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30 sierpnia odbyła się uroczystość
poświęcenia i wmurowania kamienia
węgielnego oraz aktu erekcyjnego na
budowie Galerii Wisła. Pod aktem
podpisali się: zastępca prezydenta
miasta Tomasz Kolczyński, przedsta−
wiciel inwestora spółki Caelum Deve−
lopment – Derek. J. Sharkey oraz Leon
Ucka – prezes generalnego wykonaw−
cy Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego „Budus”. 

– Pusty do tej pory plac zamieni się
w ważne miejsce dla płocczan – mówił
na uroczystości Tomasz Kolczyński.
– Cieszę się, że nasze miasto wzbudzi−
ło zainteresowanie poważnego inwe−
stora. 

Leon Ucka przypomniał, że 29 maja
2007 roku jego firma podpisała umo−
wę z Caelum Development, a 15 czer−
wca rozpoczęły się roboty. – W tej

chwili na budowie pracuje 120 osób
– opowiadał. – Część prac zlecamy
płockim firmom. Na pewno dotrzyma−
my końcowego termin, czyli 15 paź−
dziernika przyszłego roku.

– Może uda się nawet wcześniej i już
we wrześniu płocczanie będą mogli
korzystać z Galerii – mówił przedsta−
wiciel inwestora. – Wszystko zależy od
tego, jaka będzie zima. 

Przypomnijmy, że budynek powsta−
je na Podolszycach u zbiegu al. Jana
Pawła II i ulic: Wyszogrodzka oraz
Czwartaków. Galeria Wisła będzie
miała 55 tys. mkw. powierzchni. Znaj−
dzie się w niej 120 sklepów różnych
branż, 10 kawiarni oraz restauracji.

Już w tej chwili wynajęte jest 55
procent powierzchni. Głównymi na−
jemcami jest sieć sklepów spożyw−
czych Piotr i Paweł (2,5 tys. mkw.)
oraz operator filmowy Helios, który
stworzy pięciosalowe kino w sumie na
1200 osób. 

dokończenie na str. 3

Niech się mury pną do góry

Zastępca prezydenta miasta Tomasz Kolczyński oraz przedstawiciel inwestora spółki Ca−
elum Development – Derek J. Sharkey wmurowują kamień węgielny oraz akt erekcyjny

Na Mazowszu jest tylko 8 takich od−
działów: 6 w Warszawie i dwa w Rado−
miu. Pracownia będzie działać w trybie
ostrym, czyli pełnić dyżur 24 godziny,
siedem dni w tygodniu i przyjmować pa−
cjentów z ostrym zespołem wieńcowym
lub tzw. „świeżym zawałem”. Oddział
zajmie parter budynku B Szpitala św.
Trójcy (obok oddziału ginekologiczno
– położniczego przy Kościuszki 28). Bę−
dzie miał 17 łóżek; 4 tzw. erkowe i 13
poerkowych).

Kadrę stanowić będą najlepsi z najlep−
szych, lekarze – operatorzy z Wojsko−
wego Instytutu Medycznego w Warsza−
wie, z kwalifikacjami do leczenia
ostrych zespołów wieńcowych, zarówno
jeśli chodzi o standardy polskie, jak i eu−
ropejskie. Oddział – jak zapewnia prezes
Płockiego ZOZ Robert Makówka – ma
być gotowy za niespełna 3 miesiące.

Konkurencja to nieprozumienie

Na pytanie, czy jest sens powoły−
wania konkurencyjnego oddziału
(pracownia hemodynamiczna jest już
od kilku lat w WSZ w Płocku, choć

do dziś nie udało się tam uruchomić
ostrego dyżuru) Michał Galewicz,
kardiolog – obecnie związany z Orlen
Medicą (wcześniej 10 lat przepraco−
wał w Wojewódzkim Szpitalu Zespo−
lonym w Płocku) – odpowiada:
– Nam nie chodzi o konkurencję, ale
o poprawę leczenia pacjentów. Zawał
ma w Polsce ok. 100 tys. osób rocz−
nie, w Płocku 350, ale w praktyce mo−
glibyśmy leczyć nawet 700 osób, włą−
czając ludzi spoza Płocka. Prezes Ro−
bert Makówka podkreśla: – To miasto
wiedzie prym w ilości zawałów. Dla
płocczan będzie lepiej, jak nasz od−
dział powstanie. Zresztą te świadcze−
nia są nielimitowane. A konkuren−
cja? Tylko jeśli chodzi o jakość.
Chcemy być najlepszą tego typu pla−
cówka na Mazowszu. A Maciej Zarę−
biński, dr n. medycznych, kierownik
Pracownik Hemodynamiki Wojsko−
wego Instytut Medycznego w Warsza−
wie dodaje: – W przypadku procedur
ratujących życie mowa o konkurencji
jest nieporozumieniem.

dokończenie na str. 7

W Płocku powstaje drugi oddział kardiochirurgii z pracownią hemodyna−
miczną z III stopniem referencyjności, czyli takim jakie mają najlepsze,
warszawskie kliniki

Hydraulicy 
ze św. Trójcy
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Liczne laury, jakie zdobywali ostat−
nio płoccy zawodnicy PTW, zaowoco−
wały prawie największym osiągnię−
ciem – nominacją na Igrzyska Olim−
pijskie i to w koronnej wioślarskiej dy−
scyplinie „ósemce”. Piotr Buchalski
i Bogdan Zalewski (na zdjęciu)
„przepustki” do Pekinu zdobyli na mi−
strzostwach świata (26 sierpnia – 2
września) w Monachium.

– Bardzo cieszymy się z tej nomina−
cji, tym bardziej że przed startami
w Monachium straciliśmy zawodnika ze
stałego składu – mówi Piotr Buchalski.
Bogdan doznał kontuzji i musiał być
wycofany ze startów. Zastąpił go kole−
ga z „czwórki”. A trzeba wiedzieć, że

reprezentacyjna ósemka dobiera się
przez kilka lat, dociera się na wspól−
nych treningach i nowej osobie trudno
dopasować się do wypracowanego ryt−
mu. Nabiera to szczególnego znacze−
nia, gdy stawka jest tak wyrównana,
a między osadami światowej czołówki
różnice liczą się w setnych sekundy.

Bogdan Zalewski wyleczył już kon−
tuzję i jedzie na zgrupowanie do Wał−
cza. Ma nadzieję, że wystartuje w Pe−
kinie w stałym składzie ósemki, treno−
wanej również przez płocczanina
Wojciecha Jankowskiego. Przed ca−
łym zespołem jeszcze prawie rok cięż−
kiej pracy.

dokończenie na str. 9

Za rok płocczanie w Pekinie!

Mamy olimpijczyków
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* Koncern Energa podarował płoc−
kim ratownikom wodnym nowo−
czesną łódź motorową, wyposa−
żoną w urządzenia do udzielania
pierwszej pomocy.

* W trzeciej rundzie mistrzostw
świata, rozegranej w Brazylii,
dobrze spisali się zawodnicy Or−
len Team: Marek Dąbrowski za−
jął w klasyfikacji generalnej 8.
miejsce a Jacek Czachor 10.

* Samorząd wojewódzki pożyczył
szpitalowi na Winiarach 3 mln 568
tys. zł na pokrycie zaległości
w składkach ZUS, opłatach za
energię elektryczną, leki, spłacaniu
pożyczki zaciągniętej wcześniej
w Banku Gospodarki Krajowej.

* Pracownicy domów pomocy spo−
łecznej z powiatu płockiego w wy−
niku akcji strajkowej i negocjacji
ze Starostwem Powiatowym od
września otrzymali 12% podwyżki.

* Zamknięta została pływalnia Podo−
lanka do czasu zakończenia remon−
tu. Wydłużono za to godziny pracy
pływalni w Jagiellonce: w dni po−
wszednie czynna jest od godz. 6 do
21.30, w niedziele od 6.30 do 21.30.

* Przy ul. Miodowej otwarto nowy
klub muzyczny „Press−tiż”.

* W tym roku szkolnym, który potrwa
do 20 czerwca 2008, zimowe ferie
zaplanowano na 11 – 23 lutego.

* Malutkie małpki tamaryny cesar−
skie dochowały się drugiej pary
bliźniąt, a słoń Thisiam niedługo
opuści płockie zoo i pojedzie do
Czech. Do nas mają przybyć
dwa młode samce.

* Prawie 30 pracowników Orlenu
świętowało w pałacyku w Srebr−
nej swoje jubileusze pracy: 30,
40 i 45 lat.

* Przy ul. Kościuszki 7 otwarto nie−
typową księgarnię – w bajko−
wym wystroju proponuje tylko
książki dla najmłodszych.

* I L.O. Płockiego Uniwersytetu Lu−
dowego jako jedyna z płockich
szkól otrzyma dofinansowanie
Ministra Edukacji Narodowej na
realizację zgłoszonego do konkur−
su projektu wycieczki o charakte−
rze patriotycznym. Pojadą do
Oświęcimia, Wadowic i Krakowa.

* Rozpoczęła się rozbiórka zaplecza
przedsiębiorstwa Mosty Płock.
U zbiegu Tysiąclecia, Bielskiej
i Przemysłowej powstanie gale−
ria handlowo−rozrywkowa.

* Zakończono najtrudniejszy etap –
palowanie i wzmacnianie funda−
mentów na budowie nowego
Przedwiośnia. Inwestor zapew−
nia, że latem przyszłego roku bę−
dziemy już mogli pójść do kina.

* Od soboty 22 września łódzkie ki−
no Charlie chce uruchomić
w Płocku kino zastępcze; filmy
będą wyświetlane w soboty i nie−
dziele w sali koncertowej szkoły
muzycznej, a w czwartki i piątki
w POKiS−ie.

* W hali sportowej SW im. P.
Włodkowica 5 września odbyły
się XII Płockie Targi Pracy.

* Przy stadionie Stoczniowca tworzy
się drużyna futbolu amerykańskiego
dla chętnych w wieku 17 – 30 lat.

* Burmistrz Gostynina zaprasza
płocczan 15 września na „Poże−
gnanie lata”. Na zakończenie róż−
norakich imprez wystąpi Maryla
Rodowicz. (j)

Minął miesiąc

Lokale własne

Prezydent postanowił sprzedać do−
tychczasowym użytkownikom 4
gminne lokale, które dotąd dzierża−
wili. Formę własności zmienią 4 lo−
kale przy al. Jachowicza 42. Wnioski
o wykup lokali najemcy złożyli
w połowie 2005 roku.

Natomiast do sprzedaży (w formie
ustnego przetargu nieograniczonego)
przeznaczony został lokal o pow.
97,8 mkw. przy ul. Kolegialnej 26c.

