcele
n montaż barier energochłonnych na ul. Wyszogrodzkiej w Jarze Rosicy
n budowa ul. Morelowej (wykonanie kanalizacji sanitarnej 1186 mb, rurociąg
tłoczny kan. sanit. 984 mb, sieć wodociągowa 108 mb, kanalizacja deszczowa
1162,5 mb, przepompownia ścieków). Wartość robót: 2.939.049 zł.
n budowa ul. Leszczynowej, ul. Porzeczkowej, ul. Orzechowej (zakończenie
budowy kanalizacji sanitarnej 625,5 m i deszczowej 596,1 m). Wartość robót:
415.134 zł.
2004 rok

n rozpoczęcie prac projektowych budowy ulic: Lokalnej, Orzechowej i Wiśnio−
wej
n rozpoczęcie budowy ul. Łamanej (projekt techniczny) – wartość robót:
264.211 zł
n rozpoczęcie prac budowlanych w ul. Majowej (kanalizacja deszczowa 139
mb) – wartość robót: 50.000 zł.
n rozpoczęcie budowy I etapu ul. Wiosennej – wartość robót: 65.237 zł.
2005 rok

Znaczna część ulic na osiedlu nie posiada nawierzchni utwardzonej. Ograni−
czona realizacja inwestycji drogowych wynika z braku kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. Od roku 2004 „Wodociągi Płockie” rozpoczęły prace przygoto−
wawcze do budowy kanalizacji sanitarnej. Budowa ulic odbywała się w rejonie,
gdzie istnieje kanalizacja sanitarna podłączona do oczyszczalni ścieków w byłej
cukrowni.
2003 rok

n budowa ul. Grabówka – udrożnienie w kierunku Borowiczek (jezdnia asfalto−
wa 7287,5 m, chodnik 905 m, ścieżka rowerowa 2625 m, sieć wodociągowa
1060 mb, kanalizacja deszczowa 906 mb, kolektor deszczowy 245,5 mb). War−
tość robót: 4.306.247 zł.
2004 rok

n ułożenie nawierzchni ul. Wiejskiej z płyt drogowych typu MON
n ułożenie ciągu pieszego z płyt chodnikowych na ul. Borowickiej, od mostu na
rzece Słupiance do ulicy Jesionowej
n ułożenie nawierzchni na części ul. Liściastej z płyt drogowych typu MON
n budowa ul. Miedzianej− wykonanie kanalizacji deszczowej 207 mb. Wartość
robót: 349.999 zł.
2005 rok

n wykonanie chodnika z płyt na ul. Pocztowej
n wykonanie nawierzchni ul. Gmury z płyt drogowych typu MON
n wykonanie chodnika z płyt na ul. Korczaka
n utwardzenie części ul. Gościniec pospółką i mieszanką żwirowo−betonową
n zakończenie budowy ul. Miedzianej (polbrukowa jezdnia 1830,5 m, chodnik
1417 m, kanalizacja deszczowa 280 mb, oświetlenie – linia kablowa 104 mb, 4
słupy). Wartość robót 691.850 zł.
Rozpoczęcie prac projektowych budowy ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej, Zapło−
tek.

n montaż barier energochłonnych na ul. Wyszogrodzkiej na odcinku pomiędzy
ul. Harcerską a ul. Parcele
n zakończenie budowy ul. Łamanej (jezdnia 2858 m, chodnik 1573 m, parkingi
i wjazdy 589 m, 17 wpustów kanalizacji deszczowej, oświetlenie – linia napo−
wietrzna 31 mb, 2 słupy). Wartość robót: 755.657 zł.
n zakończenie budowy ul. Majowej (jezdnia 633 m, wjazdy 102 m, chodnik 319
m, kanalizacja deszczowa 11,5 mb i 4 wpusty). Wartość robót: 105.000 zł.
n budowa I etapu ul. Wiosennej (jezdnia 665 m, wjazdy 112 m, chodnik 464 m).
Wartość robót: 162.560 zł.
n realizacja I etapu budowy ul. Kasztanowej (jezdnia 1183 m, chodnik 438 m,
kanalizacja deszczowa – 4 wpusty, kanalizacja sanitarna 32 mb). Wartość robót:
274.025 zł.
n budowa ul. Kasztanowej – II etap (kanalizacja sanitarna 420,6 mb, kanaliza−
cja deszczowa 364,5 mb). Wartość robót: 268.106 zł.
n realizacja ul. Leszczynowej wraz z sięgaczami (jezdnia 4552 m, wjazdy 429
m, chodnik 750 m, kanalizacja deszczowa 117 mb; 23 wpusty ściekowe). War−
tość robót: 823.777 zł.
n realizacja ul. Pogodnej (jezdnia 117 m, wjazdy 113 m, chodnik 212 m, kana−
lizacja deszczowa 137,5 mb, 3 wpusty, kanalizacja sanitarna 135,5 mb). Wartość
robót: 253.439 zł.
n budowa II etapu ul. Wiosennej (jezdnia 1819 m, wjazdy 633 m, chodnik 976
m, kanalizacja sanitarna 296,5 mb, kanalizacja deszczowa 395,3 mb, 14 wpu−
stów ściekowych, 2 przepompownie ścieków. Wartość robót: 779.522 zł.
n przygotowanie do realizacji ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darnio−
wej (planowane zakończenie realizacji 15 grudnia 2006 r.).

Imielnica
Realizacja inwestycji drogowych jest możliwa na ulicach, w których w latach
90. wykonano infrastrukturę techniczną. W 2005 roku realizowano także na−
wierzchnie ulic wraz z brakującą kanalizacją sanitarną i deszczową.
Od roku 2004 „Wodociągi Płockie” rozpoczęły prace przygotowawcze, doty−
czące budowy kanalizacji sanitarnej dla Imielnicy−Parcele. W tej części osiedla
realizacja inwestycji drogowych będzie możliwa po zrealizowaniu przez „Wodo−
ciągi Płockie” swojego zakresu prac. Budowa dróg będzie przebiegała zgodnie
z WPI.
2003 rok

n ułożenie tymczasowego chodnika z płyt drogowych typu MON na ul. Wyszo−
grodzkiej, na odcinku od wjazdu na teren salonu Volkswagena do ul. Morelowej
Sygnały Płockie
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Ciechomice

Radziwie
W pierwszej kolejności podjąć należy czynności związane z opracowaniem
koncepcji budowy kanalizacji deszczowej. W WPI zostało zapisane zadanie, do−
tyczące budowy brakującej kanalizacji deszczowej oraz realizacja brakujących
nawierzchni w latach 2007−2013. Miejski Zarząd Dróg na bieżąco prowadzi na−
prawy nawierzchni. W 2006 roku nastąpi realizacja budowy dróg zgodnie z przy−
jętym budżetem miasta.
2005

W większości ulic brak jest uzbrojenia. Budowę ulic muszą wyprzedzić wstęp−
ne prace przygotowawcze i projektowe, dotyczące kompleksowego zaprojekto−
wania infrastruktury i dróg. Dopiero wówczas, po wybudowaniu uzbrojenia, bę−
dzie można realizować nawierzchnię ulic. „Wodociągi Płockie” w 2004 r. rozpo−
częły prace przygotowawcze dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. Budowa
dróg będzie przebiegała zgodnie z WPI.
2004 rok

n ułożenie nawierzchni ul. Ziołowej z płyt drogowych typu MON
n oczyszczenie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Na Stoku
n budowa chodnika w ul. Ciechomickiej – I etap (chodnik 1828 m, kanalizacja
deszczowa – 4 wpusty). Wartość robót: 412.170 zł.
2005 rok

n remont chodnika na ul. Kościelnej
n remont chodnika na ul. Krakówka (po stronie gimnazjum)
n utwardzenie ul. Gąbińskiej płytami drogowymi typu MON
n rozpoczęcie prac projektowych budowy ul. Sannickiej
Zakres inwestycji obejmuje: budowę ulicy, budowę sieci i urządzeń infrastruk−
tury technicznej (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, osadnika piasku
i betonowego wlotu do rowu melioracyjnego) oraz przebudowę sieci infrastruk−
tury technicznej (linii napowietrznej, linii telekomunikacyjnej oraz linii oświet−
leniowej).
n rozpoczęcie prac projektowych budowy ul. Stoczniowej
Zakres inwestycji obejmuje: budowę ulicy oraz sieci infrastruktury technicz−
nej (oświetlenie uliczne kablowe i kanalizacja deszczowa).

Pradolina Wisły
2004 rok

n remont przepustu na ul. Tokarskiej
2005 rok

n utwardzenie tłuczniem i mieszanką żwirowo – betonową ul. Nizinnej

Podolszyce Południe

n ułożenie nawierzchni części ul. Nowociechomickiej z płyt drogowych typu
MON oraz utwardzenie tłuczniem
n remont przepustów na ul. Ciechomickiej i ul. Janówek
n utwardzenie ul. Semestralnej, ułożenie przepustu oraz oczyszczenie rowu
n budowa ul. Św. Faustyny wraz z infrastrukturą (jezdnia 1435 m, chodnik 366
m , sieć wodociągowa 302 mb, oświetlenie – linia napowietrzna 342 mb i 12 słu−
pów). Wartość robót: 459.179 zł.
n budowa chodnika w ul. Ciechomickiej – etap II i III oraz rozpoczęto etap IV
(chodnik 3010 m, wjazdy 650 m, nawierzchnia asfaltowa 280 m, kanalizacja
deszczowa 55 mb, 17 wpustów). Wartość robót: 662.646 zł.

Góry
We wschodniej części osiedla Góry od ulicy Kutnowskiej brak jest uzbrojenia
ulic. W roku 2006 na podstawie zaktualizowanej koncepcji pn. „Program uzbro−
jenia w sieci wod.−kan. dla terenów nowoprzyłączonych do Płocka z podziałem
zakresu rzeczowego na dwa etapy realizacyjne: etap I uaktualnienie koncepcji
sieci wod.−kan., etap II uaktualnienie koncepcji sieci kanalizacji deszczowej
wraz z uaktualnieniem przebiegu dróg” zostanie opracowana dokumentacja tech−
niczna. Po zakończeniu opracowania dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na
budowę zostanie rozpoczęta realizacja zadania.
W zachodniej części osiedla od ul. Kutnowskiej ulice w większości są zreali−
zowane, prace będą kontynuowane w 2006 roku.
2003 rok

n budowa dróg osiedlowych: Myśliwskiej, Jaworowej, Wrzosowej oraz budowa
części ulic: Wysokiej, Podleśnej i Osiedlowej (jezdnia 7974 m, wjazdy 461 m,
chodnik 862 m, kanalizacja deszczowa 844 mb, 24 wpusty). Wartość robót:
1.276.803 zł.

Wybudowana nawierzchnia wraz z infrastrukturą jest w dobrym stanie tech−
nicznym. Bieżące naprawy dokonywane są przez MZD w zależności od potrzeb.
Kontynuowana jest budowa brakujących ulic.
2003 rok
n ułożenie nawierzchni ul. Czerwonych Kosynierów z płyt drogowych typu
MON
2004 rok

n wykonanie nawierzchni w ul. Gajowej, Podleśnej (brakujący odcinek) i sięga−
czy ul. Jaworowej (jezdnia polbruk 571 m i asfalt 1440 m, chodnik 610 m, kana−
lizacja deszczowa 83 mb, 3 wpusty). Wartość robót: 349.972 zł.

n budowa ul. Gościniec – zrealizowano I etap budowy (jezdnia 4900 m, zatoki
autobusowe 315 m, kanalizacja deszczowa 121 mb). Wartość robót: 1.741.546
zł.
n budowa I etapu ul. Synów Pułku (jezdnia asfalt 654 m, wjazdy 421 m, chod−
nik 455 m). Wartość robót: 229.101 zł.
n rozpoczęcie prac projektowych ul. Swojskiej

2005 rok

2005 rok

n rozpoczęcie przygotowań do realizacji ulic: Nowoosiedlowej, Edukacyjnej,
Wakacyjnej, Semestralnej, Pedagogicznej, Nauczycielskiej.
Z uwagi na konieczność rozwiązań kompleksowych, dotyczących odprowa−
dzenia ścieków sanitarnych oraz wód opadowych z projektowanych ulic zadecy−
dowano o włączeniu do przedmiotowego opracowania zagadnień rzeczowych
dwóch innych zadań tj.:
n budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacją sanitar−
ną dla osiedli Góry i Ciechomice
n budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej
i Tymiankowej wraz z infrastrukturą.

n budowa ul. Gościniec – wykonano kanalizację sanitarną 590 mb. Wartość ro−
bót: 241.724 zł.
n budowa II etapu ul. Synów Pułku (jezdnia asfalt 956 m, wjazdy 80 m, chod−
nik 448 m, kanalizacja deszczowa 223,5 mb, 6 wpustów). Wartość robót:
325.526 zł.

2004 rok
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Podolszyce Północ
W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierz−
chni. Kontynuowana jest budowa brakujących ulic.
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2004 rok

n ułożenie nawierzchni ul. Grota Roweckiego z płyt drogowych typu MON
n utwardzenie korą asfaltową nawierzchni gruntowej ul. Boryszewskiej
n budowa ul. Patriotów – odcinek od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul.
Ossowskiego (nawierzchnia 758 m, kanalizacja deszczowa, 2 wpusty, oświetle−
nie – linia kablowa 366 mb, 4 słupy). Wartość robót: 221.044 zł.
2005 rok

n budowa acyklicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajo−
wej – Kutrzeby – Batalionu Parasol
n wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej
n dokończenie utwardzenia korą asfaltową nawierzchni gruntowej ul. Bory−
szewskiej
n budowa ul. Ossowskiego (nawierzchnia 921 m, oświetlenie – linia kablowa
81m i 3 słupy). Wartość robót: 249.333 zł.
n wykonanie projektu technicznego ul. Obrońców Helu
n rozpoczęcie budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej 80
m. Wartość robót: 22.000 zł.
n rozpoczęcie prac projektowych (koncepcja) pasażu łączącego Park Północny
z Rosicą oraz parkingu w rejonie Gimnazjum Nr 8 i kościoła św. Krzyża.
W 2006 roku na podstawie koncepcji zostanie opracowany projekt oraz nastą−
pi realizacja zadania.