Chińska rewizyta

W lutym 2006 roku, za pośred−
nictwem Konsulatu Polskiego
w Szanghaju, Płock nawiązał kon−
takt z miastem Huai’an w prowincji
Jiangsu. W maju ubiegłego roku
gościliśmy delegację z tego miasta
w Płocku. Teraz Chińczycy zapro−
sili płocką delegację do siebie na
Festiwal Kuchni i Kultury Huaiy−
ang, który organizują w dniach 22 –
27 września. Przewidziane są gos−
podarcze spotkania w Szanghaju.
Gospodarze pokrywają koszty zak−
waterowania i wyżywienia płockiej
delegacji.

Do wynajęcia

Do wynajęcia w trybie publiczne−
go przetargu nieograniczonego
przeznaczone zostały 2 lokale użyt−
kowe: przy ul. Bielskiej 19 (33,5
mkw.) i ul. Kolegialnej 13 (108,5
mkw.).

Dzień Dziecka w Darmstadt

W ramach współpracy z Dar−
mstadt od pięciu lat otrzymujemy
zaproszenia do udziału w Świato−
wym Dniu Dziecka, organizowa−
nym w tym mieście we wrześniu.
W tym roku, 3 dni w Lindenfels
i Darmstadt (20 – 23 września) spę−
dzi 5 uczniów ze Szkoły Podstawo−
wej nr 15. W festynie uczestniczą
delegacje miast partnerskich z całej
Europy.

Nowy dyrektor

Przez następne 5 lat stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
piastować będzie Agnieszka Hara−
basz. Kandydaturę zgłosił organ pro−
wadzący, jako że czerwcowy kon−
kurs nie został rozstrzygnięty. (j)

Prezydent zarządził

Bal u Przyjaznych Serc
Dzień Przyjaznych Serc – impreza

integracyjna Domu Pomocy Społecz−
nej w Płocku – organizowana jest już
po raz piąty. Mieszkańcy i pracowni−
cy zapraszają do udziału w zabawie
21 września, od godz. 10 do 20, na te−
renie ogródka DPS przy ul. Krótkiej
6a. W programie m.in. przejazdy bry−
czką, grill, konkursy, zabawy tanecz−
ne. Imprezie towarzyszy m.in. wysta−
wa prac fotografika Jana Drzewiec−
kiego. (rł)

– Oddajemy hołd poległym i pomor−
dowanym, modlimy się za tych, którzy
bronili Ojczyzny przed agresją Nie−
miec – mówił w Stanisławówce jej
proboszcz Walerian Święcicki.

W 68. rocznicę wybuchu wojny
w hołdzie poległym pochyliły się
sztandary: Związku Kombatantów
i Gimnazjum nr 6 im. Władysława
Szafera. Młodzież ze Związku Harcer−
stwa Rzeczpospolitej wspólnie z płk.
Antonim Jelcem poprowadziła apel
poległych.

Zgromadzonym w świątyni prezes
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych przypomniał,
że podczas II wojny światowej zginęło

55 mln ludzi, 35 milionów zostało trwa−
le okaleczonych. W Polsce 129 tysięcy
żołnierzy poległo na frontach, 200 tysię−
cy zostało zamordowanych za działal−
ność konspiracyjną, 30 tysięcy zginęło
w niewoli. O tym trzeba pamiętać, by
tamte tragiczne dni nie powtórzyły się.

Niecodzienną oprawę muzyczną
mszy św. przygotowali kataryniarze,
którzy wieczorem występowali na Sta−
rym Rynku, a w południe zaproszeni
zostali do „Stanisławówki”. Po mszy
dali jeszcze w kościele krótki koncert.

Pod tablicą upamiętniającą poległych
płocczan, kombatanci, Tomasz Korga
w imieniu władz miasta i młodzież złoży−
li kwiaty, harcerze zaciągnęli wartę. (j)

Żołnierzom Września

Podobnie jak w roku ubiegłym Towa−
rzystwo Naukowe Płockie organizuje kur−
sy języka angielskiego dla osób „w kwie−
cie wieku”. Zaplanowano 2 poziomy: pod−
stawowy i średnio zaawansowany. Kursy
będą trwały 5 miesięcy, a zajęcia odbywać
się będą w Bibliotece im. Zielińskich dwa

razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne
w małych grupach. Za naukę trzeba zapła−
cić po 150 złotych miesięcznie.

Zapisy i wpłaty przyjmuje Biuro Zarzą−
du TNP przy Placu Narutowicza 8 w dni
robocze od godz. 8 do 16 a w czwartki od
8 do 18. (j)

Angielski dla dorosłych

W finale ogólnopolskiego konkursu studencka Miss Polski wzięło
udział 19 dziewcząt. Tytuł i koronę zdobyła Weronika Ostrowska. Zaś
Miss Publiczności zgromadzonej w niedzielę, 9 września, na Starym
Rynku została płocczanka Magdalena Więckowska (II wicemiss). (j)
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Mowa o pasażu Paderewskiego, który
w przyszłości połączy Podolszyce Pół−
noc, Południe oraz Zielony Jar. Roboty
wykona Przedsiębiorstwo Instalacyjno−
Usługowe „Wereszczyński”. Wygrało
ono dwa przetargi, ogłoszone przez Be−
tek−Nieruchomości na zlecenie miasta. 

Docelowo nowy deptak połączy dwa
kościoły: na Podolszycach Południe i Pół−
noc. Przetnie on galerię rozrywkowo−han−
dlową Wisła oraz Park Północny, skąd
wzdłuż ulicy Kutrzeby doprowadzi nas aż
do rzeki Rosicy. Koncepcję Pasażu Pade−
rewskiego stworzył płocki architekt Le−
szek Narkowicz. Uszczegółowiła ją Pra−
cownia Architektoniczna Królikowski
i Jaworski. 

Prace będą trwać jednocześnie po pół−
nocnej i południowej części Podolszyc.
Po stronie południowej Wereszczyński
rozpocznie przy ul. Czwartaków. Roboty
w tej części będą kosztować prawie 2 mln
200 tys. zł. Na Podolszycach Północ pra−
ce – o wartości 949 tys. zł – będą obejmo−
wały odcinek od ul. Armii Krajowej do
Parku Północnego (wzdłuż ul. Kutrzeby).
Na razie nie powstanie parking pomiędzy
Gimnazjum nr 8 a kościołem św. Krzyża.
Zostanie on wykonany w kolejnym eta−
pie prac.

Leszek Narkowicz w swojej koncepcji
umieścił wiele elementów małej architek−
tury i akcentów, łączących pasaż z posta−
cią Ignacego Paderewskiego. Przy wej−
ściu na deptak od strony ul. Czwartaków
na podeście betonowym stanie ażurowa
kula z fortepianem w środku. Nocą pod−
świetlony będzie złotym snopem światła.
Posadzka głównego placu będzie miała
kształt klawiatury fortepianu. Ciekawym
elementem, zaproponowanym przez Nar−
kowicza, są latarnie; przykryte falistym
daszkiem, aby ich światło nie trafiało bez−

pośrednio w okna okolicznych bloków,
tylko na chodnik.

Na Podolszycach Południe pasaż bę−
dzie miał zmienność szerokość – od 12 do
15 metrów. Wzdłuż powstaną liczne zato−
czki z ławeczkami. Nawierzchnia wyko−
nana zostanie z różnych typów kostki bru−
kowej. Wzdłuż deptaku będzie biegła
ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m. Na
końcu pasażu zaprojektowano plac o wy−
miarach 50x60 metrów. Znajdzie się on
ok. 80 cm poniżej głównego ciągu.
W związku z tym „Wereszczyński” musi
zbudować niewielkie schody. Scaleniem
całości będzie zieleń. Projekt zakłada, że
zostaną posadzone klony, tuje płożące
oraz berberysy. 

Przy kościele św. Wojciecha powstanie
również Park Dębów. Ma ich być 27, na
pamiątkę uczczenia tylu lat pontyfikatu
Jana Pawła II.

Na Podolszycach Północ również pow−
staną skwery, chodniki oraz ścieżka rowe−
rowa. Nie zabraknie placyków rekreacyj−
nych oraz elementów małej architektury.
Na części deptaku zostanie posadzony
podwójny szpaler drzew otoczony krze−
wami. Całość zostanie oświetlona niskimi
lampami. Pomiędzy ścieżką rowerową
a chodnikiem zaprojektowano ozdobne
„słupy przestrzenne” w postaci kratownic,
które wykorzystywane będą jako podpory
pod pnącza. Od strony ul. Armii Krajowej
powstanie skarpa, na której rosnąć będą
drzewa. Wszystko podkreślą lampy za−
montowane w ziemi. Projekt przewiduje
także kolejne wyniesienie terenu, które
otoczone będzie murkiem oporowym, tak
aby zasłonić rozdzielnię elektryczną. Tu
też posadzone zostaną krzewy. W projek−
cie zieleni znalazły się m.in. klony, głogi,
wiśnie, berberysy, tawuły japońskie, irgi
i pnącza. M.D.

Już niedługo rozpocznie się kolejna duża inwestycja na Podol−
szycach Południe, która zmieni oblicze osiedla 

Fortepian, dęby i ścieżkiUrząd Miasta poszukuje firmy, któ−
ra opracuje dokumentację projektowo−
kosztorysową hali sportowo−widowi−
skowej. To już trzeci przetarg na tę in−
westycję, ale teraz jego zakres został
ograniczony. Najpierw powstanie pro−
jekt, a dopiero później miasto poszuka
wykonawcy. 

Przypomnijmy, że pierwszy prze−
targ na projekt i budowę hali widowi−
skowo−sportowej przy ul. 7 czerwca
1991 roku Urząd Miasta ogłosił
w grudniu 2005 roku. Nie udało się
wtedy wyłonić wykonawcy, ponieważ
zaproponowane przez firmy ceny były
zbyt wysokie. Przed ogłoszeniem ko−
lejnego postępowania miasto zrezy−
gnowało z budowy basenu, internatu
i sali treningowej. Widownia także się
zmniejszyła z czterech do trzech tysię−
cy miejsc. Drugi przetarg ogłoszono
rok temu. Miasto wybrało jako wyko−
nawcę płocką Vectrę i wszystko wska−
zywało na to, że budowa – wyczeki−
wanej przez płocczan hali – wkrótce
ruszy. Inwestycja miała być gotowa
w marcu przyszłego roku. 

Jednak, rozstrzygnięcie przetargu
oprotestował Mostostal Warszawa.
Sprawa dwukrotnie trafiała do sądu.
W końcu kilka tygodni temu Prezy−
dentowi udało się unieważnić drugi
przetarg. Dzięki temu teraz można by−
ło wszcząć nowe postępowanie. Tym
razem tylko na sporządzenie projektu
budowlanego, uzyskanie pozwolenia
na budowę i sporządzenia projektów
wykonawczych, a także specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru ro−
bót budowlanych. 