Zakres inwestycji obejmuje budowę i remont w/w ulic oraz przebudowę i re−
mont istniejących sieci infrastruktury technicznej, ponadto przewiduje się roz−
szerzenie zadania o budowę ul. Widok i odcinka ul. Norbertańskiej (od ul. Wi−
dok do ul. Grabówka) oraz budowę sieci infrastruktury technicznej związanej
z w/w ulicami (kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego).

Międzytorze
Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżą−
cych remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.
2005 rok

n budowa dwóch zatok autobusowych KM w alei Piłsudskiego
n budowa chodnika na alei Piłsudskiego
n naprawa nawierzchni jezdni na wiadukcie w ciągu alei Piłsudskiego
n rozpoczęcie remontu ul. Gintera

Dworcowa
Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżą−
cych remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.
2003 rok

Wyszogrodzka

n częściowy remont chodników na ul. Obrońców Płocka 1920 r.

W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierz−
chni. Podjęto działania związane z wymianą nawierzchni oraz prace projektowe
wraz z realizacją budowy ulic nieutwardzonych. Budowa dróg będzie kontynu−
owana w 2006 roku i w latach następnych zgodnie z WPI.
2003 rok

n modernizacja ul. Jesiennej
n remont chodnika na ul. Banacha
n I etap budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wroniej, Nieca−
łej, Kaczej i części ul. Saperskiej (nawierzchnia 2408 m). Wartość robót:
280.311 zł.
2004 rok

n budowa ulic: Saperskiej i Wroniej w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych
i drogowych, a także oznakowanie (nawierzchnia 2073 m, kanalizacja deszczowa
96 mb, oświetlenie – linia kablowa 74 mb i 2 słupy). Wartość robót: 274.242 zł.
n rozpoczęcie projektowania budowy ulic: Chabrowej, Studziennej i Malinowej
2005 rok

n rozpoczęcie budowy ul. Paśniki z połączeniem z ul. Południową (nawierz−
chnia 430 m). Wartość robót: 30.000 zł.
n rozpoczęcie budowy sięgacza ul. Jesiennej (do torów PKP)
n rozpoczęcie prac projektowych budowy ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łą−
kowej
Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na rozpoczęcie
robót na tych ulicach w zakresie nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej
i oświetlenia.
n kontynuacja prac projektowych budowy ulic: Chabrowej, Studziennej i Mali−
nowej
Zakres powyższej dokumentacji obejmuje:
1. budowę nawierzchni ulic wraz z chodnikami oraz przykanalikami odwad−
niającymi ulice,
2. budowę oświetlenia ulic,
3. uzupełnienie brakującej infrastruktury podziemnej lub jej przebudowę
4. opracowanie docelowej organizacji ruchu dla powyższych ulic
n rozpoczęcie prac projektowych budowy ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej,
Uroczej i Wesołej

2004 rok

n remont chodników na ul. Mickiewicza
2005 rok

n budowa chodnika na ul. Otolińskiej (od ul. Granicznej w kierunku granicy
miasta)
n ścinka poboczy ul. Otolińskiej
n przebudowa sięgacza przy ul. Lasockiego (chodnik 291 m, wjazdy 32 m).
Wartość robót: 35.710 zł.
n budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z al. Jachowicza (chodnik 578 m,
ogrodzenie stalowe 179 mb i murowane 34 mb, oświetlenie – linia kablowa 326
mb i 9 słupów). Wartość robót: 226.798 zł.

Kochanowskiego
Istniejąca infrastruktura drogowa na osiedlu wymaga jedynie realizacji braku−
jących odcinków dróg i ewentualnych napraw bieżących.
2003 rok

n remont nawierzchni jezdni ul. Bielskiej na odcinku od ul. Chopina do ul. Mic−
kiewicza
n ułożenie nawierzchni ul. Żwirki i Wigury z płyt drogowych typu MON
2004 rok

n remont nawierzchni jezdni ul. Bielskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do alei
Jachowicza
n remont chodnika na ul. Obrońców Westerplatte od alei Jachowicza do ul. Mic−
kiewicza
2005 rok

n remont chodnika na ul. Obrońców Westerplatte (od ul. Mickiewicza do ul.
Bielskiej)
n budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w alei Jachowicza
(przy skrzyżowaniu z ul. 1−go Maja)
n sięgacz ul. Chopina (nawierzchnia 964 m, chodnik 445 m, kanalizacja sanitar−
na 152,5 mb, kanalizacja deszczowa 89,5 mb, oświetlenie – linia kablowa 355
mb i 6 słupów). Wartość robót: 492.683 zł.
n przygotowanie do realizacji ul. Łącznej
Zakres inwestycji obejmuje budowę (remont) ulicy oraz remont (gazociąg)
i przebudowę (kanalizacja i linia elektroenergetyczna) istniejących sieci infra−
struktury technicznej.

Stare Miasto
Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych oraz moderniza−
cja ulic łącznie z wymianą uzbrojenia. W ramach bieżących remontów MZD do−
konuje naprawy istniejącej nawierzchni.
2003 rok

n remont chodnika w alei Jachowicza od ul. Bielskiej do ul. Obrońców Wester−
platte
n opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające teren skarpy wiślanej na
odcinku Jar Kazimierza – rejon klasztoru Mariawitów
Sygnały Płockie
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2004 rok

n remont ul. Bielskiej na odcinku od alei Jachowicza do ul. Kwiatka
n obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych w ulicach: Kwiatka, No−
wowiejskiego i Jachowicza
n zakończenie budowy drogi z płyt wzdłuż Sobótki do ul. Parowa (jezdnia z płyt
betonowych 2265 m, parking z płyt ażurowych 475 m). Wartość robót: 442.977
zł.
n wykonanie prac zabezpieczających i remontowych na Skarpie Wiślanej (aleja
spacerowa z polbruku 723 m, ceglana 430 m, kanalizacja deszczowa 167,5 mb, ru−
rociąg zrzutowy 86 mb, ogrodzenie stalowe 242 mb). Wartość robót: 421.663 zł.
2005 rok

n remont ul. Koziej
n rozpoczęcie modernizacji ul. Tumskiej – I etap (badania archeologiczne, na−
wierzchnia: z kostki i płyt granitowych 2100 m, konstrukcja fontanny, sieć wo−
dociągowa 159 mb, kanalizacja sanitarna 124 mb, sieć ciepłownicza 203 mb,
oświetlenie – linia kablowa 983 mb, sygnalizacja świetlna na 2 skrzyżowaniach).
Wartość robót: 3.199.751 zł.

Łukasiewicza
Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżą−
cych remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.
2003 rok

n budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni alei Roguckiego (nawierz−
chnia 907 m, chodnik 143 m, kanalizacja deszczowa 73 mb, oświetlenie – linia
kablowa 175 mb i 6 słupów). Wartość robót: 138.885 zł.
2005 rok

n remont ul. Gwardii Ludowej od ul. Przemysłowej do ul. 7 Czerwca 1991 r.
n remont sygnalizacji świetlnej wraz z montażem wysięgników nad jezdnią na
skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej – Przemysłowa

Trzepowo
W pierwszej kolejności podjąć należy czynności związane z opracowaniem
koncepcji budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Kolegialna

2005 rok

Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżą−
cych remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.
2003 rok

n remont południowego pasma alei Jachowicza
n remont ul. Misjonarskiej (jezdnia 1077 m, chodnik 593 m, wjazdy i parkingi
584 m, kanalizacja deszczowa 194 mb, kanalizacja sanitarna 129 mb, sieć wodo−
ciągowa 85 mb, oświetlenie 8 słupów). Wartość robót: 596.098 zł.

n ułożenie nawierzchni ul. Szkolnej (od mostu na rzece Brzeźnicy do ulicy
Okólnej) z płyt drogowych typu MON
n ułożenie nawierzchni ul. Rolnej z płyt drogowych typu MON

Dobrzyńska
Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżą−
cych remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2004 rok

2003 rok

n obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych w ulicach: Kościuszki,
Plac Obrońców Warszawy i Kolegialna

n budowa północnego pasma ul. Dobrzyńskiej
n opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie i odwodnienie skarpy wzdłuż
ul. Parowa

2005 rok

n remont chodników na ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Gradowskiego do ul.
Misjonarskiej

Tysiąclecia
Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżą−
cych remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.
2003 rok

n remont chodników na ulicach: Tysiąclecia i Kobylińskiego
2004 rok

n remont chodników na ul. Tysiąclecia
n budowa Alei Spacerowej (aleja spacerowa 1922 m, 6 enklaw wypoczynkowych,
ścieżka rowerowa 747 m, drenaż liniowy 293 mb). Wartość robót: 357.420 zł.

2004 rok

n obniżenie krawężniów na przejściach dla pieszych w ulicach: Miodowej, Nał−
kowskiej i Mościckiego
n wykonanie umocnienia skarpy w ul. Parowa (zabudowa osuwiska na wschod−
niej skarpie na odcinku 50 mb, likwidacja wyrwy erozyjnej, chodnik 345 mb,
ściek 376 mb). Wartość robót: 601.953 zł.
2005 rok

n remont chodnika na ul. Gałczyńskiego
n rozpoczęcie remontu ul. Miodowej

Skarpa
Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżą−
cych remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2005 rok

2004 rok

n remont pasma południowego alei Kobylińskiego na odcinku od ul. Łukasiewi−
cza do ul. Bielskiej
n budowa dziesięciu miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia
n remont sygnalizacji świetlnej wraz z montażem wysięgników nad jezdnią na
skrzyżowaniu ulic: Bielska – Tysiąclecia – Mickiewicza
n Aleja Spacerowa (nasadzenie zieleni, 4 enklawy wypoczynkowe). Wartość ro−
bót: 208.634 zł.

n opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie i odwodnienie skarpy – Jar Abi−
synia – Dom Technika
2005 rok

n I etap budowy ul. Asnyka (nawierzchnia asfaltowa 872 m, chodnik 568 m, ka−
nalizacja deszczowa 70 mb, oświetlenie – linia kablowa 73 mb). Wartość robót:
243.612 zł.

Winiary
Realizowane były brakujące odcinki dróg. W ramach bieżących remontów
MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.
2003 rok

n w ramach Społecznego Komitetu Budowy – wybudowanie nawierzchni jezdni,
wjazdów, chodników w ulicach: Garleja, Jabłczyńskiej, Kamińskiej (jezdnia 1435
m, chodnik 402 m, kanalizacja deszczowa 16,5 mb). Wartość robót: 196.312 zł.
2004 rok

n budowa ul. Śniadeckiego (nawierzchnia 1938,5 m, kanalizacja deszczowa
32,5 mb). Wartość robót: 320.212 zł.
2005 rok

n remont ul. Honorowych Dawców Krwi
n ścinka poboczy na ul. Szpitalnej oraz utwardzenie ich korą asfaltową
n ścinka poboczy na ul. Traktowej oraz utwardzenie zjazdów płytami drogowy−
mi od strony ul. Dobrzyńskiej i ul. Szpitalnej
n rozpoczęcie przebudowy ul. Macieszy (kwiecień 2006)
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ży także Muzeum Archeologiczne, które utworzono
w pomieszczeniach wokół dwóch głównych dzie−
dzińców kazby (ufortyfikowany zespół obronny gó−
rujący nad miastem). Zgromadzono tu najlepszą
w kraju – po Muzeum Bardo w Tunisie – kolekcję
mozaik. Ozdobą zbiorów jest Triumf Bachusa,
przedstawiający rzymskiego boga wina powożącego
rydwanem na czele parady satyrów oraz liczne sce−
ny połowu ryb. W innych salach umieszczono przed−
mioty wydobyte z punickiego grobu odkrytego pod
muzeum. Pracuje tu na stałe artysta, prezentujący
sztukę układania mozaiki, wymagającą niezwykłej
cierpliwości i dokładności.
Z Sousse, podobnie jak z wielu innych miast tury−
stycznych, rozpoczynają się wycieczki w kierunku
Sahary, których główną atrakcją jest jazda na wielbłą−
dach i karkołomne safari samochodem terenowym.
Wszystko to w scenerii piaszczystych wydm i w tu−
manach pustynnego pyłu, który utrudnia oddychanie.
Droga na pustynię wiedzie przez wiele zabytkowych
miejsc, które mogą konkurować swą atrakcyjnością

Tunezja – jaśmin i słońce
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czesną wiosną, latem czy też jesienią, a w
niektórych zakątkach nawet zimą, Tune−
zja powita nas ciepłym morzem i zapa−
chem jaśminu, który jest wszechobecny w sklepach,
hotelach, a nawet na nadmorskich promenadach.”
Tyle można przeczytać w przewodnikach turystycz−
nych, ale w żaden sposób nie oddaje to stanu fak−
tycznego, ponieważ obok wielu zalet na turystę czy−
ha wiele niespodzianek w postaci rozrzuconych
śmieci na ulicach i natrętnych sprzedawców pamią−
tek. Mimo to, warto wybrać się na wypoczynek do
tego afrykańskiego kraju, ponieważ z roku na rok
standard usług hotelowych czy restauracyjnych pod−
nosi się w stopniu zadowalającym nawet najwybred−
niejszych turystów.
Tunezja, położona w Afryce Północnej, zajmuje
powierzchnię wielkości połowy Polski. Na północy
i wschodzie opływa ją Morze Śródziemne. Północ
kraju jest górzysta (góry Atlas) i gęsto zalesiona. Im
dalej na południe, ukształtowanie terenu zmienia się
w coraz bardziej płaskie i suche aż do obszaru szo−
tów (słone jeziora, zazwyczaj wyschnięte), wyzna−
czających początek strefy saharyjskiej. W 814 p.n.e.
Fenicjanie założyli Kartaginę (obecnie przedmieścia
Tunisu), która po latach świetności i rywalizacji
z Rzymem została kompletnie zniszczona w wyniku
trzeciej wojny punickiej w 146 p.n.e. Prowincja
rzymska ”Africa” (ze stolicą w Kartaginie) stała się
spichlerzem Rzymu i przeżywała kolejny okres roz−
kwitu aż do upadku Cesarstwa.
Od 800 r. rządziło tu wiele dynastii, między innymi
Hafsydzi, aż do 1574 r., kiedy kraj został włączony do
Imperium Osmańskiego. W 1881 roku rozpoczął się
okres protektoratu francuskiego i trwał do 20 marca
1956 r. kiedy Tunezja odzyskała niepodległość. Rok
później została proklamowana republika i na czele
państwa stanął Habib Bourgiba. Tunezja jest najbar−
dziej liberalnym krajem arabskim, o czym świadczą
m.in. prawa kobiet. Zawdzięczają je pierwszej żonie
Bourgiby, która była Francuzką. Niektórzy uważają,
że to ona przekonała męża do kilku wielkich reform
m.in. zniesienia wielożeństwa, noszenia tradycyjnych
chust, kontrolowania rozwodów przez sądy (w tym
równe prawa do dzieci), dopuszczenia kobiet do szkół,
parlamentu i innych form życia publicznego. W 1967
roku Bourgiba zalegalizował również aborcję, obecnie
jest dostępna na życzenie kobiety i bezpłatna (istnieje
również legalna prostytucja oraz domy publiczne). Je−
żeli kobieta jedzie samochodem i przekroczy pręd−
kość, to policjant nie ma prawa jej zatrzymać, ani wy−
stawić mandatu. Może jedynie się do niej uśmiechnąć
i pomachać.