W ramach zamówienia, firma która
wygra przetarg, będzie musiała wyko−
nać projekt zagospodarowania terenu
na działkach przeznaczonych na budo−
wę oraz zaprojektować 300−500 miejsc
postojowych dla samochodów osobo−
wych. Musi powstać również przynaj−
mniej 20 miejsc dla autokarów, z tego
minimum cztery muszą się znajdować
w pobliżu wejścia dla zawodników. 

W projekcie musi być także uw−
zględnione upamiętnienie pobytu Jana
Pawła II w tym miejscu w 1991 roku.

Zamawiający zakłada, że koszt rea−
lizacji całego zaprojektowanego
obiektu nie powinien przekroczyć 95
mln zł brutto. Na przygotowanie pro−
jektu oraz kosztorysu inwestycji zwy−
cięzca przetargu będzie miał dziesięć
miesięcy.

Hala widowisko−sportowa ma służyć
przede wszystkim do organizacji me−
czów piłki ręcznej, choć miasto chce,
aby była ona wykorzystywana również
do organizacji innych imprez, nie tylko
sportowych. Centralnym punktem bę−
dzie boisko o wymiarach 50x30 me−
trów. Musi ono zostać tak zaprojekto−
wane, aby mogły się na nim odbywać
nie tylko rozgrywki szczypiornistów,
ale także mecze siatkówki czy koszy−
kówki. Na widowni będzie mogło za−
siąść pięć tysięcy widzów. Będą oni
mogli korzystać z szatni z depozytem,
przynajmniej dwóch małych bufetów
oraz lokalu gastronomicznego, który
pomieści przynajmniej 100 osób.

Do dyspozycji zaproszonych gości
będzie dziewięć wydzielonych lóż dla
20 osób oraz jedna dla 40 osób. Każda
z nich zostanie wyposażona w toaletę
oraz zaplecze. 

Zawodnicy będą mieli do swojej dys−
pozycji salę rozgrzewek i treningu ogól−
norozwojowego, sześć zespołów prze−
bieralni z zapleczem sanitarnym (w tym
min. 2 wyposażone w stoły do masażu
i saunę), siłownię oraz odnowę biolo−
giczną. W projekcie znalazły się także
pokoje: lekarza, kontroli antydopingo−
wej, trenerów, sędziów. Specjalnie dla
zawodników i ich ekip przygotowano
pokój śniadań z zapleczem oraz bar. 

W obiekcie znajdzie się sala konfe−
rencyjno−bankietowa dla 300 osób,
którą będzie można podzielić na trzy
segmenty. Na widowni będzie mogło
usiąść 100 dziennikarzy, którzy po
meczach lub koncertach będą mogli
skorzystać z sali przeznaczonej spe−
cjalnie dla wywiadów.

Projektant powinien przewidzieć
możliwość dobudowania w przyszło−
ści, w bezpośrednim sąsiedztwie hali,
basenu, sali treningowej, internatu
i skate parku. M.D.

Najpierw projekt

Miasto przygotowuje się do budowy
ulic: Granicznej i Wodnej. W pierwszej
kolejności musi powstać jednak doku−
mentacja projektowa i kosztorysowa.
Zadanie obejmuje odcinek ul. Granicz−
nej od ul. Wyszogrodzkiej w kierunku
Wisły oraz ul. Wodną. Wybrana w prze−
targu firma będzie musiała m.in. uzy−
skać decyzję o lokalizacji drogi i poz−

wolenie na budowę. Projekt powinien
zawierać prace budowlane, a także uz−
brojenie terenu w brakującą infrastruk−
turę oraz kosztorysy inwestorskie. Pro−
jektant musi uwzględnić również zmia−
ny w organizacji ruchu podczas prowa−
dzenia robót oraz uzgodnienia z właści−
cielami posesji, które zostaną zajęte pod
inwestycje. Na opracowanie pełnej do−
kumentacji wykonawca projektu będzie
miał osiem miesięcy. (m.d.)

Decyzje i koszty

dokończenie ze str.1
Wiadomo już, że płocczanie będą

mogli robić zakupy w takich sklepach
jak: RTV Euro AGD, New Yorker
– wielkopowierzchniowy sklep z mo−
dą młodzieżową i sportową, Galeria
Centrum oferująca modę damską, mę−
ską i młodzieżową, Douglas – wiodąca
w Europie sieć luksusowych perfume−
rii, Rossmann – drogeria. Większość
sklepów będzie z ubraniami i butami,
np. KappAhl, Monnari, Pabia, Diver−
se, Kazar, Bata, Venezia.

Projekt galerii powstał w krakow−
skiej pracowni architektonicznej SAP−
Projekt−Południe. Będzie to prosta, ale
atrakcyjna bryła o kształcie prostokąta.
Główne wejście, podkreślone grafito−

wym pylonem, będzie u zbiegu al. Ja−
na Pawła II i ul. Wyszogrodzkiej.

Dwa inne wejścia będą od ul. Wyszo−
grodzkiej i Czwartaków. Elewacje zo−
staną wykonane z wysokiej jakości ma−
teriałów: dolomitu, czarnego gresu
i szkła. We wnętrzach znajdą się podob−
ne materiały, ale wszystko zostanie zła−
godzone drewnem i ciepłym pomarań−
czowym kolorem. W galerii zostanie za−
stosowane też specjalne, przyjazne dla
oka oświetlenie. W środku „Wisły”
znajdą się dwa główne place: jeden
z miejskim zegarem, a drugi z fontanną
i kaskadą wodną. Cały obiekt będzie kli−
matyzowany. Przyjezdni, którzy zawita−
ją do Galerii Wisła będą mogli korzystać
z 540 miejsc parkingowych. M.D.

Niech się mury pną do góry
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Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy budowy hali sportowej oraz
modernizacji boisk w Zespole Szkół Bu−
dowlanych nr 1 przy ul. Mościckiego. 2/
Na prośbę mieszkańców ulic: Czwarta−
ków i Zubrzyckiego proszę o udzielenie
informacji na temat możliwości wybudo−
wania boiska do gry w piłkę. 3/ Na jakim
etapie realizacji znajduje się inwestycja,
dotycząca budowy drogi wraz z infra−
strukturą w ul. Nauczycielskiej? 4/ Na ja−
kim etapie jest budowa drogi wraz z in−
frastruktura w zachodniej części osiedla
Borowiczki? 5/ Dotyczy utworzenia
miejsc parkingowych przy ul. Armii Kra−
jowej 13. 6/ Czy Urząd Miasta Płocka
udzielił pomocy rzeczowej lub finanso−
wej wspólnotom mieszkaniowym? 7/ Ja−
kie środki pieniężne zostały przekazane
przez Urząd Miasta na sport w 2007 ro−
ku? 8/ Proszę o udzielenie informacji
w sprawie remontu budynku przy ul. Sło−
necznej 68.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Bardzo proszę o wyrównanie poboczy
na ulicach: Góry, Łąckiej, Ciechomickiej
i wycięcie suchych drzew. 2/ Proszę
o przegląd asfaltowej ulicy Na Stoku. 3/
Kiedy nastąpi „wykorytowanie” ul. Ni−
zinnej? 4/ Proszę o zamontowanie dwóch
blokad spowalniających na ul. Nadwi−
ślańskiej.

Eryk Smulewicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W jakim terminie nastąpi wykonanie
nawierzchni ul. Orzechowej na osiedlu
Imielnica? 2/ Proszę o zaprojektowanie
i wykonanie chodnika oraz ścieżki rowe−

rowej na odcinku ulicy Otolińskiej (od
Budmatu do przejazdu kolejowego). 3/
Kiedy planowana jest (zapisana w budże−
cie) modernizacja obiektów sportowych
„Stoczniowiec”? 4/ Jakie działania,
oprócz sprzedaży po cenach rynkowych
lokalu przy ul. Kolegialnej, Urząd Miasta
zamierza podjąć, aby pomóc Zakładom
Mięsnym? 5/ Kiedy będzie możliwe wy−
konanie przebicia (chodnika), łączącego
ul. Przemysłową z Bielską? 6/ Jakie dzia−
łania Urząd Miasta zamierza podjąć
w przypadku kontynuacji strajku na Wi−
niarach i zapowiedzi lekarzy, że od 1 paź−
dziernika odejdą z pracy?

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o uaktualnienie i uzupełnienie
informacji na anglojęzycznej wersji stro−
ny internetowej Urzędu Miasta Płocka. 

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zainstalowanie sygnalizacji
świetlnej (na przycisk) na przejściu dla
pieszych przy ul. Armii Krajowej/Hubal−
czyków. 2/ Proszę o obsadzenie krzewami
budynku mieszkalnego przy ul. Armii
Krajowej 56.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Usunięcie suchych drzew w przejściu
między blokami przy ul. Dobrzyńskiej
i Jasnej. 2/ Wykonanie miejsc postojo−
wych dla mieszkańców m.in. bloku przy
ul. Kazimierza Wielkiego 34. 3/ Wnoszę
o wycięcie drzew i krzewów wzdłuż ogro−
dzenia ogrodów działkowych przy ul.
Szpitalnej.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o ponowne przeanalizowanie
projektu Miejscowego planu zagospoda−
rowania przestrzennego osiedla Podol−
szyce Południe w części obejmującej pla−
nowaną ulicę, stanowiącą przedłużenie
ul. Czwartaków. 2/ Proszę o zarezerwo−
wanie w budżecie miasta na rok 2008

środków na powołanie placówki socjote−
rapeutycznej. 3/ Ponownie proszę o wy−
jaśnienie przyczyn, z powodu których nie
została zakończona procedura przetargo−
wa na rozbudowę L.O. im. Wł. Jagiełły,
pomimo wyboru najkorzystniejszej ofer−
ty. 4/ Proszę o wyjaśnienie kwestii zabu−
dowy Nowego Rynku. Jaki jest przewi−
dziany harmonogram działań? 5/ Proszę
o informację na temat ilości dzieci spoza
Płocka zapisanych do płockich przed−
szkoli, których pobyt w placówkach fi−
nansują gminy, z którymi zostały w tej
kwestii podpisane umowy. 6/ Kiedy roz−
pocznie się remont pływalni Podolanka,
jaki będzie jego koszt i jak długo będą
trwały prace? 7/ Proszę o przedstawienie
efektów działań Urzędu w kwestii napra−
wy amfiteatru. 8/ Proszę o informację na
temat działań podjętych przez Prezyden−
ta, mających na celu funkcjonowanie
w Płocku Centrum Powiadamiania Ra−
tunkowego. 9/ Kiedy zostaną oddane
mieszkania, budowane przez MTBS na
osiedlu Zagroda II bis? 10/ Czy została
zakończona budowa I i II odcinka dróg
dojazdowych do nowego mostu? 11/ Pro−
szę o wyjaśnienie zasadności zakupu na
rzecz miasta 15 billbordów za cenę 130
tys. złotych. 12/ Jaki jest planowany
koszt remontu budynku Petrobudowy
przy ul. 3 Maja? 13/ Proszę o przedsta−
wienie aktualnej koncepcji zagospodaro−
wania budynku przy ul. Jasnej.