Tunezyjskie kobiety stanowią prawie 12% człon−
ków Tunezyjskiej Izby Deputowanych i ponad 20%
członków w radach miejskich. Mają również znaczącą
rolę w rządzie i dyplomacji. Młode kobiety stanowią
55% studentów na uniwersytetach. Z drugiej jednak
strony, nadal istnieją w Tunezji konserwatywne miasta
(na południu kraju), gdzie przestrzegane są stare oby−
czaje. Dziewczęta nie mogą chodzić same po ulicach,
noszą ubrania zakrywające nogi i ramiona. Najbardziej
konserwatywnym miastem w całej Tunezji jest Sfax.
Jednym z najczęściej odwiedzanych miast przez
polskich turystów jest miasto Sousse – trzecie pod
względem wielkości (546 tys. mieszkańców) – ku−
rort wypoczynkowy nad Morzem Śródziemnym, do
którego ściąga rocznie ponad milion turystów. Do
miasta należy port El−Kantoui, największy i najsłyn−
niejszy port jachtowy w Tunezji. Do dyspozycji go−
ści jest niezliczona liczba hoteli, restauracji i barów
szybkiej obsługi, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie,
ale największą turystyczną atrakcją jest medyna –
termin oznaczający starą dzielnicę arabskich miast,
zwłaszcza w Afryce Północnej. Mieszczą się tutaj
bazary i główny meczet, a ze względu na swoje wy−
jątkowe walory historyczne medyna w Sousse zosta−
ła wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury
UNESCO. Do zabytków wartych odwiedzenia nale−

historyczną ze światowymi perłami sprzed wielu wie−
ków. Do takich magicznych miejsc należy amfiteatr
w Al.−Dżamm. Koło miasta na równinie (w połowie
drogi między Susą i Safakisem) znajduje się wspania−
ły amfiteatr zbudowany w latach 200−300 n.e., które−
go pomysłodawcą najprawdopodobniej był cesarz
Gordian I. Jest on najbardziej spektakularną rzymską
budowlą w Afryce Północnej. Zachował się w lep−
szym stanie niż rzymskie Koloseum i jest trzecim co
do wielkości amfiteatrem na świecie.
Kolejnym ważnym turystycznie miastem jest Kai−
ruan – po Mekce, Medynie i Jerozolimie czwarte
święte miasto islamu. Liczy ok. 150 tysięcy miesz−
kańców. Jego nazwa pochodzi od arabskiego kai−
ruwân – oznaczającego obóz wędrownych nomadów.
Założone zostało ok. 670 roku przez Arabów. Począt−
kowo było posterunkiem, strzegącym szlaków kara−
wan przed napadami Berberów. W latach 800 – 909
było stolicą afrykańskiego państwa Aghlabitów
i przez wieki było prężnym ośrodkiem naukowym
świata arabskiego. Istniała tu m. in. sławna szkoła me−
dyczna i filozoficzna. Największą atrakcją Kairuanu
jest meczet powstały ok. 670 r., do którego każdy
wyznawca islamu powinien przynajmniej raz w życiu
odbyć pielgrzymkę. Jest to jedno z pierwszych miast
Afryki północnej, w którym na stałe zagościł islam.
W mieście istnieje ponad sto meczetów. Do nie−
dawna nie muzułmanom nie wolno było wejść do
medyny. Tu znajduje się Meczet Balwierza – gdzie
pochowany jest Sidi Bulbab, przyjaciel i osobisty
fryzjer proroka Mahometa, który według tradycji za−
chował jego włosy z brody. Jest on miejscem piel−
grzymek muzułmanów z całego świata. Dodatkową
atrakcją Kairuanu jest wytwórnia dywanów, ręcznie
tkanych przez kilka miesięcy. Zakup takiej pamiątki
to wydatek około 700 dinarów (1dinar = 2,5zł)
i ogranicza się do wyasygnowania gotówki i podania
adresu w Polsce na który wysłany zostanie dywan.
Na zakończenie tunezyjskiej wyprawy nie sposób
ominąć osady Berberów w okolicach Matmaty. Ma−
lutka wioska na skraju pustyni słynie ze scenerii,
którą wykorzystano podczas kręcenia pierwszej czę−
ści Gwiezdnych Wojen. Berberyjscy mieszkańcy
wioski za domostwa obrali sobie niewielkie jamki
w ziemi, drążąc w nich swoje kwatery, które obecnie
niemal wyłącznie służą turystom. Drobny poczęstu−
nek złożony przede wszystkim z berberyjskiego
chleba, to kolejna próba smaku kuchni tunezyjskiej,
która jest bardzo podobna do kuchni bliskowschod−
niej. Flagowym smakiem kraju jest harissa – prze−
cier z papryczek chilli, podawany jako dodatek nie−
mal do każdego dania.
P. Nowicki
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Czy Płock jest zróżnicowany kulturowo? Kto jest obcy, a kto swój? – za−
stanawiali się uczestnicy konferencji zorganizowanej 5 września w Towa−
rzystwie Naukowym Płockim.

Wielokulturowość
i tożsamość płocczan
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go zatem lewa strona Wisły oceniana jest
przez prawą, jeśli nie pejoratywnie, to często
niepoważnie, „z przymrużeniem oka”.
– Radziwiacy po dziś dzień postrzegani są ja−
ko inni, a ich wizerunek ma charakter nieco mi−
tyczny – tłumaczy dr Tadeusz Baraniuk z Uni−
wersytetu Warszawskiego, członek TNP (na
zdjęciu). Jego niezwykle ciekawy i barwny wy−
kład, w który zmierzył się z mitami na temat Ra−
dziwia i radziwiaków, wywołał gorącą i intere−
sującą dyskusję. W pewnym sensie zdominował
też pierwszą część konferencji. – Do dziś jeszcze
nazywani są przez płocczan Benedyktami – opo−
wiadał dr Baraniuk. – Jeszcze w latach 20. i 30.
XX w. bardzo popularne było zawołanie „Oddaj
Benedykta”. Ze św. Benedyktem, nie tylko pa−
tronem parafii, ale także klubu sportowego, wią−
że się pewna opowieść – anegdota. Podobno
płocczanie kilka razy kradli figurę świętego z ra−
dziwskiego kościoła. Któregoś razu Benedykt
wpadł im do kałuży. Wtedy uniósł rękę, czym
dał znak, że nie chce być już więcej przewożo−
ny. Nieco inną wersję zna ks. Grzybowski. Po−
dobno figurka została ukradziona przez radzi−
wian z opactwa benedyktyńskiego w Płocku
i przewożona łodzią przez rzekę i to wtedy zanu−
rzony w wodach Wisły św. Benedykt miał
unieść palec ku górze i wskazać cel podróży.

Polsko−francuski
zjazd rodzinny

MACIEJ WRÓBEL

Temat konferencji – „Zróżnicowanie kultu−
rowe regionu: Płock i okolice” – jest tak roz−
legły i wielowątkowy, że organizatorzy od ra−
zu zapewnili, że to pierwsze spotkanie, które
rozpoczyna dyskusję na temat tożsamości
współczesnych mieszkańców Płocka.
Jednym z pierwszych prelegentów była
Magdalena Lica−Kaczan z Muzeum Mazo−
wieckiego, która zastawiała się, czy prze−
strzeń nie−metropolii – jak określiła w swoim
referacie Płock – jest wielokulturowa czy ho−
mogeniczna. Jednak nie odpowiedź na to py−
tanie – trudna i chyba do końca niemożliwa –
ale wypowiedzi mieszkańców Płocka (przy−
jezdnych i rodowitych płocczan) w przepro−
wadzanych przez nią badaniach środowisko−
wych okazały się najciekawsze. – Zadając py−
tanie o wielokulturowść Płocka byłam często
posądzona o szaleństwo – mówiła Lica – Ka−
czan. – „To nie jest fajne miasto”, „To dziu−
ra, prowincja” – tak odpowiadali moi res−
pondenci. To pokazuje jak wielu mieszkańców
tego miasta postrzega przestrzeń, w której ży−
je. Miasto nieatrakcyjne, a więc niechętnie
odwiedzane przez ludzi innych kultur, nacji.
Nieco inaczej postrzegają je właśnie ci, któ−
rzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę
a Płock na swój dom. „To takie spokojne mia−
sto” – uzasadniają najczęściej swój wybór,
choć komentarz ten pojawia się zwykle w od−
niesieniu do metropolii, jaką jest Warszawa.
Wydaje się, że problem utożsamiania się
z przestrzenią, w której żyjemy to również
problem tożsamości współczesnego człowie−
ka. Cytowany często podczas konferencji dr
Zygmunt Bauman, opisujący współczesny
świat, mówi wprost o „rozerwanych ogni−
wach”, których poszukiwaniem człowiek
postnowoczesny się zajmuje. Tożsamość
w społeczeństwie tradycyjnym budowana by−
ła zawsze w kontekście grupy, w której się ro−
dziliśmy (klasa, warstwa, cech). Dziś musimy
za nią „gonić”, szukać jej. – Tożsamość jest
wyborem. To ode mnie zależy kim jestem –
tłumaczyła Katarzyna Waszczyńska z Insty−
tutu Etnologii i Antropologii UW. Jedni po−
wiedzą to z dumą, drudzy zapytają z przeraże−
niem: Jestem kim jestem, ale kim jestem?
Współczesny świat jest „ruchliwy”, wyma−
ga od nas mobilności i elastyczności, co też
może być przyczyną „wykorzenienia” tożsa−
mości miejsca. Paradoksalnie silną więź
z miejscem, miastem, odczuwają Romowie,
o czym mówiła dr Agnieszka Kowarska z In−
stytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
UW. Nadal postrzegani jako obcy, często są
„ambasadorami kulturalnymi” swoich miast.
Tak jest w przypadku płockiego zespołu Ro−
men.
Silną więź z miejscem odczuwają za to ra−
dziwianie, o czym wspomniał Bogusław
Osiecki – prezes Towarzystwa Miłośników
Radziwia, który zabrał głos w dyskusji.
Z przeprowadzonych przez niego kilka lat te−
mu kilkudziesięciu wywiadów wynika, że
mieszkańcy Radziwia lubią swoją dzielnicę
za spokój, porządek i ciszę. Ponad 80 proc.
pytanych było dumnych z Radziwia. Dlacze−

Baraniuk zmierzył się też z mitem jakoby
radziwanie pochodzili od tatarów (stąd m.in.
krótkie nazwiska, nie zakończone na „ski”
i mały wzrost). Ich przodkowie mieli być
przywiezieni przez księcia Radziwiłła jako
jeńcy i tu osadzeni. Pierwszym kłamstwem
jest nazwa wsi, która jakoby miała pochodzić
od nazwiska Radziwiłła. Wieś o tej nazwie
istnieje tu bowiem od średniowiecza. Zda−
niem Baraniuka „tatarskość” radziwian wy−
wodzi się od zajęć, jakimi się zajmowali daw−
niej mieszkańcy tej wsi. Baby, które handlo−
wały na targu zwane były tatarkami. Tatarką
nazywano też kaszę gryczaną, uprawianą
chętnie po lewej stronie Wisły.
Poza tym na konferencji poruszony został
temat osadnictwa olęderskiego, o którym
opowiadał dr Jerzy Szałygin, a Paweł Krzy−
worzeka przypomniał wielkie dzieło, nieżyją−
cego już, wspaniałego etnografa Jacka Olędz−
kiego, który wiele lat pracy poświęcił badaniu
zwyczajów i życia mieszkańców podpłockie−
go Murzynowa.
Cała konferencja ma szansę na publikację.
TNP stara się o środki na ten cel.
(rł)