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o udostępnienie kserokopii pis−
ma, jakie Urząd Miasta wystosował do
ABW w sprawie nieprawidłowości przy
budowie amfiteatru. 2/ Naprawa uszko−
dzonego stalowego słupka w ul. Tumskiej
(przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza).
3/ Proszę o informacje nt. stanu technicz−
nego Podolanki. Ile ekspertyz basenu po−
siada Urząd Miasta?

Wioletta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o uwzględnienie w planie re−
montów chodników zasobów administro−

wanych przez MZGM przy ul. Obrońców
Westerplatte 7/1, 5/1, 3, 3/1, 3/2. 2/ Proszę
o wykonanie projektu technicznego bra−
kującego fragmentu ul. Różanej.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jakie działania zostały podjęte, by nie
dopuścić do pozbawienia Płocka Centrum
Powiadamiania Ratunkowego? 2/ Miesz−
kańcy bloku przy ul. Przyszkolnej 8 pro−
szą o obcięcie koron dwóch topól, rosną−
cych obok bloku. 3/ Mieszkańcy bloków
przy ul. Wyszogrodzkiej 100 i Piłsudskie−
go 48, 50 i 52 proszą o zainstalowanie
ekranów dźwiękochłonnych.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dlaczego nie było informacji o rezy−
gnacji z koncertu „Sound Cool Tour”
w dniu 19 sierpnia?

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie realizacji zarządzenia Pre−
zydenta Miasta o podwyżce płac pracow−
ników administracji i obsługi o placów−
kach oświatowych. 2/ W sprawie projektu
technicznego sal dydaktycznych i wejścia
do III L.O. od strony ul. Łukasiewicza.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jakie opłaty są pobierane za zajęcie
pasa drogowego związane z ustawie−
niem rusztowania w czasie remontu
obiektu wpisanego do rejestru zabyt−
ków? 2/ Istnieje w Płocku ulica bez naz−
wy (równoległa do ul. Gęsiej). Kilkana−
ście domów jednorodzinnych przynale−
ży do Gęsiej, część do Wyszogrodzkiej
i Łąkowej. Czy UM planuje uporządko−
wać tę sytuację? 3/ Zamknięcie przeja−
zdu (przez osobę prywatną) między ul.
Gęsią a ul. Równoległą. 4/ Mieszkańcy
ul. Żyznej i Stróżewka proszą o wydłu−
żenie linii autobusowej, by przystanek
był na ul. Żyznej. 5/ Funkcjonowanie
domu weselnego przy ul. Gęsiej.

Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami i podczas
XI sesji Rady Miasta Płocka 
w dniu 28 sierpnia 2007 roku:

1. UCHWAŁA NR 162/XI/07 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta Płoc−
ka na 2007 r.,

2. UCHWAŁA NR 163/XI/07 w spra−
wie wystawienia weksla własnego
in blanco, 

3. UCHWAŁA NR 164/XI/07 w spra−
wie przyjęcia zadań z zakresu admi−
nistracji rządowej i zawarcia poro−
zumienia z Ministrem Edukacji Na−
rodowej,

4. UCHWAŁA NR 165/XI/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy na opracowanie dokumen−
tacji projektowej przebudowy ulicy
Dębowej na okres przekraczający
rok budżetowy, 

5. UCHWAŁA NR 166/XI/07 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 151/X/07
Rady Miasta Płocka z dnia 26 czer−
wca 2007 r.,

6. UCHWAŁA NR 167/XI/07 w spra−
wie wyłączenia trybu przetargowe−
go przy najmie lokalu użytkowego

o powierzchni 48,46 m przy ul. Ko−
legialnej 33,

7. UCHWAŁA NR 168/XI/07 w spra−
wie przeznaczenia do sprzedaży lo−
kalu użytkowego położonego
w Płocku przy ul. Kolegialnej 33
o pow. 48,46 m wraz z oddaniem
udziału w gruncie w wieczyste użyt−
kowanie, przyznania najemcy pier−
wszeństwa w nabyciu oraz określe−
nia zasad sprzedaży, 

8. UCHWAŁA NR 169/XI/07 w spra−
wie przyjęcia pomocy finansowej
od Gminy Sanniki na poczet pokry−
cia kosztów pobytu w Izbie Wy−
trzeźwień w Płocku w roku 2007
mieszkańców Gminy Sanniki,

9. UCHWAŁA NR 170/XI/07 w spra−
wie zmiany uchwały Nr 129/X/07
Rady Miasta Płocka z dnia 26 czer−
wca 2007 roku w sprawie rozpatrze−
nia zarzutu Z. R. do ustaleń projek−
tu Miejscowego planu zagospodaro−
wania przestrzennego osiedla Po−
dolszyce Południe w Płocku,

10. UCHWAŁA NR 171/XI/07 w spra−
wie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowa−
nia przestrzennego terenu położone−
go w rejonie ul. Długiej w Płocku,

11. UCHWAŁA NR 172/XI/07 w spra−
wie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodaro−
wania przestrzennego części tere−
nów Płockiego Parku Przemysłowo
– Technologicznego położonych
przy ul. Łukasiewicza w Płocku,

12. UCHWAŁA NR 173/XI/07 w spra−
wie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodaro−
wania przestrzennego terenu poło−
żonego przy ul. Zglenickiego
w Płocku,

13. UCHWAŁA NR 174/XI/07 w spra−
wie pozbawienia odcinków ulicy
Norbertańskiej dotychczasowej ka−
tegorii drogi gminnej,

14. UCHWAŁA NR 175/XI/07 w spra−
wie pozbawienia ulicy Tumskiej do−
tychczasowej kategorii drogi gminnej,

15. UCHWAŁA NR 176/XI/07 w spra−
wie pozbawienia ulicy Wesółka do−
tychczasowej kategorii drogi powia−
towej i zaliczenia jej do kategorii
dróg gminnych,

16. UCHWAŁA NR 177/XI/07 w spra−
wie skargi M. L. na niezgodne z pra−
wem działanie dyrektora Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Płocku,

17. UCHWAŁA NR 178/XI/07 w spra−

wie wyrażenia zgody na wzniesie−
nie pomnika księcia Bolesława III
Krzywoustego na Placu Gabriela
Narutowicza w Płocku,

18. UCHWAŁA NR 179/XI/07 w spra−
wie ustalenia nazwy dla ronda,

19. UCHWAŁA NR 180/XI/07 w spra−
wie ustalenia nazwy dla ronda, 

20. UCHWAŁA NR 181/XI/07 w spra−
wie ustalenia nazwy dla nowej prze−
prawy mostowej,

20. UCHWAŁA NR 182/XI/07 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07
Rady Miasta Płocka z dnia 27 mar−
ca 2007r. w sprawie określenia za−
dań rehabilitacji zawodowej i spo−
łecznej oraz przeznaczenia na nie
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw−
nych na rok 2007, zmienionej Uch−
wałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta
Płocka z dnia 29 maja 2007r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
80/VII/07 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawo−
dowej i społecznej oraz przeznacze−
nia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych na rok 2007.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XI 
sesji w dniu 28 sierpnia 2007 roku:
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Badania nad procesem usamodzielnie−
nia młodzieży opuszczającej tradycyjne
domy dziecka pokazały, iż nie jest ona do−
brze przygotowana do startu w dorosłe ży−
cie. Często nie potrafi założyć prawidło−
wo funkcjonującej rodziny. Zdarza się, że
usamodzielnieni już wychowankowie po−
wielają patologie swoich naturalnych ro−
dziców – wynika z „Informacji na temat
funkcjonowania placówek opiekuńczo−
wychowawczych, rodzinnych domów
dziecka i rodzin zastępczych na terenie
miasta Płocka” przygotowanej na ostatnią
sesję Rady Miasta.

Nie ma jak w domu

Miażdżące są też wyniki jednej z dwóch
analiz – przeprowadzonych przez MOPS
w 2004 r. – dotyczącej wykształcenia usa−
modzielnianych wychowanków z placó−
wek opiekuńczo – wychowawczych i ro−
dzin zastępczych. Badania wykazały, że
młodzież wychowywana w rodzinach za−
stępczych ma zdecydowanie większą mo−
tywację zdobywania wykształcenia. Około
95 proc. wychowanków kontynuuje naukę
na poziomie szkoły średniej lub wyższej.
Natomiast w przypadku wychowanków
placówek liczba ta kształtuje się na pozio−
mie 50 proc. jeżeli chodzi o szkołę średnią
z nieznacznym odsetkiem w kierunku
szkoły wyższej.

Niestety, liczba rodzin zastępczych za−
miast rosnąć maleje. W 2004 r. było ich
168 (w tym 3 rodziny zawodowe niespo−
krewnione z dzieckiem o charakterze po−
gotowia rodzinnego), w 2005 – 167 (w
tym 3 rodziny zawodowe niespokrewnio−

ne z dzieckiem; 2 o charakterze pogoto−
wia rodzinnego i jedna specjalistyczna).
Dziś jest 156 takich rodzin. 

Rodziny zastępcze tworzone są w wię−
kszości przez osoby spokrewnione
z dzieckiem. Najczęściej tę formę opieki
sprawują dziadkowie, którzy częściej
zwracają się o poradę, wsparcie, pomoc
w rozwiązywaniu trudności. Przydałoby
się z pewnością więcej rodzinnych do−
mów dziecka (dziś są trzy tego typu pla−
cówki; pierwsza utworzona 10 lat temu,
dwie następne 5 lat temu) i rodzin zastęp−
czych niespokrewnionych z dzieckiem.

Na szczęście działają w Płocku 3 zawo−
dowe niespokrewnione z dziećmi rodziny
zastępcze o charakterze pogotowia rodzin−
nego, które przejęły w mieście Płocku
opiekę nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat.
Dzięki temu od kilku lat dzieci w tym
przedziale wiekowym nie trafiają do pla−
cówek opiekuńczo−wychowawczych.

Mniejsze koszty

Ośrodek Adopcyjno−Opiekuńczy
w Płocku przy współudziale Miejskie−
go Ośrodka Pomocy Społecznej cały
czas prowadzi kampanię zarówno pro−
mującą, jak i poszukującą kandydatów
do prowadzenia rodzin zawodowych.

Dodatkową motywacją w tym działaniu
jest analiza kosztów utrzymania. Z infor−
macji MOPS wynika, że koszt utrzymania
dziecka i wydatków związanych z funkcjo−
nowaniem Rodzinnych Domów Dziecka
(RDDz) jest znacznie niższy od tych w pla−
cówkach interwencyjnych i socjalizacyj−
nych. Średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w tej ostatniej to – w tym roku
– ponad 2 950 zł (2 867 zł w 2006 r.), a w
RDDz od blisko 1 850 zł do 2 060 zł (1 976
zł do 2 025 zł w 2006 r.). 

Dlatego w końcowych wnioskach za−
równo Prezydent Płocka oraz dyrektorzy
MOPS i Wydziału Zdrowia i Spraw Spo−
łecznych, wśród priorytetów przyszłych
działań, wymieniają dalsze propagowa−
nie zastępczego rodzicielstwa i pozyski−
wanie rodzin zastępczych niespokrew−
nionych z dzieckiem, tworzenie sieci ro−
dzin zawodowych, niespokrewnionych
z dzieckiem oraz pozyskiwanie kandyda−
tów do prowadzenia placówek rodzin−
nych, a także tworzenie grup wsparcia dla
rodzin zastępczych (zwłaszcza kiedy sta−
nowią je osoby starsze). (rł)

Dzieci wychowane w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastęp−
czych są bardziej ambitne, lepiej wykształcone i łatwiej wchodzą
w dorosłe życie, niż te z tradycyjnych domów dziecka – wynika z ana−
liz płockiego MOPS−u

Lepsze życie, lepszy start
Na Placu Narutowicza stanie pom−

nik Bolesława Krzywoustego – tak
zdecydowali radni na XI sesji. 

Od 2003 roku w Płocku działa Spo−
łeczny Komitet Budowy pomnika
księcia Bolesława III Krzywoustego.
Propozycja, aby obelisk stanął na Pl.
Narutowicza wyszła właśnie od ko−
mitetu. Pomysł zyskał akceptację
Miejskiego Konserwatora Zabytków.
O tym, w którym miejscu dokładnie
stanie pomnik, zadecyduje konkurs.
Wtedy też okaże się, jak dokładnie
będzie on wyglądał oraz jak zostanie
zagospodarowany cały plac. 

Bolesław III Krzywousty, syn Wła−
dysława Hermana, urodził się w 1086
roku. Całe swoje życie mocno zwią−
zany był z naszym miastem. Władał
płockim grodem jako suweren, książę
oraz niezależny, niepodlegający ni−
czyim wpływom, władca. 

Płocka warownia z uwagi na rolę
i działania Krzywoustego stała się
najważniejszym ośrodkiem decyzyj−

nym w ówczesnym państwie Polan
– czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Bolesław doceniał położenie i zna−
czenie Płocka oraz wartości osadni−
cze jego zaplecza. Księciu zależało
na stworzeniu dobrze wyposażonego
i zabezpieczonego ośrodka władzy,
skierowanego swym oddziaływa−
niem ku Prusom i Pomorzu. Za jego
życia Płock stał się rezydencją na
miarę europejską i ośrodkiem kultu−
ry, promieniującym na cały kraj.
Ten awans Płocka należy tłumaczyć
przede wszystkim wysunięciem
w polityce polskiej przez płockiego
księcia problematyki północno−
wschodniej. Dwór Krzywoustego
stanowił prężny ośrodek kultury. Do
Płocka przyjeżdżali wykształceni cu−
dzoziemcy, szczególnie zakonnicy
o artystycznych upodobaniach, ma−
larze i rzeźbiarze.

Bolesław Krzywousty walczył
o zjednoczenie państwa polskiego
i jego całkowitą niezależność. (m.d.)

Ku pamięci władcy

Na ostatniej sesji radni zgodzili się,
aby nowy most nazywał się Mostem
Solidarności. 

W plebiscycie na patrona drugiej
przeprawy przez Wisłę, ogłoszonym
przez Urząd Miasta i Gazetę Wybor−
czą – Płock, wygrała właśnie ta pro−
pozycja. Do wyboru było jeszcze pięć
propozycji: Most Bolesława Krzywo−
ustego, Książąt Mazowieckich, Euro−
pejski, Mazowiecki oraz Piastowski.
Płocczanom najbardziej podobała się
nazwa Most Solidarności. Pozytyw−
nie taką propozycję zaopiniowali tak−
że członkowie Zespołu ds. Nazewnic−
twa Ulic, której przewodniczy zastęp−
ca prezydenta Tomasz Kolczyński. 

W uzasadnieniu uchwały czytamy:
Solidarność to wspólnota działania,
podyktowana wspólnością interesów,
więź duchowa z osobą lub grupą spo−
łeczną zbliżona do braterstwa i cza−
sami wynoszona do rangi moralnego
obowiązku, a także forma zobowiąza−
nia, polegająca na wzajemnej odpo−
wiedzialności i pomocy. Solidarność
ma na celu tworzenie nowej rzeczywi−
stości, w której najwyższą wartością
jest człowiek i jego byt. Siłę solidar−
ności stanowi szacunek dla ludzkiej
godności, wolności i patriotyzmu. 

Imię mostu ma być także podzięko−
waniem dla tych wszystkich, którzy
w 1980 roku mieli odwagę walczyć
o wolność i w ten sposób nazwali
związek zawodowy.

Za nadaniem imienia Solidarności
nowej przeprawie mostowej głosowa−
ło 20 radnych, dwóch było przeciw,
a jeden wstrzymał się od głosu.

Dyskusję na sesji Rady Miasta
wzbudziła sprawa nadania imion
dwóm rondom. Projekty uchwał mó−

wiły o tym, aby rondu w Radziwiu
nadać imię Wojska Polskiego, a temu
na ul. Wyszogrodzkiej (pomiędzy
Zakładem Energetycznym a Podol−
szycami) – imię Orląt Lwowskich.
Na sesji zabrał jednak głos pułkow−
nik Antoni Jelec, prezes płockiego
oddziału Związków Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Prosił on, aby rondo na skrzyżowaniu
Wyszogrodzkiej nosiło imię Wojska
Polskiego, a rondo przy ul. Dobrzy−
kowskiej – 19. Pułku Piechoty Odsie−
czy Lwowa. Chodzi o jednostkę, któ−
ra we wrześniu 1939 roku w rejonie
Tokar i Radziwia próbowała zlikwi−
dować niemiecki przyczółek i na po−
lach wokół obecnej ulicy Dobrzy−
kowskiej rozegrał się jej dramat. Pułk
poniósł poważne straty, zginęło po−
nad 300 żołnierzy, ale prawie udało
mu się zepchnąć Niemców do rzeki.
Wehrmachtowcy byli tak wściekli
z powodu ataku, że nie pozwolili
płocczanom pomagać rannym pie−
churom, którzy tu konali przez kilka
dni. 

– Nazwa 19. Pułku Piechoty Odsie−
czy Lwowa jest zbyt długa, gdyż we−
dług zasad nie może ona przekraczać
30 znaków, w tym spacji – wyjaśniał
Tomasz Kolczyński. 

Radni znaleźli jednak rozwiązanie;
nazwę skrócono i na oficjalnych tab−
liczkach będzie ona zapisywana jako:
19. pp. Odsieczy Lwowa. 

Głosowanie było jednomyślne. Za
nadaniem rondu przy ul. Wyszo−
grodzkiej imienia Wojska Polskiego
głosowało 24 radnych. Tyle samo
głosowało za nadaniem rondu w Ra−
dziwiu imienia 19. Pułku Piechoty
Odsieczy Lwowa. M.D.

Znamy już imiona, jakie będą nosić: nowy most oraz dwa
ronda na drogach dojazdowych do niego 

Solidarność, pułk i wojsko

Gmina Sanniki zadeklarowała swoją
pomoc finansową na pokrycie kosztów
pobytu w płockiej Izbie Wytrzeźwień jej
mieszkańców. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym ro−
ku na styczniowej sesji radni zdecy−
dowali, że płocka Izba nie będzie
przyjmowała osób spoza miasta. Aby
osoby z innych miejscowości, będące
pod wpływem alkoholu były przyjęte
do placówki, władze Płocka wystąpi−
ły do burmistrzów i wójt gmin o par−

tycypację w kosztach funkcjonowa−
nia Izby.

Na sierpniowej sesji radni podjęli
uchwałę, która umożliwia gminie przy−
jęcie pieniędzy na ten cel. Sanniki
w 2007 roku przekażą 1 tys. zł. 

Z analizy funkcjonowania Izby wyni−
ka, że 30 proc. jej pacjentów to miesz−
kańcy okolicznych gmin, którzy z róż−
nych przyczyn nie płacą za pobyt w pla−
cówce. Dobowy koszt utrzymania jed−
nego pacjenta w 2006 roku wyniósł 279
zł. Sam pacjent za nocleg spędzony
w Izbie musi zapłacić 175 zł. (m.d.)

Kasa na Izbę
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Dwie ulice zostały pozbawione ka−
tegorii drogi gminnej, a jedna powia−
towej.

W pierwszym przypadku chodzi
o odcinek ul. Norbertańskiej oraz
ulicę Tumską. 

Od 1 stycznia 2008 roku ul. Nor−
bertańska na odcinku od przejazdu
kolejowego do ul. Grabówka bę−
dzie drogą wewnętrzną. – To nie−
bezpieczny odcinek – wyjaśniał na
sesji Rady Miasta zastępca prezy−
denta Tomasz Kolczyński. – Będzie
tam ścieżka rowerowa, a ruch na
tym odcinku będzie tylko lokalny,
tak aby zapewnić właścicielom
możliwość dojechania do ich pose−
sji. Dla pozostałych – oprócz rowe−
rów – ruch będzie zamknięty. 

– Parametry techniczne nie speł−
niają wymogów kategorii drogi
gminnej i dlatego musimy to zmie−
nić – dodawał Dariusz Zawidzki,
zastępca Prezydenta. 

Podobnie jest z ul. Tumską. Ze
względu na znajdujące się w pa−
sie drogowym ulicy elementy ma−
łej architektury (fontanny, ka−
mienne słupy itp.), przejazd ul.
Tumską jest znacznie węższy niż
dotychczas. Dlatego nie powinna
ona posiadać statusu drogi gmin−
nej, a jedynie może być drogą
wewnętrzną. 

Od stycznia przyszłego roku ul.
Wesółka, będąca dotąd drogą po−
wiatową, zaliczana będzie do ka−
tegorii dróg gminnych. Na takie
rozwiązanie wyrazili zgodę: Pre−
zydent Miasta Płocka oraz zarząd
województwa mazowieckiego.
Zaopiniowali oni pozytywnie
wniosek Powiatowego Zarządu
Dróg w Płocku, będącego zarząd−
cą dróg powiatowych poza grani−
cami administracyjnymi miasta,
znajdujących się na terenie powia−
tu płockiego. (m.d.)