Rodzina Lajourdie zaplanowała swój zjazd na początku tego
roku. Odbył się w Radziwiu w dniach 26−27 sierpnia. Jego inicja−
torem i głównym organizatorem był Adam Idźkowski, prapraw−
nuk Jana Marka Róży Lajourdie, mieszkający od 40 lat we Fran−
cji. Towarzystwo Miłośników Radziwia zostało poproszone
o pomoc w organizacji imprezy.
W kwietniu przyjechał do Polski A. Idźkowski i zajął się rezer−
wacją hotelu oraz statku wycieczkowego. Omówiliśmy też har−
monogram zjazdu. W czasie tego pobytu wiele godzin spędził
w Towarzystwie Naukowym Płockim nad studiowaniem rękopi−
su swego przodka JMR Lajourdie „O regulacji Wisły”, napisane−
go po francusku.
Po raz drugi Adam Idźkowski zjawił się w Radziwiu na kilka
dni przed zjazdem. Był z nim jego syn Jan Łukasz. Dopinali
ostatnie sprawy. Reszta rodziny zjeżdżała stopniowo. Żyjąca ro−
dzina potomków JMR Lajourdie liczy 48 osób. Do Płocka przy−
jechało 31 osób. Pięć z zagranicy (Francja, Hiszpania), reszta
z Polski: z Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy i Gdańska.
Adam Idźkowski był niedawno w tej części Francji, skąd po−
chodził JMR Lajourdie. Odnalazł farmę, o nazwie Lajourdie.
Powstała ona jako nadanie dla powracających z Ziemi Świętej
krzyżowców. Ma wielkość ok. 50 ha a nazwa pochodzi praw−
dopodobnie od rzeki Jordan. W czasie wojen religijnych jej
mieszkańcy, katolicy, musieli przenieść się do nadbrzeżnego
Narbonne. Idźkowski odnalazł akty chrztu JMR Lajourdie i je−
go przodków.
Uczestnicy zjazdu nocowali w Koszelówce. Wielu widziało się
po raz pierwszy. Pierwszego dnia, w sobotę, w godzinach połud−
niowych, udali się do Płocka, gdzie obejrzeli w TNP oryginał
dzieła ich przodka oraz zwiedzili fragment miasta. Po obiedzie
miał miejsce godzinny rejs statkiem po Wiśle. Poza rodziną
wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta i inni miesz−
kańcy Płocka związani z Lajourdie. Rejs statkiem ufundowała
Rada Mieszkańców Osiedla „Radziwie”. W czasie jego trwania,
przy lampce wina francuskiego pochodzącego z okolic Narbon−
ne, rozmawiano o JMR Lajourdie, o kontaktach rodziny z Towa−
rzystwem Miłośników Radziwia.
Następnego dnia, w niedzielę rano, rodzina przyjechała do Radzi−
wia. Obejrzeli dawną posiadłość JMR Lajourdie. Bardzo im się po−
dobała. Porównywali rzeczywistość z akwarelą przedstawiającą
dawny dom ich przodka. Przy ładnej pogodzie poczęstowani zosta−
li ciastkami upieczonymi przez obecną gospodynię posiadłości p.
Mosek. Następnie wzięli udział we mszy św. w radziwskim koście−
le. Potem udali się na cmentarz i złożyli kwiaty na grobach JMR La−
jourdie i ks. Aleksandra Strużyńskiego. Księdzu Strużyńskiemu bo−
wiem zawdzięczamy zachowanie pamięci o JMR Lajourdie. Na ko−
niec wszyscy spotkali się w Gimnazjum z mieszkańcami Radziwia
i członkami Towarzystwa Miłośników Radziwia. Spotkanie było
bardzo interesujące; dowiedzieliśmy się sporo o pochodzeniu naz−
wiska Lajourdie, o obecnie żyjących członkach, podzieliliśmy się
z nimi materiałami o rodzinie, które są w naszym posiadaniu.
Otrzymali od nas także płyty DVD z nagranym widowiskiem tea−
tralnym. Padła propozycja kolejnego zjazdu we Francji.
Rodzinę poczęstowaliśmy ciastami upieczonymi dla nich
przez panie: U. Malesę, W. Kijek i B. Statkiewicz. „To był,
dzięki bogatemu programowi, nietypowy zjazd rodzinny. Dłu−
go go zapamiętamy” – powiedział Adam Idźkowski na zakoń−
czenie.
B. Osiecki
Sygnały Płockie
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Zgodnie ze Statutem Rady Mieszkańców Osiedli mają obowiązek składania co roku sprawozdań ze swej działalności. Nie wszystkie Rady zadanie to
za rok 2005 wypełniły. Z dotychczas złożonych wynika, że aktywność poszczególnych rad jest bardzo różna. Przedstawiamy fragmenty tych opracowań.

Podolszyce Południe
Rada otrzymując środki finansowe na
swoją działalność stara się je rozdyspono−
wać między najbardziej potrzebujących
wsparcia finansowego: Szkołę Podstawo−
wą nr 22, Żłobek nr 1, Filię nr 6 Książnicy
Płockiej przy ul. Czwartaków i Miejskie
Przedszkole nr 6. Rada Mieszkańców
Osiedla „Podolszyce Południe” jest wspó−
łorganizatorem wielu imprez m.in. „Zają−
czek wielkanocny”, Dzień Dziecka, zaba−
wy choinkowe. Współpracujemy ze spół−
dzielniami mieszkaniowymi, których za−
soby znajdują się na terenie naszego osie−
dla tj. Chemikiem, MTBS i Młodzieżową
Spółdzielnią Mieszkaniową.
We wrześniu 2005 roku Rada była
współorganizatorem (z MTBS) pikniku
„Zakończenie lata”, na który przezna−
czyła 800 złotych. Za 200 złotych ufun−
dowaliśmy nagrodę dla zwycięzcy kon−
kursu na najładniejszy ogródek na osie−
dlu. W czerwcu zorganizowaliśmy ze
spółdzielnią Chemik Dzień Dziecka, na
który przeznaczyliśmy 700 złotych oraz
300 złotych przekazaliśmy Stowarzy−
szeniu Pomocy Dzieciom Niepełno−
sprawnym „Silni razem”.
Również w czerwcu przygotowaliśmy
spotkanie mieszkańców naszego osiedla
z Prezydentem Płocka, które odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 22. Poruszano
na nim wszystkie najważniejsze problemy
południowych Podolszyc. Poczęstunek
dla uczestników spotkania ufundowała
RMO i sklep „Podolak”.
W październiku współorganizowaliś−
my osiedlową imprezę „Stop przemocy”.
Dla zwycięzców konkursów zakupiliśmy

Winiary
W 2005 roku Rada Mieszkańców
Osiedla „Winiary” zebrała się 9 razy. Po−
nieważ Rada nie ma dotąd swojej siedzi−
by, wszystkie spotkania miały charakter
roboczych kontaktów z mieszkańcami
osiedla. W zebraniach uczestniczyli
przedstawiciele Rady Miasta oraz innych
organizacji, których zaproszenia życzyli
sobie mieszkańcy.
Po zebraniach do różnych urzędów
wystosowano 11 pism w sprawie bie−
żących problemów. Na część nie do−
staliśmy odpowiedzi, a inne nas nie
satysfakcjonowały. Zarząd podjął 16
uchwał, w tym 6 w sprawach finanso−
wych.

To warto wiedzieć
Nowe paszporty
Od września wydawane są nowe
paszporty biometryczne ze specjalnym
chipem, w którym znajduje się zakodo−
wana informacja o posiadaczu tego do−
kumentu. Do nowych paszportów nie
można dopisywać dzieci, dlatego nawet
podróżujące niemowlęta muszą mieć
swój indywidualny paszport. Będzie to
dokument tymczasowy; dla dzieci do lat

Sygnały Płockie

rower i sprzęt sportowy. Miejskiemu
Przedszkolu nr 6 w tym samym miesiącu
ufundowaliśmy wieżę hi−fi, a żłobek na
święta Bożego Narodzenia otrzymał za−
bawki. Rada regularnie wspomaga filię
Książnicy np. w październiku przekaza−
liśmy jej 400 złotych na zakup nowości
książkowych.
W grudniu byliśmy współorganizato−
rem zabawy choinkowej w szkole nr 22;
na ten cel przeznaczyliśmy 2000 zł, za
które kupiono słodycze, zabawki, sprzęt
sportowy i artykuły szkolne.
W minionym roku Rada wydała szereg
opinii dotyczących sprzedaży alkoholu na
naszym osiedlu. Regularnie współpraco−
waliśmy ze Strażą Miejską i dzielnico−
wym, którzy w siedzibie Rady przy ul.
Mazura dyżurowali w każdą środę od
godz. 17.30 do 19.30.
Z inicjatywy Rady Mieszkańców po−
stawiona została wiata na przystanku przy
ul. Czwartaków. W czerwcu wystąpiliś−
my z inicjatywą realizacji parku „papie−
skiego”, upamiętniającego 27. rocznicę
pontyfikatu Jana Pawła II, co spotkało się
z szerokim poparciem mieszkańców.
Podnosiliśmy także problem zainstalo−
wania sygnalizacji świetlnej na ul. Czwar−
taków przy Szkole Podstawowej nr 22
i basenie. Niedawno MZD umieścił lustro
na skrzyżowaniu ul. Czwartaków z Pade−
rewskiego, co poprawiło widoczność
w tym miejscu. Na bieżąco rada dba o zie−
leń, pielęgnację drzew i nasadzenia na ca−
Beata Szczytniewska
łym osiedlu.
(przewodnicząca RMO
„Podolszyce Południe”)

W ubiegłym roku RMO „Winiary”
zorganizowała następujące imprezy osie−
dlowe: w czerwcu Dzień Dziecka (z
udziałem wszystkich mieszkańców osie−
dla) w którym uczestniczyło około 180
osób, we wrześniu akcję „Sprzątanie
świata” z udziałem 40 osób, w grudniu
wigilię dla emerytów, rencistów i naj−
biedniejszych mieszkańców osiedla
(uczestniczyło 150 osób). Rada Osiedla
brała udział w IV edycji piłki nożnej
RMO i samorządu.
Wszystkie imprezy sfinansowane zo−
stały ze środków rady oraz przy pomocy
sponsorów. Brak siedziby Rady, czy
choćby świetlicy środowiskowej, unie−
możliwia częstsze spotkania z mieszkań−
Grzegorz Pomorski
cami osiedla.
(przewodniczący RMO „Winiary”)

5 ważny będzie przez 12 miesięcy,
a dzieci w wieku 5 – 13 lat muszą wy−
mieniać dokument co 5 lat. Paszporty
dla dorosłych są ważne przez 10 lat.
Podrożały opłaty paszportowe; za
wydanie nowego dokumentu trzeba
zapłacić 140 złotych. Z opłaty zwol−
nione są osoby po 70 roku życia, ci
którzy wyjeżdżają zagranicę na dłu−
gotrwałe leczenie oraz żołnierze nie−
zawodowi, wyznaczeni do pełnienia
służby poza granicami kraju.

Wyszogrodzka
Rok 2005 był dla Rady Mieszkań−
ców Osiedla „Wyszogrodzka okre−
sem bardzo pracowitym. Zaczął się
zaraz na początku stycznia omawia−
niem projektów miejscowych pla−
nów zagospodarowania przestrzen−
nego, obejmujących obszar pomię−
dzy ul. Mostową, Norbertańską
i brzegiem Wisły oraz pomiędzy ul.
Norbertańską, Klonową, Słoneczną,
Grabówką i brzegiem Wisły.
Z inicjatywy RMO „Wyszogrodz−
ka” i RMO „Winiary” zorganizowa−
liśmy spotkanie z radcą prawnym,
poświęcone omówieniu statutu osie−
dli. Opiniowaliśmy i wydawaliśmy
uchwały w sprawie usytuowania
punktów sprzedaży napojów alkoho−
lowych na naszym osiedlu.
Na przełomie 2004/2005 zrobiliś−
my inwentaryzację ulic całego osie−
dla z pełnym określeniem stanu ulic
i infrastruktury. Inwentaryzacja ta
wykazała, że stan większości ulic na−
szego osiedla jest katastrofalny, wy−
magający budowy nowych, ponie−
waż większość naszych dróg jest
gruntowa.(...)
Zorganizowaliśmy w ferie zimowe
integracyjną zabawę noworoczną
w siedzibie HZPiT „Dzieci Płocka”
dla 150 dzieci wraz z rodzicami, w su−
mie bawiło się około 380 osób. Przez
kilka godzin dzieci śpiewały, tańczyły
i bawiły się razem z członkami zespo−
łu. Były ciastka i soki, nagrody dla
zwycięzców konkursów a na koniec
Mikołaj ze słodkimi paczkami o war−
tości 30 zł. każda. W większości dzie−
ci zostały wytypowane przez Szkołę
Podstawową nr 12 i MOPS, z którymi
Rada współpracuje.(...)
Zwracaliśmy się z prośbą do dyrek−
tora Rejonowego Urzędu Poczty, aby
nie przenosił placówki z ul. Spółdziel−
czej na Wyszogrodzką. (...) Dyrektor
poczty nie odpowiedział na nasze pis−
mo i poczta została przeniesiona.
Zorganizowaliśmy spotkanie na te−
mat bezpieczeństwa osiedla i współ−
pracy ze służbami mundurowymi.
Miało ono na celu zapoznanie się ze
sposobem i zakresem pracy dzielnico−
wych i strażników rejonowych. (...)
1 czerwca Rada Mieszkańców
Osiedla wspólnie z dyrekcją i Radą
Pedagogiczną SP nr 12 zorganizowa−

ła festyn rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Impreza cieszyła się
ogromną popularnością wśród dzie−
ci, młodzieży i rodziców; na festyn
przyszło około 1000 osób. Z bezpłat−
nego grilla (pieczone kiełbaski i ka−
szanki z bułką) mogli skorzystać
wszyscy uczestnicy imprezy. Dzięki
operatywności członków RMO udało
się pozyskać wielu sponsorów, zor−
ganizować bufet plenerowy i ufun−
dować liczne nagrody.(...)
Po sprawdzeniu w terenie zaopi−
niowaliśmy pozytywnie prośbę Wo−
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun−
kowego i Transportu Sanitarnego
w sprawie częściowej modernizacji
ul. Strzeleckiej.(...)
Na zakończenie roku szkolnego
Rada 3 najlepszych uczniów „dwu−
nastki”
obdarowała
albumami
o Płocku i długopisami.(...)
W każdy czwartek w godz. 17−18
w naszej siedzibie dyżuruje dzielnico−
wy. Z pozytywnym skutkiem wyjaśni−
liśmy spór sąsiedzki. Zwracaliśmy się
do prezesów MSM o postawienie zna−
ków zakazu zatrzymywania się i po−
stoju w przepince drogi osiedlowej –
znaki zostały wykonane. Zwracaliśmy
się o usunięcie topoli w rejonie Wy−
szogrodzka – Piłsudskiego i nasadze−
nie innych drzew i krzewów, które nie
powodują alergii – co zostało wykona−
ne. W porozumieniu z Urzędem Mia−
sta i MSM udało się postawić na osie−
dlu 2 słupy ogłoszeniowe.
Zorganizowaliśmy pomoc dzieciom
i rodzinom najuboższym z naszego
osiedla; 1000 zl otrzymaliśmy od funda−
cji „Dar serca”, dołożyliśmy 200 zł
i kwotę tę przekazaliśmy do MOPS,
z którym wspólnie wytypowaliśmy ro−
dziny, które za to kupiły zimową odzież.
15 grudnia zorganizowaliśmy
w szkole spotkanie wigilijne, na któ−
re zaproszono 70 osób; mieszkańców
osiedla i przedstawicieli władz.(...)
Za roczną współpracę dziękujemy
radnym – szczególnie p. Violetcie Kul−
pie, dzielnicowym, strażnikom miej−
skim, kierownictwu Szkoły Podstawo−
wej nr 12, MOPS, MSM, pracownikom
ogrodu jordanowskiego i ROM nr 3.
Ryszard Rzymkowski
(przewodniczący RMO
„Wyszogrodzka”)

Kolejne sprawozdania w następnym numerze

Wnioski o nowe paszporty składa
się w urzędach wojewódzkich i ich
delegaturach.
Dotychczasowymi
paszportami można posługiwać się do
czasu wygaśnięcia terminu ich waż−
ności.

Wyższe zasiłki
Od września wzrosła kwota zasiłku
pielęgnacyjnego przyznawanego na
dzieci niepełnosprawne. Wynosi on

obecnie 153 złote (dotychczas 144
zł.). W tej samej wysokości zasiłek
pielęgnacyjny otrzymają osoby, które
ukończyły 75 lat i złożą odpowiedni
wniosek w ośrodku pomocy społecz−
nej.
Nie zmieniła się natomiast kwota
świadczenia pielęgnacyjnego dla
osób, które porzuciły pracę, by opie−
kować się niepełnosprawnym dziec−
kiem – wynosi ona nadal 420 złotych
miesięcznie.
(j)
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Grunty i bonifikaty
Mieszkanie z pomieszczeniami przynależny−
mi i udziałem we wspólnej własności nierucho−
mości (w tym własność gruntu waz z infra−
strukturą) muszą być określone uchwałą zarzą−
du spóldzielni (zgodnie z przepisami Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawem
spółdzielczym).
Uchwała dotyczy wszystkich mieszkańców
budynku (z którego wpłynął choć jeden wnio−
sek) i zawiera dane o wielkości wszystkich po−
mieszczeń mieszkalnych i im przynależnych,
lokali wspólnego użytku oraz udziału we
współwłasności w gruncie. W tym celu Zarząd
(po przyjęciu pierwszego wniosku), ma obo−
wiązek niezwłocznie przystąpić do wyszcze−
gólnienia powierzchni lokali oraz podziału
gruntu i wystąpić z wnioskiem do Urzędu Mia−
sta o ich wykup dla spółdzielców z bonifikatą.
Podział gruntów winien być dokonany w inte−
resie i wg prawa materialnego spółdzielców na
tzw. nieruchomości jednobudynkowe i bez
„obcinania” części terenu.
Procedura uchwały zarządu winna rozpoczy−
nać się na zebraniu środowiskowym (uzgod−
nienie podziału nieruchomości), z zatwierdze−
niem jej na Zebraniu Walnym. Zarząd powoła−
ny jest do reprezentowania spółdzielców zgod−
nie z ich interesem prawnym. Uchwała powsta−
je dla każdej nieruchomości [budynku] osobno
i projekty tych uchwał są wykładane członkom
do zapoznania się i wnoszenia uwag.
Tytuł prawny do lokalu na bazie własności
gruntu, czy tylko na jego użytkowaniu wieczy−
stym jest zgoła różny. Pierwszy stanowi pełną
własność, drugi – nie. Podział na nieruchomo−
ści wielobudynkowe też uchybia interesowi
prawnemu właścicieli (warunki określające
nieruchomość zabudowaną definiuje Prawo
budowlane). Nie ma w Ustawie o spółdziel−
niach mieszkaniowych uzasadnienia, by usta−
nawiać nieruchomości wielobudynkowe,
a przy tym bez zgody członków. Podział grun−
tu winien być dokonany tak, by nie zostawały
tereny „niczyje” (spółdzielnia nie może być ich
„właścicielem odrębnym”, całość należy do
spółdzielców) oraz by własność wyodrębniona
prywatna nie wiązała się ze współwłasnością
terenu niepotrzebnego, bo wielobudynkowość
pomniejsza przy tym każdemu wartość udziału
w głosie przy podejmowaniu wspólnych przy−
szłych decyzji. W razie braku dokonania korek−
ty na złożone uwagi do uchwały, można za−
skarżyć uchwałę do sądu o jej uchylenie.
Czy wszystkie spółdzielnie tak czynią?
Obecnie w niektórych spółdzielniach popra−
wiane są wcześniejsze uchwały aneksami przez
zmianę użytkowanie gruntu na jego własność
i spółdzielcy są (o wyłożeniu tych aneksów)
powiadamiani. Należy więc sprawdzić, czy po−
dział jest na nieruchomości jednobudynkowe
i jaki jest udział we własności wspólnej. Gdyby
uchwała nie była zgodna z interesem prywat−
nym spółdzielców, należy wnieść wniosek
o zmiany w wyznaczonym terminie, bo czas na
wnioskowanie o korektę jest ograniczony.
Ceny rynkowe (z bonifikatą)

W nowelizacji ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z 2005 r. pozostał zapis
o możliwości pobierania dopłat w 50% cen
rynkowych i opłat za modernizacje. Spółdziel−
nie czerpały z dopłat podwójne wpływy, a za
docieplenia budynków (dotowane i wcześniej
rozliczone) żądały jak za modernizacje (rozbu−
dowę) budynków. Co na to Trybunał Konstytu−
cyjny?.
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Ostatnia nowelizacja tej ustawy z dnia 3 czer−
wca 2005 r. (od 22 lipca 2005 r.), niestety, nie
zdążyła usunąć zastrzeżeń wysuniętych przez
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20
kwietnia 2005 r. W sierpniu 2005 r. została zło−
żona skarga do TK na niekonstytucyjność niek−
tórych przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Skarga dotyczyła ogranicze−
nia prawa rzeczowego dla inwestorów [człon−
ków spółdzielni], żądania wewnątrz spółdzielni
cen rynkowych i ponownych dopłat członków
za poniesione już koszty modernizacji.
Wnioskodawcy wnieśli o uznanie przepisów
ustanawiających spółdzielcze prawo „własno−
ściowe” (kosztem własności) za niezgodne
z Konstytucją RP. Podważono przepisy, ustala−
jące w przekształceniach własnościowych ceny
rynkowe z 50% bonifikatą dla spółdzielców (to
„sprzedawanie” właścicielom ich majątku).
Dotąd, nabywając prawo własnościowe, spół−
dzielcy mogli korzystać z bonifikaty nawet do
95% w cenach księgowych, a teraz cenami ryn−
kowymi stworzono zaporę dla zmiany „bieru−
towskiej” formy własności na prywatną. Try−
bunał w wyroku z 5.09.2006 r. zakwestionował
ustalenie obligatoryjnych dopłat:
Za niekonstytucyjne uznano też ponoszenie
kosztów modernizacji budynków. Pod przy−
krywką modernizacji spółdzielnie żądały do−
datkowych wpłat za remonty (docieplenia blo−
ków), które nie są „modernizacją”. Koszty re−
montów spółdzielcy pokrywali z funduszu re−
montowego (i z dotacji państwowych), co inne−
go, gdyby to była modernizacja czyli rozbudo−
wa budynku, ale docieplenia są usuwaniem
wad budynku, a nie modernizacją
Rynkowa cena jest bezprawna, bonifikata
– zbędna, docieplenia są realizowane z fundu−
szu remontowego. Wystarczy ujawnić rzeczy−
wiste koszty inwestycji. Są to tezy SOS, które
na www.sosplock.kylos.pl miały swoje miejsce
już od 2003 r. Teraz pozostaje to w zgodzie
z prawem zapisać w ustawie. Trzeba było czte−
rech lat, by je urzeczywistniać. Podkomisja
Nadzwyczajna ds. zmiany ustawy osm. już roz−
poczęła prace. Ale najlepsza ustawa nie pomo−
że, jeśli spółdzielcy nie zrozumieją swojej roli.
Sprzedaż gruntów (z bonifikatą)

Ceny rynkowe i bonifikaty mają prawo stoso−
wać np. właściciele gruntów, uwzględniając
wcześniej poniesione koszty (tak jest przy
sprzedaży gruntów). W Płocku jest uchwała Ra−
dy Miasta o bonifikacie dla spółdzielców,
mieszkań komunalnych, a wkrótce spodziewa−
my się bonifikat dla wspólnot mieszkaniowych.
Możliwość przekształcenia gruntów mają
osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami
lokali z prawem współwłasności w wieczystym
użytkowaniu gruntu. Typowym tego przykła−
dem są wspólnoty mieszkaniowe. W Płocku
spółdzielcy mają bonifikatę 99% – dla miesz−
kań i 90% – lok. użytkowe, mieszkania komu−
nalne 80 – 95%, natomiast wspólnoty powinny
doczekać się takiej uchwały wkrótce.
Tadeusz Borowicki
(prezes Oddziału SOS „Nasza Własność”)
* Spotkania informacyjne Stowarzyszenia
Obrony Spółdzielców odbywają się w czwar−
tki o godz. 17, co dwa tygodnie w sali konfe−
rencyjnej w MC RPS przy ul. Misjonarskiej
22 Płocku, zaś zamiennie w co drugi czwar−
tek pełnione są dyżury stałe w biurze PiS
przy Starym Rynku 4a). Kontakt: 602−681−
913 zaś pełny serwis informacyjny na stronie
www.sosplock.kylos.pl).

Nowa szansa
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
pozyskał środki z Europejskiego Fun−
duszu Społecznego (EFS) przeznaczone
na współfinansowanie programu przy−
gotowania zawodowego w miejscu pra−
cy, realizowanego w ramach projektu
„Nowa szansa”. Pozyskane pieniądze umożliwią objęcie progra−
mem przygotowania zawodowego większej grupy osób bezro−
botnych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Strumień pieniędzy
przekazany w postaci stypendium wpłynie bezpośrednio na po−
prawę sytuacji materialnej zarówno beneficjentów ostatecznych,
jak i ich rodzin. Program przygotowania zawodowego w miejscu
pracy umożliwia długotrwale bezrobotnym nabycie praktycz−
nych umiejętności, nowych kwalifikacji zawodowych oraz przy−
czynia się do zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy.
Korzystając z programu przygotowania zawodowego pracodawca
może pozyskać pracownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
W okresie odbywania przygotowania zawodowego u pracodaw−
cy bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 100% za−
siłku dla osób bezrobotnych (na dzień 01.06.2006 r. wynosi 532,90
zł brutto), które wypłaca Powiatowy Urząd Pracy.
Ponadto w przypadku, gdy bezrobotny odbywa program przygo−
towania zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania PUP
może zrefundować koszty przejazdu z miejsca zamieszkania (i po−
wrotu) do miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Refun−
dacja może obejmować do 100% poniesionych kosztów.
Bezrobotny jest zobowiązany do wykonywania czynności lub
zadań określonych w harmonogramie przez 40 godzin tygodniowo
w miejscu odbywania przygotowania zawodowego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców do
współpracy.
Kontakt: poniedziałek – piątek, od godz. 8 do 15, ul. Kostrogaj
1, tel.: 024/ 267−46−70 fax: 024/267−46−31
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

ZUS poradzi
przedsiębiorcom
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i portal internetowy Two−
ja−Firma.pl rozpoczynają stałą współpracę. Na stronach inter−
netowych portalu będzie można znaleźć najnowsze informacje
z ZUS, wyjaśnienia ekspertów oraz poradniki dla przedsię−
biorców.
Eksperci ZUS będą radzić czytelnikom portalu m.in. jak wypeł−
niać dokumenty rozliczeniowe, by uniknąć błędów i niepotrzeb−
nych korekt, jak obliczać wysokość składek, wyjaśnią zasady op−
łacania składek od umów cywilnoprawnych, przekazywania doku−
mentów rozliczeniowych drogą elektroniczną, czy zasiłków w ra−
zie choroby i macierzyństwa. Będą też odpowiadać na najczęściej
zadawane przez przedsiębiorców pytania.
– Zależy nam na dostarczaniu naszym klientom rzetelnej infor−
macji w wygodnej dla nich formie. Internet jest medium, które do−
skonale się do tego nadaje – przekonuje Przemysław Przybylski,
rzecznik prasowy ZUS.
Twoja−firma.pl jest częścią znanego portalu Bankier.pl. Należy
do najpopularniejszych w Polsce serwisów internetowych kierowa−
nych do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Dla ZUS
współpraca z Twoją−firmą.pl jest częścią nowej strategii informacyj−
nej, polegającej na aktywnym „wychodzeniu” do klienta m.in. za
pośrednictwem nowych mediów. Od kilku miesięcy Zakład współ−
pracuje z serwisem emerytalnym portalu Wirtualna Polska, vortalem
Pit.pl oraz Informatorem dla Przedsiębiorców na stronie internetowej
Urzędu Miasta Krakowa. W najbliższym czasie kącik z informacja−
mi z ZUS pojawi się także w serwisie internetowym Gazety Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (www.gazeta−msp.pl)
ZUS rozwija także trzy własne serwisy internetowe:
www.zus.pl (baza wiedzy o ubezpieczeniach społecznych), e−in−
spektorat.zus.pl (przewodnik dla ubezpieczonych i płatników
składek) oraz mojaskladka.zus.pl (poradnik dla osób zaintereso−
wanych stanem swojego konta emerytalnego). Każdego miesiąca
odwiedza je łącznie ponad 900 tys. osób.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)
Sygnały Płockie
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ogate obchody ju−
bileuszu 185−lecia
działalności płoc−
kiej placówki mu−
zealnej rozpoczęły
się już marcu br. wystawą, pre−
zentującą zbiory z okresu Art
déco. W maju mieliśmy sesję na−
ukową, poświęconą temu okreso−
wi w sztuce, za nami już też
trzydniowy festyn archeologicz−
no−etnograficzny przy Spichle−
rzu, który mimo niesprzyjającej
pogody cieszył się sporym zain−
teresowaniem płocczan. Zapew−
ne dlatego, że po raz pierwszy
muzeum „wyszło z murów” i z
historią można było obcować
bardziej „na żywo”. Organizato−
rzy zapewniają, że ta forma popu−
laryzacji naszej historii i kultury
będzie kontynuowana.
Ale to nie koniec atrakcji dla
tych, dla których muzeum jest nie
tylko ładnym budynkiem przy
płockim deptaku. Jeszcze we
wrześniu (19 – 20.IX) Muzeum
Mazowieckie organizuje dwu−
dniową sesję naukową pt. „Re−
gionalizm. Idea – tradycje – per−
spektywy rozwoju”. Swój udział
zapowiedziało wiele autorytetów
w tej dziedzinie m.in. ks. prof. dr
hab. Henryk Skorowski z Uni−
wersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, prof. dr hab.
Henryk Samsonowicz z Uniwer−
sytetu Warszawskiego, dr An−
drzej Stawarz z Muzeum Niepo−
dległości w Warszawie, prof. dr
hab. Andrzej Rottermund z Zam−
ku Królewskiego w Warszawie,
prof. dr hab. Adam Koseski
z Wyższej Szkoły Humanistycz−
nej w Pułtusku. Sesji towarzy−
szyć będzie wystawa w Spichle−
rzu pt. „Stare Mazowsze – przy−
roda i człowiek” czynna od 19
września i 20 września w auli ra−
tusza wyświetlony zostanie film
pod tym samym tytułem. Wysta−
wa, przygotowana przez działy:
archeologii i etnografii Muzeum
ma przybliżyć przyrodniczą i kul−
turową specyfikę regionu, zawar−
tego między Skrwą, Wisłą, Nar−
wią i Orzycem.
Już następnego dnia (21
września) po zakończeniu sesji
naukowej organizatorzy jubileu−
szu zapraszają na wystawę pn.
„Portret ze zbiorów Muzeum
Mazowieckiego”. Zaprezento−
wane zostaną na niej dzieła ma−
larskie, należące do najstarszego
gatunku malarstwa europejskie−
go. Większość obrazów powsta−
łych w XVI, XVIII i XIX wieku
pochodzi ze starych zbiorów
TNP, któremu podobizny swo−
ich przodków przekazywali
w okresie międzywojennym
właściciele majątków ziemskich
i mieszczanie. Pozostała część
kolekcji to portrety okresu Mło−
dej Polski i modernizmu, zaku−
pione przez muzeum. Prezento−
wane konterfekty dają bogaty
pogląd na obyczajowość, kultu−
rę i modę minionych epok.
Sygnały Płockie