Inne kategorie
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Szyszko, który jest Mazowieckim
Kuratorem Oświaty, spotkał się 28 sier−
pnia (w Państwowej Szkole Muzycz−
nej) z szefami szkół i placówek oświa−
towo−wychowawczych z północnego
Mazowsza, aby przede wszystkim
przedstawić kierunki działań Kurato−
rium na najbliższy rok. Prosił dyrekto−
rów o zaangażowanie się m.in. w reali−
zację programu „Zero tolerancji”, a w
szczególności o analizę poziomu frek−
wencji uczniów w szkołach, która jest
częścią programu. – Bardzo duża liczba
uczniów opuszcza szkolę z błahych po−
wodów, a rodzice usprawiedliwiają te
nieobecności. Należy wprowadzić od−
powiednie zmiany w statucie szkoły,
aby uniemożliwić takie działania – mó−
wił Mazowiecki Kurator Oświaty, któ−
rego martwi również niedostateczne
przygotowanie psychologiczne i mery−
toryczne nauczycieli, rozpoczynają−
cych pracę w szkołach. – Mówię to tak−
że na podstawie skarg rodziców. Pro−
szę o zwrócenie szczególnej uwagi, jak
przebiega staż i czy prowadzona jest
systematyczne praca przez cały rok?
Szyszko zachęcał również do studio−
wania prawa oświatowego. Według
MEN dyrektorzy i nauczyciele znają je
w sposób niezadowalający.

Mundurki i ocena z religii

Mazowiecki Kurator Oświaty uważa,
że „problem” mundurków szkolnych to
wynik – jak sam to określił – manipula−
cji prasowych. – Takie tytuły jak: „Czy
kurator będzie karał?” albo „Czy mło−
dzież się zbuntuje?” wprowadzają dużo

niepotrzebnego zamieszania – tłuma−
czył. – Proszę nie traktować przepisów,
dotyczących wprowadzenia jednolitych
strojów szkolnych, doktrynalnie. Kura−
tor nie będzie karał za ich brak od pier−
wszego września. Wiem, że niektóre
szkoły jeszcze ich nie zamówiły, że są
problemy z wyborem, z dostawami. Nic
złego się nie stanie, jeśli zostaną wpro−
wadzone nie od pierwszego, ale od dzie−
siątego września lub na Dzień Nauczy−
ciela, a może na Boże Narodzenie. 

Dodał również, że – jego zdaniem
– uczniowie nie są im przeciwni, ale
chcą aby w dyskusji wzięto pod uwagę
również ich zdanie. 

W sprawie oceny z religii, etyki i in−
nych zajęć dodatkowych, dr Grzegorz
Szyszko zapewnił, że choć znajdzie się
ona na świadectwie i liczyć się będzie
do średniej, nie wpłynie na promocję
do następnej klasy.

Nowi dyplomowani

Zanim rozpoczęła się dyrektorska na−
rada, również w PSM, zorganizowana
została uroczystość wręczenia aktów na−
dania stopnia nauczyciela dyplomowane−
go. Otrzymało je 147 osób z placówek
szkolnych i oświatowo – wychowaw−
czych z północnego Mazowsza. 

– Stopień nauczyciela dyplomowane−
go to nie tylko większa o około 500 zł
brutto pensja, ale również prestiż i zobo−
wiązanie, aby w pełniejszy sposób ko−
rzystać z wiedzy i doświadczenia reali−
zując swoje zadania. Państwo jesteście
elitą – podsumował Mazowiecki Kura−
tor Oświaty. (rł)

– Proszę nie ulegać prasowym manipulacjom. Kurator nie bę−
dzie karał za brak mundurka szkolnego – zapewniał dr Grze−
gorz Szyszko na naradzie z dyrektorami szkół

Potrzeba dialogu
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Na ostatniej sesji radni podjęli
trzy uchwały w sprawie przystą−
pienia do opracowania miejsco−
wych planów zagospodarowania
przestrzennego. Plany dotyczą te−
renów położonych w rejonie ul.
Długiej, ul. Zglenickiego oraz
przy ul. Łukasiewicza (Płocki
Park Przemysłowo−Technologicz−
ny). 

Andrzej Nowakowski dopytywał
się, dlaczego mpzp są tworzone dla
tak małych obszarów. – Czy nie lepiej

byłoby, aby obejmowały większe frag−
menty miasta? – mówił. 

Zastępca prezydenta Tomasz Kol−
czyński wyjaśniał, że na tych obsza−
rach są już sporządzone miejscowe
plany zagospodarowania prze−
strzennego dla PKN Orlen. – Wy−
braliśmy te, do których wpłynęły
wnioski i uwagi do Wydziału Urba−
nistyki i Architektury – mówił.

Dzięki zmianom możliwy będzie
szybszy rozwój inwestycji na tych
terenach. (m.d.)

Plany ze zmianami

Tego tematu miało na sesji Rady
Miasta nie być i teoretycznie nie
było, bo wniosek radnego Andrze−
ja Nowakowskiego o wprowadze−
nie tego punktu do porządku obrad
został odrzucony. Jednak tylko te−
oretycznie, gdyż przepychanki
trwały ponad godzinę i ostatecznie
przewodniczący Tomasz Korga
zaproponował salomonowe roz−
wiązanie tematu: na obrady nie
wprowadzamy, dyskusji nie bę−
dzie, ale dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego Stanisław
Kwiatkowski przedstawi aktualną
i prognozowaną sytuację. Pozwo−
lono także zabrać głos obecnemu
na sesji przewodniczącemu Okrę−
gowej Izby Lekarskiej, lekarzowi
z Winiar, Pawłowi Sobieskiemu.

Prezydent Mirosław Milewski
argumentował, że dyskusja na ten
temat na sesji jest bezprzedmioto−
wa, gdyż szpital jest jednostką sa−
morządu wojewódzkiego i miasto
w żaden sposób nie może mu po−
móc. Na to radny Nowakowski do−
wodził, że to jest problem miasta,
a przynajmniej będzie, jeżeli Wi−
niary zostaną zamknięte i na taką
sytuację należy się przygotować.

Dyrektor Kwiatkowski stwier−

dził, że ponad 80% płocczan leczy
się w szpitalu wojewódzkim.
Strajk wznowiono 28 maja, a 21
czerwca 120 lekarzy złożyło wy−
powiedzenia, których bieg kończy
się 30 września. Mimo, że szpital
jest w bardzo trudnej sytuacji fi−
nansowej (m.in. dlatego, że nie
dostaje pieniędzy z NFZ, bo leka−
rze nie wypełniają koniecznej do
wypłat dokumentacji), strajkują−
cym zaproponowano 20−procento−
we podwyżki. To jednak ich nie
zadowala – obstają przy pensji
w wysokości dwukrotności śred−
niego wynagrodzenia dla lekarzy
bez specjalizacji, 2,5−krotności
dla osób z I stopniem specjalizacji
i trzykrotną średnią chcą dosta−
wać lekarze z II stopniem specja−
lizacji.

Jeśli nic się nie zmieni, pod ko−
niec września szpital przestanie
przyjmować nowych pacjentów,
a z początkiem października pa−
cjenci większości oddziałów będą
musieli być ewakuowani do in−
nych placówek. Szpital oprócz 150
lekarzy zatrudnia jeszcze 1150
pracowników w innych zawodach
– w konsekwencji wszyscy oni
mogą stracić pracę. (j)

O strajku na Winiarach
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Po dyskusji radni zgodzili się na
sprzedaż bez przetargu lokalu przy
ul. Kolegialnej 33. Właścicielem
sklepu o pow. 48,46 mkw. stały się
płockie Zakłady Mięsne. 

Lokale przy ul. Kolegialnej 33 zo−
stały przeznaczone do sprzedaży
w marcu 2005 roku. Sklep o którym
mowa, Zakłady Mięsne wynajmowa−
ły od grudnia 2000 roku. – W grudniu
2006 roku umowa najmu wygasła
– mówił Piotr Nowicki. – Od tego
czasu zakłady użytkują ten lokal be−
zumownie. Dlaczego teraz mamy im
umożliwić kupno na preferencyjnych
warunkach? Spółka zalegała z opła−
tami, a teraz chcemy im pomóc. 

Prezydent Mirosław Milewski wy−
jaśnił, że ZM spłaciły zadłużenie
w maju 2005 roku. – Zadłużenie spo−
wodowane było złą sytuacją finansową
spółki – mówił. – Teraz jest już lepiej,
choć nie wiadomo jak będzie dalej.

Zdecyduje się to pod koniec roku, kiedy
okaże się, czy spółka dostosowała pro−
dukcję do wymogów Unii Europejskiej.

Mirosław Milewski podkreślał, że
Zakłady Mięsne zatrudniają około
400 osób i należy zrobić wszystko,
aby utrzymać te miejsca pracy. – To
będzie mały gest pomocy z naszej
strony – przekonywał.

Bożena Musiał chciała, aby
wstrzymać się ze sprzedażą lokalu do
końca roku, aby już było wiadomo,
jak będzie sytuacja w spółce. Popie−
rał ją Andrzej Nowakowski. – Zakła−
dy użytkowały ten lokal przez osiem
miesięcy bez umowy – mówił. – Ko−
lejne cztery miesiące możemy jeszcze
poczekać. 

Większość radnych była innego
zdania. Za sprzedażą sklepu przy ul.
Kolegialnej 33 opowiedziało się 13
radnych, sześciu było przeciw, a pię−
ciu wstrzymało się od głosu. (m.d.)

Pomóc zakładom

W konkursie mogą wziąć udział
uczniowie szkół podstawowych oraz
gimnazjów publicznych z całego Ma−
zowsza, w trzech grupach wieko−
wych: I grupa – klasy I – III szkoły
podstawowej, II grupa – klasy IV –
VI, III grupa – klasy gimnazjalne.

W pierwszej grupie uczestnicy mu−
szą stworzyć hasło reklamowe, pro−
mujące ekologię lub wykonać dowolną
techniką pracę plastyczną o tematyce
ekologicznej. W drugiej grupie należy
wykonać prezentację multimedialną
lub samodzielnie skonstruować i prze−
prowadzić ankietę ekologiczną oraz
przedstawić jej wyniki. Uczestnicy
trzeciej grupy mają do wyboru wyko−
nanie prezentacji multimedialnej lub
zdjęć o tematyce ekologicznej. 

Termin składania prac konkurso−
wych upływa 15 października br.
Szczegółowe informacje, można uzy−
skać w Departamencie Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Woje−
wództwa Mazowieckiego, w Biurze
Edukacji Ekologicznej pod nr telefo−
nu (022) 59−79−335 lub na stronie
www.mazovia.pl.

Celem konkursu jest zainteresowa−
nie ekologią oraz ochroną środowi−
ska najmłodszych mieszkańców wo−
jewództwa. 

W zeszłorocznej edycji wzięło
udział ponad 300 uczestników. Na−
grodami w konkursie były rowery
oraz zestawy edukacyjne. Także
w tym roku organizatorzy przewi−
dzieli cenne nagrody. (j)

Selektywna zbiórka odpadów, recykling, środowisko i jego za−
grożenia, gospodarka wodno−ściekowa, ochrona powietrza,
unieszkodliwianie odpadów oraz odnawialne źródła energii to
tematy, z którymi zmierzą się uczestnicy tegorocznego, piątego
już Konkursu Ekologicznego, organizowanego przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego.

Konkurs ekologiczny

Wszystko w ramach realizowanego
przez Urząd Miasta projektu ADHOC
(Rozwój Historycznych Starówek w Środ−
kowej i Wschodniej Europie dostosowany
do Społecznych i Demograficznych
Zmian) dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Formu−
larze można otrzymać na stanowisku nr 8
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
albo pobrać ze strony internetowej
www.plock.eu (link ADHOC). Wniosek,
po wypełnieniu, trzeba złożyć w BOK−u,

skąd trafi do Koordynatora projektu AD−
HOC. 

Po upływie około dwóch tygodni zarów−
no pytania jak i odpowiedzi pojawią się na
stronie internetowej UMP. Osoby, które nie
posiadają internetu będą mogły skorzystać
z kiosków internetowych, znajdujących się
w Biurze Obsługi Klienta (ul. Zduńska 3)
oraz przy portierni (Stary Rynek 1). Wszy−
scy, którzy chcą otrzymać odpowiedź pocz−
tą, powinni podać we wniosku swoje dane
osobowe. ag

Masz pytanie dotyczące rewitalizacji Tumskiej? Wypełnij formularz, a po
kilkunastu dniach szukaj odpowiedzi na stronie internetowej Urzędu. 

Zapytaj o deptak

Zespól Rewitalizacji Miasta
w Wydziale Gospodarki Mieszkanio−
wej rozpoczął prace nad szczegółową
aktualizacją Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta do 2013 roku.
Jest to dokument, który wyznacza te−
reny przeznaczone do rewitalizacji
i ustala etapy planowanych działań
i stanowi podstawę do ubiegania się
o środki z funduszy strukturalnych.

Celem aktualizacji jest identyfikacja
nowych projektów, które przyczynią
się do odnowy przestrzennej, gospo−
darczej i społecznej obszarów zdegra−
dowanych. Program obejmuje 4 obsza−
ry: tereny miejskie (śródmieście, Ra−
dziwie, osiedla – Kolegialna, Dobrzyń−
ska, Skarpa, Tysiąclecia, Łukasiewi−
cza, Wyszogrodzka, Międzytorze,

Trzepowo), tereny sportowo−rekreacyj−
ne, poprzemysłowe i powojskowe. 

Podmioty, które na inwestycje na
tych terenach zamierzają ubiegać się
o środki z funduszy strukturalnych
powinny złożyć wniosek o wpisanie
ich zadania do Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Oprócz wniosku wy−
pełnić trzeba tabelkę ze szczegółową
charakterystyką planowanej inwesty−
cji. Zadania można zgłaszać do 31
października br. na adres: Urząd
Miasta Płocka, Wydział Gospodarki
Mieszkaniowej, Zespół Rewitalizacji
Miasta, Stary Rynek 1, 09−400 Płock
lub drogą elektroniczną wgm.sekre−
tariat@plock.eu

Szczegółowe informacje uzyskać
można w pok. 320, tel. 367 14 53. (j)

Aktualizacja rewitalizacji

dokończenie ze str. 1
Lekarze, który tworzyć będą nowy od−

dział chirurgii przyznają, że o ile w kwestii
planowanego leczenia chorób wieńcowych
jest u nas dobrze, to z pacjentami, których
nagle łapie zawał serca nie najlepiej. – Na−
dal leczy się ich środkami farmakologiczny−
mi, tak jak 16 lat temu, kiedy zaczynałem
pracę zawodową – podsumowuje Gale−
wicz, który w nowym zespole zajmie się in−
tensywną opieką kardiologiczną.

Procedura ratująca życie

Optymalną metodą leczenia świeżego za−
wału serca jest angioplastyka wieńcowa, pod
warunkiem że jest wykonywana w ośrodku
pełniącym 24−godzinny dyżur zawałowy
przez doświadczonych operatorów, w ciągu
90 minut od pierwszego kontaktu z leka−
rzem. Pacjent ma wówczas szansę na pełne
wyleczenie, czyli uniknięcie martwicy frag−
mentu mięśnia sercowego i jakichkolwiek
powikłań z tym związanych w przyszłości.
Możliwy jest w takiej sytuacji pełny powrót
do zdrowia i aktywności zawodowej.

– Dziś jest tak, że karetka podjeżdża pod
izbę przyjęć. Operator dzwoni na ul. Bana−
cha, Wołowską, Szaserów i szuka miejsca.
Potem pacjent jest wieziony do Warszawy –
mówi dr Piotr Pawluczuk, starszy asystent
Kliniki Kardiologii w Warszawie, który bę−
dzie w płockim zespole. – Transport heli−
kopterem? W Polsce jest tylko jeden, który
może latać nocą, a Warszawie jedno nocne
lądowisko.

W sytuacji, gdy nie istnieje możliwość
wykonania pierwotnej angioplastyki wień−
cowej, podawane są leki (tenekteplaza, rete−
plaza). Jednak lekarze są zgodni – powinno
się je stosować w wyjątkowych sytuacjach.

– Angioplastyka wieńcowa jest tak na−
prawdę jedyną udokumentowaną procedurą
ratującą życie. Pacjenci po prostu musza
mieć do tego dostęp – mówi dr Maciej Zarę−
biński, przyszły kierownik płockiego od−

działu. Tłumaczą to obrazowo: kiedy mają
państwo zapchany zlew mogą wsypać kreta
i czekać, co się stanie lub wezwać specjalistę
– hydraulika, który specjalnym drutem odet−
ka rury. My jesteśmy takimi hydraulikami. 

System bliski ideału

Zanim prezes Makówka podjął ostateczną
decyzję, zwrócił się z pytaniem do Polskie−
go Towarzystwa Kardiologicznego, czy
tworzenie pracowni ma sens? Adam Wit−
kowski – przewodniczący Sekcji Interwencji
Sercowo− Naczyniowych PTK odpowie−
dział, że tak, ale przy spełnieniu warunków,
m.in. wprowadzenie ostrego dyżuru, odpo−
wiedniego sprzętu i zapewnieniu fachowego
personelu.

Dlatego PZOZ zdecydował się na współ−
pracę z lekarzami, którzy na swoim koncie
mają od 1,5−3,5 tys. koronografii i od kilku−
set do ponad 1 tys. angioplastyk, większość
z Instytutu przy ul. Szaserów w Warszawie.
Oni, oprócz doświadczenia, przywiozą do
Płocka personel pielęgniarski, techników i –
co najważniejsze – odpowiedni sprzęt me−
dyczny (m.in. angiokardiograf, który kosztu−
je nie mniej niż 2 mln zł). Szpital miejski, ze
swej strony, udostępni im pomieszczenia
(PZOZ uzyskał dotacje z budżetu miasta
w wys. 800 tys. zł). 

Dodatkowo, na terenie miasta karetki PR
zostaną wyposażone w aparaty do teletran−
smisji ekg, dzięki temu drogą radiową opera−
tor w izbie przyjęć otrzyma informacje o sta−
nie pacjenta i podejmie decyzje. Zanim karet−
ka dojedzie, oddział będzie gotowy, tak że
w kilkanaście minut od pojawienia się karetki
pacjent może wylądować na sali operacyjnej. 

– System ma więc być bliski ideału – za−
pewnia dr Maciej Zarębiński – Tak, żeby
każdą minutę przełożyć na kilka komórek
mięśnia sercowego, które można uratować. 

A Pawluczuk dodaje: – Ta pracownia bę−
dzie realizacją naszych profesjonalnych
marzeń. Radosław Łabarzewski

Hydraulicy ze św. Trójcy

Od lewej: dr Maciej Zarębiński – kierownik Oddział Kardiochirurgii z 24−godzinną Pra−
cownią Hemodynamiczną w PZOZ, Piotr Pawluczuk i Michał Galewicz
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Dla niektórych dzieciaków pierwszy
dzień szkoły rozpoczął się nietypowo.
Uczniowie, którzy szli do Szkoły Pod−
stawowej nr 12 i musieli przejść przez
ul. Wyszogrodzką, na swojej drodze
spotkali Lwa Honorka. Kto to? To straż−
nik miejski w specjalnym stroju, który
pomagał przejść bezpiecznie przez ulicę.
Dodatkowo, 1 września maluchom Ho−
norek rozdawał cukierki. W kolejnych
dniach lew pojawił się w rejonie innych
szkół, a nawet wstępował do placówek,
aby porozmawiać z maluchami m.in. na
temat drogi do szkoły. 

Choć Honorek nie będzie „stacjono−
wał” na przejściach, to rodzice mogą być
pewni, że ich pociechy – w najbardziej
ruchliwych miejscach – bezpiecznie
przejdą przez jezdnię w okolicy szkoły.
Wszystko za sprawą tzw. przeprowadza−
czy, czyli osób które zatrzymują ruch.
Pięć razy w tygodniu 20 przeprowadza−
czy można spotkać przy ul.: Korczaka,
Dobrzyńskiej, Kolegialna−Gradowskiego,
Bielskiej i Królewieckiej w godz. 7.30−
9.30 oraz 13−15. Osoby, które pomagają

nie tylko dzieciom, ale także dorosłym,
przeszły szkolenie z zakresu ruchu drogo−
wego. Są to osoby bezrobotne, wytypo−
wane przez Powiatowy Urząd Pracy.
Otrzymują wynagrodzenie od Urzędu
Miasta. Specjalne stroje oraz duże tarcze
z napisem „STOP” kupiła im z własnego
budżetu Straż Miejska. (m.d.)

Z Honorkiem do szkoły 

Rywalizacja na poziomie ogólnopol−
skim rozgrywa się co cztery lata. W na−
szym mieście startowały 34 drużyny po−
żarnicze. Połowa z nich to dziewczęta po−
wyżej 16. roku życia, a reszta to męż−
czyźni powyżej 18 lat. 

Drużyny rywalizowały w dwóch kon−
kurencjach. Pierwsza była sztafeta pożar−
nicza: bieg, slalom pomiędzy tyczkami,
bieg przez płotki oraz równoważnia. Do−
datkową przeszkodą do pokonania dla
mężczyzn była drewniana ściana. Druga
konkurencja to tzw. ćwiczenie bojowe.
Polegało ono na rozwinięciu węża podłą−
czonego do motopompy, który po paru
metrach rozgałęział się na dwie linie.
Z jednej trzeba było trafić wodą do obro−
towej tarczy, a za pomocą drugiego stru−
mienia strącić cztery pachołki umiesz−
czone w różnych odległościach i na róż−
nych wysokościach. 

Rywalizacja była bardzo zacięta.
Wśród dziewcząt I miejsce zajęła druży−
na z Grodziska Dolnego, reprezentująca
województwo podkarpackie. Na II miej−

sce podium zasłużyły dziewczyny z OSP
Żelazna (woj. opolskie), a trzecia była
drużyna z Rozprzy (woj. łódzkie).