Na 9 listopada muzeum zapo−
wiada otwarcie kolejnej jubileu−
szowej wystawy pt. „Lubomirscy –
kolekcjonerzy i arystokraci. Skar−
by ze zbiorów lwowskich” a na
grudzień wydanie specjalnego al−
bumu „Secesja ze zbiorów Muze−
um Mazowieckiego w Płocku”.
Trochę historii

Nie tylko

secesja

Kalendarium
1821 – powołanie z inicjatywy Towarzystwa Naukowego Płockiego Muzeum
Publicznego i Szkolnego Województwa Płockiego
1912 – otwarcie w budynku przy Placu Narutowicza 8 pierwszej stałej ekspo−
zycji muzealnej
1928 – zmiana nazwy muzeum na Muzeum Publiczne i Szkolne Województwa
Płockiego im. prof. Ignacego Mościckiego – Prezydenta Rzeczypospolitej
1930 – nabycie przez TNP budynku przy Placu Narutowicza 2 z przeznacze−
niem na powiększenie ekspozycji muzealnej
1939 – przejęcie przez władze niemieckie biblioteki i muzeum TNP, rozpro−
szenie i zniszczenie części zbiorów
1945 – wznowienie działalności muzeum
1949 – przejęcie muzeum w „zarząd i użytkowanie” przez państwo, nadanie
nazwy Muzeum w Płocku
1963 – zmiana nazwy na Muzeum Mazowieckie
1968 – przyznanie muzeum specjalizacji w dziedzinie secesji
1973 otwarcie stałej ekspozycji w Zamku Książąt Mazowieckich
2005 – przeprowadzka muzeum do kamienicy przy ul. Tumskiej 8

Muzeum Mazowieckie w Płocku
jest najstarszym muzeum publicz−
nym w kraju, powołanym do ist−
nienia decyzją władz Królestwa
Polskiego. Początkowo mieściło
się w dwóch salach obecnej Mała−
chowianki, dzięki czemu zbiory
służyły też jako pomoce szkolne.
W tej formie muzeum istniało do
1936, gdyż potem jego działalność
praktycznie zamarła. Wznowiono
ją po 76 latach już w nowej siedzi−
bie przy Rynku Kanonicznym 8
(obecnie Plac Narutowicza). Po−
czątkowo w dwóch salach ekspo−
nowano obiekty geologiczne, przy−
rodnicze i dokumenty historyczne
z dziejów Mazowsza. W wyniku
darowizn i zaangażowania człon−
ków Towarzystwa Naukowego
Płockiego zbiory muzealne szybko
powiększały się i w 1923 roku do
ich pomieszczenia potrzeba już by−
ło 13 sal. Większy budynek przy
Rynku Kanonicznym 2 (dzisiejsza
Biblioteka im. Zielińskich) nabyto
w 1930 roku.
Podczas II wojny światowej
zbiory mocno ucierpiały. Mimo, że
teoretycznie władze okupacyjne
ustanowiły dla nich opiekuna Mi−
chała du Lauransa, praktycznie
nikt się o nie troszczył, a zakwate−
rowanie w budynku głównym (pod
nr 8) biura rachunkowości rolnej
i wypożyczalni książek, a pod nr 2
oddziału SS, dopełniły dzieła
zniszczenia.
Po wojnie starano się jak naj−
szybciej zebrać to, co ocalało i już
1 grudnia 1945 roku otwarto pier−
wszą ekspozycję. W 1949 roku
muzeum zostało upaństwowione
i podporządkowane Muzeum Na−
rodowemu w Warszawie. Mimo
trudności finansowych, placówka
prowadzona przez Krystynę Mie−
rzejewską, stopniowo otwierała
kolejne działy: archeologii (1952),
przyrody (1953), geologii (1954),
historii (1955).
Wyjątkowe powodzenie wystawy
czasowej pt. „Secesja w Polsce”
zorganizowanej w Płocku w 1967
roku sprawiło, że rok później (okre−
ślając profil działalności płockiej
placówki) do dziejów Mazowsza
dodano specjalizację – secesja.
W 1973 roku nastąpiła przepro−
wadzka do Zamku Książąt Mazo−
wieckich, jak określano wówczas
budynek opactwa pobenedyktyń−
skiego, gdzie muzeum dalej rozwi−
jało się do końca 2004 roku. Od
połowy 2005 roku zaprasza na ul.
Tumską 8 na ekspozycje secesji
i sztuki Młodej Polski. Zbiory ar−
cheologiczne, numizmatyczne i hi−
storyczne czekają na dobudowanie
drugiego budynku.
E.Jasińska
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Te dokumenty, liczące kilkaset lat, oglądać mogli dotąd jedynie historycy i pracownicy archiwów.
Projekt „Płock w dokumencie archiwalnym” pozwala na szerszych do nich dostęp.

Pierwsza lokacja w internecie
W imię Pana. Amen. Ponieważ to,
co dzieje się w czasie, razem z czasem
ginie, jeśli świadectwem dokumentu
nie zostanie potwierdzone [...] Zdanie
rozpoczynające akt lokacyjny miasta
Płocka z 1237 roku może być mottem
projektu „Płock w dokumencie archi−
walnym”, o którym pisaliśmy na po−
czątku br. (SP nr 3/141, s.11), a które−
mu Ewa Piórkowska z Archiwum Pań−
stwowego w Płocku – autorka wysta−
wy pod tym samym tytułem poświęci−
ła ostanie pół roku pracy; skanując, di−

Oddać wiernie

Autorka wystawy podkreśla, że
znajdują się na niej skany dokumen−
tów oryginalnych (nie kopii czy odpi−
sów), pochodzących przede wszyst−
kim z Archiwum Głównego Akt Daw−
nych w Warszawie, Archiwum i Mu−
zeum Diecezjalnego w Płocku oraz
Archiwów
Państwowych
m.in.
z Gdańska, Krakowa, Torunia i Płoc−
ka. – Po pierwsze chcieliśmy, żeby to
były oryginały. Po drugie nie chcieliś−
my, żeby to była tylko sucha historia,

Ołowiana
Bulla Piusa VII w sprawie powołania
Adama Prażmowskiego na biskupa Płocka
z dnia 16 III 1817 roku

gitalizując i tłumacząc wszystkie do−
kumenty. Efekty możemy oglądać do
końca września w siedzibie AP. Lech
Franciszkiewicz – dyrektor placówki
mówi, że wystawa ta jest wielkim suk−
cesem i faktycznie nie ma w tym cie−
nia przesady.
Wystawa w Archiwum

Na czym polega jej wyjątkowość?
Przede wszystkim, wszystkie z pre−
zentowanych 43 dokumentów doty−
czą Płocka i jego dziejów od XIII do
XX w. (tych najbardziej ciekawych
lub powiązanych z ważnymi wyda−
rzeniami w historii kraju). Są niez−
wykle starannie opracowane. Poza
wysoką jakością skanów znajdziemy
tu dokładny opis zewnętrzny, czyli
informacje o pieczęciach, w jakim ję−
zyku dokument został napisany (przy
niektórych są tłumaczenia), jakie ma
wymiary i gdzie jest przechowany.
Każdy dokument opatrzony jest ko−
mentarzem zarówno wyczerpującym
jak i zwięzłym, przygotowanym
z myślą o widzu, którego nie chce się
zanudzić, ale zaciekawić.
A co dowiemy się z samych doku−
mentów? Na przykład dlaczego płoc−
cy rybacy w XV w. mieli prawo do
połowu ryb tylko do połowy szeroko−
ści rzeki, a na całej rzece (ale małymi
sieciami) wyłącznie dziewięciu
z nich imiennie wymienionych? Albo
dlaczego budowa płockich wodocią−
gów wywoływała tyle emocji i za−
kończyła się skazaniem na roczne
odosobnienie w zamkowej wieży kil−
kudziesięciu płockich rzemieślni−
ków?
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a więc dokumenty dotyczące wyłącz−
nie spraw pomiędzy księciem a bisku−
pem, królem a radą miejską. Szuka−
liśmy również tych opisujących co−
dzienne życie, np. dokument o złama−
niu przez toruńskiego kupca płockich
praw dotyczących handlu (z pocz. XV
w.) – tłumaczy Ewa Piórkowska.
– Większość to stare pergaminy do
XVI wieku, ponieważ chodziło nam
nie tylko o wagę treści dokumentu,
ale i o jego wygląd. Te wczesne są po
prostu ładne. Skany, choć zapisane
cyfrowo w bardzo wysokiej rozdziel−
czości, nie zostały cyfrowo „odświe−
żone”. – Chcieliśmy oddać wiernie
ich stan obecny. Wszystkie plamy
i dziury, które za jakiś czas się po−

Fundacje kanclerza płockiego Racibora z Golejewa z dnia 22 II 1474 i 15 VII 1483 roku

większą i zamiast jednego słowa bra−
kować będzie kilkunastu – dodaje.
Większość sfotografowana została po
raz pierwszy.
Najbogatszy Płock

Tak naprawdę wystawa, choć ważna
i ciekawa, to jedynie element projektu.
Głównym zamierzeniem było przygo−
towanie elektronicznej publikacji
w witrynie internetowej Polska.pl*,
gdzie prezentowane są polskie miasta,
które kiedyś były ważnymi ośrodkami
miejskimi, a z czasem utraciły swoje
znaczenie. Obok zdjęć współczesnych,
opisu i historycznych biografii naj−
ważniejszym elementem są właśnie
skany historycznych dokumentów, do−

Od lewej: ks. Marian Grzybowski, Ewa Piórkowska – autorka wystawy i ks. Andrzej
Milewski

tyczące tych miast. Płock jest dwu−
dziestym, a jednocześnie największym
i „najbogatszym” – jeśli chodzi o ilość
zachowanych akt – miastem na portalu
Polska.pl.
Na „płockiej stronie” znajdziemy
wszystkie dokumenty z wystawy plus
jeszcze trzy. Elektroniczna publika−
cja jest jej uzupełnieniem; pełna
zdjęć, komentarzy historycznych, od−
syłaczy i bibliografii. Imponująca za−
wartość i bogactwo „płockiego pro−
jektu” zainspirowały Macieja Koz−
łowskiego z NASK* – chce dalej roz−
wijać projekt.
Z kolei dyr. Lech Franciszkiewcz
liczy na realizację początkowych za−
mierzeń czyli przetłumaczenie wy−
stawy na język angielski i jej prezen−
tację w miastach partnerskich oraz
w instytucjach związanych z Polonią
w Stanach Zjednoczonych.
Projekt był finansowany ze środ−
ków Funduszu Grantowego dla Płoc−
ka.
(rł)
Zapraszamy na stronę: www.pol−
ska.pl/miasta/plock/index.htm
*) Polska.pl została przygotowana
i jest zarządzana przez Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową
(NASK) – współtwórcę polskiego In−
ternetu. To NASK w 1991 r. podłączył
Polskę do sieci www. Portal Polska.pl.
i jego anglojęzyczna wersja – Po−
land.pl ma pomagać wszystkim – Po−
lakom, przedstawicielom Polonii
i użytkownikom z zagranicy – w do−
stępie do (zweryfikowanych pod
względem merytorycznym) wiarygod−
nych źródeł wiedzy o Polsce.
Sygnały Płockie
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Na moim
podwórku...
Deszcz skutecznie utrudniał wszelkie działania
podczas pierwszych trzech dni piątej edycji festiwa−
lu „Podwórko” (28 sierpnia – 1 września). Prace
trwały w pracowniach. Paweł Ryży cierpliwie uczył
dzieciaki trudnej sztuki tworzenia szablonów, Jacek
Markiewicz i Artur Kras – przenoszenia zdjęć na
wytrawione prześcieradła, Zbyszek Góral – co zro−
bić, żeby nie zrobić sobie krzywdy tańcząc break’a,
a Agata Adamek przygotowywała spektakl o urodzi−
nach drzewa i ucieczce sprzętów kuchennych z do−
mu.
Praca artystów związanych z festiwalem zaczęła
się tak naprawdę w czwartek, kiedy to Grupa Two−
żywo rozpoczęła tworzenie galerii typograficznych
zwierząt na drzwiach podwórkowych stajenek, któ−
re przemalowali na czerwono. Powstały też poje−
dyncze prace w pracowni Farbiarnia. Za sprawą Jo−
anny Górskiej z Galerii Rusz na Tumskiej 9 przybył
kolejny „poduszkowiec” (cykl obrazów na murze
przedstawiający postacie w oknach na poduszkach)
– tym razem sympatyczny piesek. Antena Boy –
również z „Galerii Rusz” – pozostawiła dwa obrazy
o silnym ładunku emocjonalnym w bramie od stro−
ny Hotelu Angielskiego. Warsztatowe szablony po−
jawiły się zaś na Tumskiej 5, gdzie też dzieci przed−
stawiły swój spektakl.
Wieczorem działało festiwalowe „stare” kino za
sprawą rzutnika Ania i bajek zapisanych na taśmach
celuloidowych. Codziennie wychodziła podwórko−
wa gazeta „Trzepak”. Nad zespołem redakcyjnym –
jak przed rokiem – czuwała Iwona Markiewicz.
Całość uzupełniły dwa wspaniałe koncerty – po−
niedziałkowy z udziałem warszawskiej funkującej
formacji Łąki Łan, której członkowie występują
przebrani za owady i żabę oraz piątkowy – postpun−
kowych „19 wiosen” z Łodzi.
Pokazy warsztatowe zorganizowano w piątkowe
popołudnie. Zakończył je śmiertelno−diabelski wy−
stęp Płockiej Grupy Szczudlarskiej „Szosety”, która
powstała przed wakacjami.
(rł)

Inauguracja 30. jubileuszowego sezonu artystycznego Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Można było się spodziewać, że otwarcie jubileuszo−
wego sezonu artystycznego Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej przebiegnie zgodnie z prawidłami showbizne−
su. W takich przypadkach sięga się po repertuar naj−
wyższej próby i jednocześnie popularny wśród melo−
manów, a jego wykonanie powierza uznanemu arty−
ście. W tym przypadku zaproszono Stanisława Drze−
wieckiego – jednego z najbardziej znanych i cenionych
polskich pianistów młodego pokolenia. Artysta zagrał
legendarny „II koncert fortepianowy, c−moll” Sergiu−
sza Rachmaninowa.
Stanisław Drzewiecki, jak przystało na „cudowne
dziecko”, występował już w najsłynniejszych salach
koncertowych świata. Swoją karierę rozpoczął
w wieku 6 lat od tournée po Japonii, które odbył
z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod dyr. Volkera
Schmidta−Gertenbacha. Z tym samym zespołem pod
dyr. Grzegorza Nwaka zagrał rok później koncert
fortepianowy Haydna w Studiu Koncertowym im.
Witolda Lutosławskiego. Od tamtej pory wystąpił
m.in. w londyńskiej Victoria & Albert Museum, am−
sterdamskiej Het Concertgebouw, wiedeńskim
Schönbrunn Palace, czy madryckim Palacio Real de
El Prado. 26 stycznia 2003 r. zagrał w nowojorskiej
Carnegie Hall – odnosząc wielki sukces i zdobywa−
jąc uznanie międzynarodowej krytyki. Stanisława
Drzewieckiego pamiętamy też z X Konkursu Euro−
wizji w Bergen, gdzie zdobył dla Polski Grand Prix.
Cechą charakterystyczną stylu młodego pianisty jest
wrażliwość. „W jego grze urzeka rzadko spotykany li−
ryzm: to, przede wszystkim, piękny dźwięk, jaki potra−
fi wydobyć z fortepianu i równie pięknie zarysowana
fraza o wokalnej wprost linii” pisał po nowojorskim
koncercie Roman Markowicz z ”Polish Daily News”.
Te przymioty czynią z niego artystę szczególnie prede−
stynowanego do wykonywania przeszytego dramatyz−
mem i melancholią „II koncertu fortepianowego”
Rachmaninowa.
Przypomnijmy, że Rachmaninow stworzył swój
koncert po trzech latach niemocy twórczej, spowo−
dowanej depresją po traumatycznych przeżyciach
z dzieciństwa (alkoholizm i zamiłowanie do hazardu
ojca, separacja rodziców, śmierć siostry) oraz po fa−
talnym przyjęciu przez krytyków jego „I Symfonii”
(powodem tego było okropne wykonanie kompozy−
cji przez orkiestrę prowadzoną ręką pijanego dyry−
genta). Dopiero terapia psychiatryczna prowadzona
metodą hipnozy przez dr. Mikołaja Dahla przyniosła
pewne efekty. Pierwszą kompozycją stworzoną po
okresie słabości był „II koncert fortepianowy c−
moll”, zadedykowany Dahlowi.
Najwyższa już pora opisać, jak zabrzmiała płocka in−
terpretacja kompozycji Rachmaninowa. Piątkowy kon−
cert pokazał, że wizja całości kompozycji zapropono−
Sygnały Płockie

wana przez solistę i dyrygenta Władimira Kiradijewa
była odważna, a czasami wręcz imponująca. W ostat−
nich latach, swoistą tradycją stało się, iż „II koncert for−
tepianowy” wykonuje się nazbyt uwypuklając jego sło−
dycz, co doprowadza do nadużywania rubata i nad−
miernego rozwlekania fraz. W Płocku, muzycy do−
strzegli właściwe proporcje – a więc coś więcej niż łza−
wość; dostrzegli tkwiący tam kontrast między drama−
tyzmem i liryzmem, dostrzegli też prawdziwe rosyjski
idiom tej kompozycji, rozpięty między skrajnościami:
żarem i melancholią. Pianistyka Drzewieckiego była
porywająca. Swoją grą udowodnił, że jest muzykiem
z głową pełną pomysłów, które potrafi konsekwentnie
realizować. Czasem wydawać się mogło, że twórca
i odtwórca spięci są jakimś niewidzialnym promieniem
energii, który pozwala odczytać to dzieło raz jako poe−
zję liryczną, a kiedy indziej jako nawałnicę żywiołów
ludzkich emocji, dramatów i burz. Drzewiecki dobrze
ogarnął i podał tę rozbudowaną formę muzyczną. Bez
trudu dało się wyczuć, że słuchacze mieli napiętą uwa−
gę od pierwszej do ostatniej nuty.
Płocka Orkiestra Symfoniczna w roli akompaniato−
rów dzielnie sekundowała soliście. Dopracowane partie
poszczególnych grup instrumentów zasługują na uzna−
nie. W dalszym ciągu szwankuje jednak dyscyplina ryt−
miczna, której mankamenty zasadniczo osłabiły efek−
towność zwolnień i następujących po nich wejść. Prob−
lemy z rytmem zatuszowały także piękno synkop po−
między solistą a orkiestrą – tak przecież charaktery−
stycznych dla ostatniej, trzeciej części kompozycji. Na−
tomiast na wielką pochwałę zasługuje wykonanie
„Tańców z Galanty” Zoltana Kodaly’a, które rozpoczę−
ły jubileuszowy koncert. Tak żywiołowej reakcji pub−
liczności po wykonaniu dzieła orkiestrowego dawno
w Płocku nie słyszałem.
W drugiej części wieczoru usłyszeliśmy przebojowe
„Tańce węgierskie” Brahmsa i „Tańce słowiańskie”
Dworzaka. Atutem tego wykonania było dotarcie do
słowiańsko−cygańskiego jądra tych utworów. Niemała
w tym zasługa dyrygenta, który prezentując dość osz−
czędny styl prowadzenia orkiestry, potrafił uchwycić
charakter obu cyklów. Idealnie dobrane tempa i wła−
ściwe różnicowanie dynamiki wydobyły z tych kom−
pozycji żywiołowość, nostalgię i szaleństwo zabawy.
Samo wykonanie należy ocenić jako dobre. Atuty
i mankamenty Płockiej Orkiestry Symfonicznej, znane
z poprzedniego sezonu nie zmieniły się: mamy dobre
grupy instrumentów dętych, perkusyjnych, nieźle
zabrzmiały altówki, natomiast pierwsze i drugie
skrzypce oraz waltornie wciąż wymagają sporego na−
kładu pracy. Muzycy powinni pamiętać też, że nierów−
na akustyka sali uwypukla instrumenty perkusyjne
i dęte, czyniąc – w dynamice forte – prawie niesłyszal−
nymi pozostałe sekcje.
Robert Majewski

ARTUR KRAS

Na początek Drzewiecki
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Już sto lat temu Franciszek Tarczyński – znany płocki archeo−
log−amator interesował się tymi ziemiami. W tym roku, po raz
drugi, młodzież z płockich liceów prowadziła tu przez dwa ty−
godnie prace badawcze.

Archeologiczne warsztaty

(od lewej): Aleksandra Kłosiewska, Karolina Jabłońska, Martyna Jabłońska, Małgorzata
Waszkiewicz, Aleksandra Jędrzejewska, Marta Świetlik oraz (z tyłu) Małgorzata Ptaszyńska

Wymarzone Wakacje
W każdą wakacyjną środę w filii nr
12 Książnicy Płockiej w Ciechomi−
cach odbywały się zajęcia pod wspól−
nym tytułem „Pamiętnik z wakacji”.
Postanowiliśmy tak się bawić, aby
wszystko kojarzyło się z wakacjami.
Dzieci, dzięki bogatej literaturze
i możliwości korzystania z Internetu,
podziwiały i poznawały ciekawe miej−
sca, zarówno w Polsce jak i na świecie,
grały w gry planszowe i komputerowe,
malowały koszulki z wakacyjnym mo−
tywem, wykonywały pocztówki z wa−
kacji, ozdoby z modeliny oraz brały
udział w konkursie literackim pt.:
„Moje wymarzone wakacje”.
– Tegoroczne wakacje spędziłam
z rodzicami i siostrą nad morzem, to
były prawdziwe wymarzone wakacje…
– to fragment opowiadania Aleksandry

Jędrzejewskiej, uczennicy kl. II. Trud
pisania, szczególnie w okresie wolnym
od zajęć szkolnych, wszystkim się op−
łacił.
Wielką niespodzianką były nagrody
rzeczowe, które otrzymali autorzy
opowiadań, a ufundowali je właścicie−
le firmy ASO „Toyota” Płock – pań−
stwo Grażyna i Andrzej Kompińscy,
za co składamy im bardzo serdeczne
podziękowania.
Jako pamiątka naszych wspólnych
spotkań, pozostał w bibliotece pamięt−
nik z pracami i zdjęciami dzieci. Wa−
kacje już minęły, a przed dziećmi ko−
lejny rok nauki. Jestem jednak przeko−
nana, że znajdą czas na przeczytanie
ciekawej książki i skorzystają z zajęć
z bibliotece także w ciągu roku szkol−
nego.
Małgorzata Ptaszyńska

Tegoroczne odkrycia

Lalki świata
22 września o godz. 12.00 w Płoc−
kim Ośrodku Kultury i Sztuki – Domu
Darmstadt otwarta zostanie wystawa
lalek pt. „Lalki świata w strojach re−
gionalnych” z prywatnej kolekcji
Ewy i Jagody Liszki.
Wystawa – jak twierdzą organizato−
rzy – powstała z potrzeby wywołania
uśmiechu na twarzach dzieci i doro−
słych. Lalki kojarzą się nam nieodłącz−
nie z dzieciństwem, a prezentowana
ekspozycja jest nie tylko powrotem do
dzieciństwa, ale także przybliżeniem
świata wszystkim tym, którzy chcą go
zwiedzić. Prezentowane na wystawie
eksponaty pochodzą z prawie wszyst−
kich kontynentów tj.: Azji, Europy,
obu Ameryk, Australii i Afryki.
Wystawa ma swoją historię; po raz
pierwszy została pokazana w czer−
wcu 1996 roku w Muzeum Historii
Katowic i do tej pory gościła w po−
nad 200 muzeach w Polsce. Pierwsza
ekspozycja liczyła 264 lalki. Obecnie
kolekcja składa się z ok. 1500 ekspo−
natów. Trzonem kolekcji są lalki
anonimowej podróżniczki, która od−
wiedzając różne zakątki świata przy−
woziła na pamiątkę lalki ubrane
w stroje regionalne, ludowe, narodo−
we lub kultowe. Wśród prezentowa−
nych lalek najstarsza ma 150 lat. Są
też wśród nich unikatowe egzempla−
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Historia Kurowa – wsi położonej
niespełna 30 km na północ od Płocka
– jest słabo udokumentowana w źró−
dłach pisanych. Po raz pierwszy para−
fia kurowska została odnotowana
w roku 1348. Jej przeszłością, podob−
nie jak i Ostrowów, Smorzewa i Ro−
matowa już u schyłku XIXw. zaintere−
sowali się znani archeolodzy−amato−
rzy; Franciszek Tarczyński z Płocka
i Leon Rutkowski z Płońska. Przepro−
wadzili oni pionierskie badania wyko−
paliskowe na kilku wczesnośrednio−
wiecznych cmentarzyskach z grobami
w obudowach kamiennych. W trakcie
wykopalisk w Romatowie, w czerwcu
1900 r., zmarł nagle Franciszek Tar−
czyński. Jego grób znajduje się na
cmentarzu parafialnym w Kurowie.
– Zrealizowane w tym roku prace
badawcze w ramach letnich warszta−
tów archeologicznych, stanowią więc
najnowszy rozdział w bogatej, ponad
stuletniej historii naukowych zaintere−
sowań tymi okolicami – tłumaczy To−
masz Kordala, który wspólnie z Krzy−
stofem Matusiakiem z Muzeum Mazo−
wieckiego sprawował nad warsztatami
w Kurowie nadzór merytoryczny.
Opieką pedagogiczną otoczyła mło−
dzież nauczycielka historii z płockiej
„Jagiellonki”, a zarazem prezes Sto−
warzyszenia Jagiellończyków, Małgo−
rzata Kwiatkowska.

rze wykonane ręcznie i podarowane
kolekcjonerce np. lalki zuluskie.
Wystawa przeznaczona jest dla róż−
nych grup wiekowych. Oprócz aspek−
tów edukacyjnych posiada duże walory
estetyczne, rozwija wyobraźnię, budzi
zamiłowanie do podróży, poszerza zna−
jomości różnych kultur i obyczajów,
pomaga w zdobyciu umiejętności koja−
rzenia poszczególnych eksponatów
z krajami, z których pochodzą. Bogata
kolorystyka strojów, różne techniki ich
wykonania oraz niespotykane połącze−
nia materiałów rozwijają wyobraźnię
plastyczną i pomagają wyrobić zmysł
estetyczny. Podczas ekspozycji można
prowadzić zajęcia uzupełniające pro−
gram nauczania z zakresu plastyki, ge−
ografii czy etnografii.
Ekspozycja czynna codziennie (tak−
że soboty i niedziele) do 20 paździer−
nika br. w godz. 9 – 18. Wstęp: doro−
śli – 2 zł, dzieci – 1 zł.
E.O.

W sytuacji gdy przekazów pisanych
jest mało, szansę uzyskania dodatko−
wych informacji historycznych stwa−
rza wykorzystanie ziemnych archiwa−
liów, pozyskiwanych podczas wyko−
paliskowych badań archeologicznych.
W ubiegłym roku udało się odsłonić
kilka tzw. obiektów nieruchomych,
będących rezultatem działań gospo−
darczych dawnych mieszkańców Ku−
rowa. W tym roku przebadano obszar
o powierzchni 100 m2.
– Dostarczył on kilku kolejnych
obiektów gospodarczych. Najcenniej−
szym rezultatem badań było odkrycie
odcinka fundamentu budynku naziem−
nego, którym mogła być stojąca przy
drodze biegnącej przez wieś nowożytna

karczma. Informacje o jej istnieniu
przekazali archeologom z płockiego
Muzeum Mazowieckiego starsi miesz−
kańcy Kurowa. Definitywne rozstrzy−
gnięcie zagadnienia identyfikacji od−
krytych fundamentów wymaga posze−
rzenia obszaru eksploracji archeolo−
gicznej, co może nastąpić w przyszłym
roku. – dodaje Kordala. − Badania osa−
dy w Kurowie dostarczyły dużej ilości
charakterystycznego dla tego typu sta−
nowisk archeologicznych materiału za−
bytkowego. Największy zespół znale−
zisk stanowiły fragmenty naczyń gli−
nianych, które można datować na
okres od XVI do XX w. Stwierdzono
wśród nich cienkościenne, stalowosza−
re ułamki tzw. siwaków, tj. garnków
imitujących kuchenne naczynia meta−
lowe, stosowanych na ziemiach pol−
skich od schyłku średniowiecza. Tech−
nologię ich produkcji przynieśli do nas
w XIV w. koloniści niemieccy. Licznie
reprezentowane były czerepy „trady−
cyjnych” garnków wypalonych w at−
mosferze utleniającej, mających dzięki
temu zabarwienie ceglaste, brunatne
i jasnoczerwone. Pozyskano wiele bry−
łek żużla, co jest kolejnym potwierdze−
niem działań produkcyjnych dokony−
wanych w Kurowie w przeszłości. Po−
jedynczymi znaleziskami była miedzia−
na moneta zwana „boratynką” z dru−
giej połowy XVII w. oraz większych
rozmiarów „buła” krzemienna wyko−
rzystywana w epoce kamienia jako su−
rowiec do produkcji narzędzi. Ten
ostatni zabytek świadczy o sięgających
wiele tysięcy lat wstecz tradycjach za−
siedlenia tej części ziemi sierpeckiej.
W trwających od 31 lipca do 12 sier−
pnia warsztatach wzięło udział ośmioro
uczniów z trzech liceów ogólnokształ−
cących: „Jagiellonki”, „Małachowian−
ki” i III L.O. im. Marii Dąbrowskiej.
Podobnie jak przed rokiem, w progra−
mie znalazły się badania wykopalisko−
we osady późnośredniowiecznej i no−
wożytnej w Kurowie, piesze wycieczki
w celu poznania walorów przyrodni−
czych i historycznych okolic Ostrowów,
spotkania z miejscowymi twórcami lu−
dowymi, zwiedzanie skansenu wsi ma−
zowieckiej w Sierpcu.
(rł)

Sygnały Płockie
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Płocczaniew Bangkoku

Zdjęcia: Piotr Kubera

23 – 24 września na Sobótce

Memoriał Kawieckiego
Płockie Towarzystwo Wioślarskie zaprasza wszystkich płoc−
czan w sobotę i niedzielę nad Wisłę na widowiskową imprezę,
jaką są doroczne zawody wioślarzy. XXIII Memoriał Juliusza
Kawieckiego – Puchar Polski rozegrany zostanie w ośmiu kate−
goriach: jedynki mężczyzn 1xMA (o puchar Prezydenta RP), je−
dynki kobiet 1xKA (o puchar Ministra Sportu), jedynki wagi
lekkiej kobiet (o puchar Prezydenta Płocka), jedynki wagi lek−
kiej mężczyzn (o puchar Prezydenta Płocka), ósemki mężczyzn
8+MA – bieg główny (o puchar prezesa PZTW), jedynki kobiet
1xKAL (o puchar Prezydenta Płocka), jedynki mężczyzn (o pu−
char Prezydenta Płocka i bieg ósemek najstarszych klubów wio−
ślarskich (o puchar Prezydenta Płocka. Spodziewany jest udział
około 200 zawodników.
Impreza odbędzie się po raz pierwszy na Sobótce. Rywalizacja
rozpocznie się w sobotę o godz. 12 biegami osad Uczniowskich
Klubów Sportowych. Potem wiosłować będą dorośli. Natomiast
w niedzielę otwarcie zawodów przewidziane jest na godz. 10.30
a od godz. 11 do 13 trwać będą biegi główne.
Na terenie przy Sobótce dla wszystkich sympatyków wioślar−
stwa przygotowano imprezy towarzyszące.
(j)
Sygnały Płockie

Z ziemi polskiej
do włoskiej
Przez
Częstochowę,
Wiedeń i Monte Cassino
aż do Rzymu – to trasa
wycieczki
rowerowej
w jaką wyruszyli w poło−
wie sierpnia członkowie
płockiej ”Victorii”. Para−
fialno – uczniowski klub
sportowy ”Victoria” zor−
ganizował rajd w 15 rocz−
nicę pobytu Jana Pawła II
w Płocku i w pierwszą
rocznicę śmierci papieża
Polaka. Trasa przebiegała
szlakiem miejsc pamięci
narodowej. W Watykanie
uczestnicy rajdu spotkali
się z papieżem Benedyk−
tem XVI. Modlili się
również o rychłą beatyfi−
kację Jana Pawła II. (rł)
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Nagrodzeni

Choć w pierwszy weekend września autografy Roberta Gonery, Michała Milowicza, Anny
Dereszowskiej czy Agnieszki Włodarczyk można było w Płocku zdobyć bez trudu, to nie oni
byli gwiazdami festiwalu Cinemagic

Sałatka filmowa, czyli magia kina od kuchni
W konkursie o stypendium warte 25 tysięcy zł do
Warszawskiej Szkoły Filmowej na wydział fotografii
zwyciężył Adam Bembenista.
Każdego dnia festiwalu odbywały się na Starym
Rynku koncerty. Zagrał m.in. kwintet Jerzego Tatara−
ka oraz Czechomor (Czechy) z Halinką Młynkową.
W niedzielę przed ratuszem znane utwory filmowe
grał Piotr Wojtasik. A na zakończenie I Festiwalu Za−
wodów Filmowych wspaniały koncert w strugach
deszczu dał Chuck Mangione, który wystąpił razem
ze swoją grupą i Warszawską Orkiestrą Młodych
„Sinfonia Artis”.
(rł)
Zawody filmowe reprezentowane
na Festiwalu Cinemagic.pl
1. Aktor
2. Charakteryzator
3. Efekty specjalne 3d
4. Imitator dźwięku
5. Kaskader
6. Kierownik produkcji
7. Konsultant do spraw koni
8. Konsultant do spraw
szermierki
9. Konsultant do spraw
samochodów
10. Kostiumograf
11. Montażysta dźwięku
12. Montażysta obrazu

13. Operator dźwięku
14. Operator obrazu
15. Pirotechnik
16. Producent
17. Reżyser
18. Reżyser castingu
19. II reżyser
20. Specjalista do spraw
militariów
21. Specjalista rekwizyty
F/X
22. Scenarzysta
23. Scenograf
24. Zdjęcia specjalne

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Nie chodzą po czerwonym dywanie. Prawie nikt nie
pamięta ich nazwisk, nie mówiąc o twarzach, ale bez
tzw. „listy płac” nie powstałby żaden film, żaden
najwspanialszy reżyser z grupą najlepszych aktorów
nie byłby go w stanie zrobić. I Festiwal Zawodów Fil−
mowych „Cinemagic” w Płocku, zorganizowany
w dniach 31 sierpnia – 3 września, był ich świętem.
Na płockiej Starówce pojawili się reżyserzy, aktorzy
i przedstawiciele ponad 20 zawodów, związanych
z kinem.
Pod wielkim namiotem płocczanie mogli spotkać
się m.in. z Alanem Starskim czy Cezarym Harasi−
mowiczem. Wieczorami na dużych i małych ekra−
nach ustawionych w kilku miejscach Starego Mia−
sta można było zobaczyć najnowsze polskie pro−
dukcje filmowe m.in. „Dublerów”, „Skazanego na
Bluesa” czy „Ubu Króla”. W Małachowiance wy−
świetlano etiudy studentów szkół filmowych oraz
przedpremierowy pokaz „Szatana z VII klasy”. Na
spotkanie z widzami przybył Kazimierz Tarnas – re−
żyser najnowszej adaptacji powieści Karola Maku−
szyńskiego – i odtwórcy głównych ról: Krystyna
Tkacz oraz Kasia Batora i Bartosz Fajge. Były war−
sztaty montażu dźwięku i obrazu, operatorskie,
oświetleniowe, charakteryzacji, a w Domu Dar−
mstadt był prowadzony casting do filmu „Feno−
men”.

Cytat
numeru

JANUSZ KUKLEWICZ

W sierpniowym numerze „Sy−
gnałów Płockich” zamieściliśmy
2 wakacyjne zabawy: krzyżówkę
i konkurs fotograficzny pn. Czy
znasz swoje miasto? Cieszymy
się, że wielu czytelników zaan−
gażowało się w szukanie umiesz−
czonych na zdjęciach obiektów
i większość odpowiedzi była pra−
widłowa.
Właściwe hasło, które ułożyło
się po rozwiązaniu krzyżówki
brzmi: Nie pomogą znajomości,
kiedy w głowie pustka gości. Na−
grody wylosowaliśmy dla: Jad−
wigi Bejman z ul. Synagogalnej
(toster), Roberta Franczaka
z ul. Gradowskiego (Słownik
symboli), Zofii Krekora z ul.
Chopina (Masaż – poradnik
zdrowia i urody), Andrzeja
Wierzbowskiego z ul. Bartniczej
(Czerwiec 1976 w Płocku i woje−
wództwie). Dodatkowo upomin−
ki w postaci zestawu – długopis,
plan miasta, płyta CD Krzysztof
Misiak, smycz do kluczy otrzy−
mają Ewa Sarwińska z ul. Bu−
kowej, Romualda Piotrowicz
z ul. Jasnej i Regina Dziewirz
z ul. Klonowej.
Natomiast
uchwycone
w obiektywie naszego fotore−
portera fragmenty ulic i budyn−
ków znajdują się: 1/ okno nad
sklepem PSS Zgoda przy ul.
Tumskiej 11a, 2/ okno w budyn−
ku Komendy Policji na rogu
Sienkiewicza i 1 Maja, 3/ bramy
prowadzące na teren Sądu Rejo−
nowego – jedna naprzeciwko
TNP, druga od strony Małacho−
wianki, 4/ rzeźba w bazylice ka−
tedralnej po lewej stronie mię−
dzy konfesjonałami, 5/ brama
przy ul. Królewieckiej 4, 6/
drzwi wejściowe do Towarzy−
stwa Naukowego Płockiego przy
Placu Narutowicza 8, 7/ tablica
pamiątkowa na kamienicy przy
ul. Sienkiewicza 41, 8/ rzeźba
przy fontannie przy Wieży Ciś−
nień na Placu Dąbrowskiego, 9/
pomnik przy Alei Spacerowej
naprzeciw Szkoły Podstawowej
nr 16, 10/ figurka na ul. Do−
brzyńskiej za skrzyżowaniem
z ul. I. Mościckiego.
Wśród autorów prawidłowych
lokalizacji
przedstawionych
obiektów rozlosowaliśmy: dla
Gabriela Budnickiego z ul. Sza−
rych Szeregów toster, dla Anny
Trzaskoś z ul. Jesiennej gofrow−
nicę, dla Krzysztofa Łobockie−
go z ul. Kossobudzkiego ciśnie−
niomierz, dla Elżbiety Lipiń−
skiej z ul. Jana Pawła II „Domo−
we wypieki”. Ponadto upomin−
kami (smycz do kluczy, płyta CD
Krzysztof Misiak, dlugopis, plan
miasta) obdarowani zostaną: An−
toni Grochulski z ul. Gawarec−
kiego, Hanna Niekłań z ul. Sło−
dowej i Danuta Bronisławska
z Brwilna Dolnego.
Szczęśliwcom
gratulujemy
i zapraszamy po odbiór nagród
do redakcji w ratuszu (Stary Ry−
nek 1, pok. 220) w godzinach
pracy Urzędu Miasta.
(j)

Przywilejem wielkich
jest przyglądanie się
katastrofom
z balkonu.
J. Giraudoux