Wśród panów na najwyższym podium
stanęli strażacy z OSP Drzewce (woj.
łódzkie). Na drugim miejscu uplasowała
się drużyna z Lądka (woj. wielkopol−
skie), a na trzecim – OSP Żelazna. Na
zwycięzców czekały dyplomy i puchary.
Dodatkowo, drużyny, które wywalczyły
I miejsca otrzymały sprzęt pożarniczy.

Uczestnicy zawodów mieli także oka−
zję zwiedzić Płock oraz obejrzeć koncert
Zespołu Tańca Ludowego „Masovia”. 

Organizatorami XII Krajowych Zawo−
dów Sportowo−Pożarniczych Ochotni−
czych Straży Pożarnych w Płocku byli:
Zarząd Główny Związku OSP RP, Ko−
menda Główna Państwowej Straży Pożar−
nej, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP i Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej Wojewódz−
twa Mazowieckiego oraz Biuro Terenowe
Związku OSP RP w Płocku. Zawody od−
bywały ma Stadionie Miejskim. (m.d.)

Płock gościł, 1−3 września, uczestników XII Krajowych Zawo−
dów Sportowo−Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Węże, bieg i ściana 

* Kierująca skodą potrąciła na przej−
ściu dla pieszych przy ul. Dobrzyń−
skiej 16−letniego chłopaka. Ranny
został przewieziony do szpitala. 

* Na ul. Armii Krajowej kierująca rena−
ultem zderzyła się z hondą. Przyczy−
ną zdarzenia było nieustąpienie pier−
wszeństwa przejazdu. Obrażenia cia−
ła doznała pasażerka renaulta.

* Z daewoo zaparkowanego przy ul.
Bartniczej zginęło radio.

* Policjanci zatrzymali 17−latka, który
strzelał z okna na czwartym piętrze
do przechodniów z plastikowego
pistoletu na kulki. Funkcjonariuszy
zawiadomiła kobieta, która prze−
chodziła ul. Norwida i została po−
strzelona. Karę nieletniemu wymie−
rzy sąd. 

* Z niezamieszkałej działki przy ul.
Kostrogaj złodzieje zabrali zgnia−
tacz do zboża z silnikiem elektrycz−
nym, dwie butle gazowe, taczki
oraz paszę.

* Do aresztu trafił płocczanin, który
w przebraniu żołnierza w stopniu
majora kopał leżącego na chodniku
mężczyznę. Zdarzenie miało miej−
sce przy ul. Bielskiej w okolicy
poczty. Sprawca odpowie na pew−
no z art. 61 Kodeksu Wykroczeń,
który mówi: kto przywłaszcza sobie
stanowisko, tytuł lub stopień albo
publicznie używa lub nosi odzna−
czenie, odznakę, strój lub mundur,
do których nie ma prawa, podlega
karze grzywny do 1 tys. złotych al−
bo karze nagany. Poza tym odpo−
wie za pobicie.

* Z otwartego biura przy ul. Kostrogaj
zginął telefon komórkowy. 

* Kierujący oplem, wyjeżdżając z pod−
porządkowanej drogi, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu, w wyni−
ku czego jadący prawidłowo kie−
rowca ciągnika gwałtownie skręcił
w lewo i wywrócił pojazd. Do szpi−
tala trafił kierowca Zetora. 

* Policjanci, dzięki powiadomieniu
przez pracowników monitoringu,
złapali 18−latka, który dewastował
ściany kamienicy przy ul. Kwiatka.
Nastolatek nie przyznaje się do wi−
ny. Policja skierowała wniosek do
sądu o ukaranie sprawcy za nisz−
czenie cudzego mienia. Chłopako−
wi grozi kara grzywny. 

* Na ul. Kolejowej 27−letni kierowca
forda uderzył w tył volkswagena,
a ten w dostawczego forda. Do
szpitala trafiła pasażerka volkswa−
gena. 

* W akcji pod hasłem „truck”, zorga−
nizowanej przez policję, Państwo−
wą Inspekcję Handlową i Inspekcję
Transportu Drogowego, pogotowie
ratunkowe i straż pożarną, wzięło
udział 16 funkcjonariuszy. W ciągu
jednego tylko dnia skontrolowali
54 pojazdy. W samochodach
stwierdzono wiele uchybień, m.in.
niewłaściwe ogumienie, a jeden po−
jazd nie miał świateł. Wystawiono
osiem mandatów karnych, zatrzy−
mano siedem dowodów rejestracyj−
nych oraz skierowano dziewięć
wniosków do sądu o ukaranie kie−
rowców. (m.d.)

Kronika policyjna

Nowy sprzęt gaśniczy i ratowniczy
wartości 1,4 mln złotych trafi nieba−
wem do mazowieckich strażaków.
Ostatniego dnia sierpnia w płockiej
delegaturze Urzędu Marszałkowskie−
go Adam Struzik podpisał umowy na
dofinansowanie tych zakupów z wój−
tami i komendantami straży pożarnych
sześciu gmin. Samorząd wojewódzki
dokłada do potrzebnej kwoty 553 ty−
siące, reszta pieniędzy pochodzi z Wo−
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro−
dowiska i Gospodarki Wodnej i bu−
dżetów powiatów.

Największy prezent otrzymają
płoccy strażacy – ciężki samochód
ratowniczo−gaśniczy za 700 tysięcy
oraz sprzęt informatyczno−elektroni−
czy za 15 tys. złotych. Średni samo−

chód ratowniczo−gaśniczy otrzyma
komenda staraży pożarnej w Mławie,
Żuromin wzbogaci się m.in. o turbi−
nową pompę głębinową, sanie lodo−
we i generator piany, zaś strażacy
w Ciechanowie, Płońsku i Sierpcu
otrzymają sprzęt do systemu wspo−
magania decyzji.

– Wydawać by się mogło, że jesteś−
my dobrze wyposażeni – mówił na
spotkaniu z−ca komendanta woje−
wódzkiego PSP Jan Osiej. Tymczasem
życie niesie wciąż nowe wyzwania
i ujawnia braki. Ostatnio, podczas ak−
cji ratowniczej na Mazurach po pa−
miętnej nawałnicy, przekonaliśmy się,
że przydałyby się sonary. I takie urzą−
dzenia będziemy musieli uwzględnić
przy następnych zakupach. (j)

Prezenty dla strażaków
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dokończenie ze str. 1
– Podstawowy skład naszej ósemki za−

czął kształtować się w 1999 roku, kiedy to
zdobyliśmy mistrzostwo świata juniorów
– dodaje Bogdan Zalewski. Oczywiście,
niektórzy się wykruszyli – w sumie próbo−
wało startów około 20 osób – ale w wię−
kszości trenujemy i startujemy razem od
kilku lat. Ósemka to koronna dyscyplina
i każdemu krajowi zależy, aby taką repre−
zentację mieć. W Pekinie rywalizować
będziemy z najlepszymi: Kanadą, Niem−
cami, USA, Wielką Brytanią, Rosją i Chi−
nami – jako gospodarzami olimpiady.

W Monachium startowało 16 „óse−
mek”, zakwalifikowało się siedem osad.
W przedbiegu polska reprezentacja zaję−
ła III miejsce. Drugie miejsce w repasażu
(po osadzie brytyjskiej) z Białorusią
i Nową Zelandią pozwoliło awansować
do półfinału, w którym startowało 12
osad, z czego 6 zwycięskich zmierzyło
się w finale.

Co decyduje o tym, że jedna osada jest
lepsza o ten zwycięski ułamek sekundy?
– Trudno jednoznacznie odpowiedzieć –
mówi Piotr Buchalski. Cała czołówka ło−
dzie ma prawie takie same o wadze 96
kg, produkowane przez 3 wyspecjalizo−
wane firmy na świecie, zawodnicy ważą
mniej więcej tyle samo (przed startem są
ważeni), pogoda na ogół jest jednakowa
dla wszystkich. Przy tak wyrównanej
stawce decydują drobiazgi – samopoczu−
cie, koncentracja, wola walki.

A motywacja finansowa? – Zapewne
też, szczególnie w tych bogatych kra−
jach – uzupełnia Bogdan Zalewski.
W polskiej ekipie gratyfikacją są na−
grody finansowe – ostatnio za II miej−
sce w Pucharze Świata, teraz przyzna−
no nam stypendium z Ministerstwa
Sportu. Doceniamy również nagrody
przyznawane za osiągnięcia sportowe
przez władze Płocka. To bardzo miłe
i dodatkowo motywuje. E. Jasińska

Mamy olimpijczyków

Wojciech Kuczok uznał spotkanie
z płockimi czytelnikami za jedno z cieka−
wszych w jego karierze. Myślę, że odbiór
z drugiej strony był podobny, choć zabra−
kło czasu na dłuższą rozmowę z publicz−
nością.

– Nie uważam „Gnoju” za swoje naj−
większe osiągnięcie literackie – tłumaczył,
ale zapytany przez Joannę Wilengowską –
dziennikarkę i pisarkę, prowadzącą spot−
kanie w Książnicy Płockiej – którą ze swo−
ich książek ceni najbardziej, zawiesił głos
na dłuższą chwilę i powiedział: chyba
„Widmokrąg”, który ma bardziej przemy−
ślaną konstrukcję, językowo jest bardziej
dopracowany. Więcej w nim fajerwerków
i iskier bożych. 

35−letni pisorz – jak o sobie mówi –
krytyk filmowy i scenarzysta Wojciech
Kuczok zadebiutował w 1999 roku zbio−
rem opowiadań „Opowieści samowite”.
Największą sławę przyniosła mu historia
toksycznej śląskiej rodziny widzianej
oczami chłopca, czyli powieść ”Gnój”, za
którą dostał w 2003 r. Paszport Polityki,
a rok później Nagrodę Literacką ”Nike”.
Na podstawie wybranych z niej wątków
napisał scenariusz do filmu Magdaleny
Piekorz „Pręgi”. 

– Po tym sukcesie przyszła potężna blo−
kada – wspomina. – Miałem dość długi
cykl wystąpień. Jeździłem zamiast pisać.
Zanim na nowo się rozpisałem sporo tek−
stów wyrzuciłem do kosza. Zacząłem się
zastanawiać jak pisać, zamiast pisać. W
ramach terapii zacząłem pisać scenariusz,
żeby oszukać siebie samego. Tłumaczyłem
sobie, że to nie literatura tylko kino.

Zdjęcia do filmu na jego podstawie
mogą się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Reżyserem będzie oczywiście Magdale−
na Piekorz, a obraz pod tytułem „Sen−
ność” ma być również dramatem psycho−
logicznym. 

Kryzys chyba minął, ale pisarz przyz−
naje, że aby pisać musi przestrzegać kil−
ku zasad:

– Wstaję rano. Piję kawę i piszę. Piszę
do godzin popołudniowych. Piszę na
czczo, inaczej dzień byłby stracony. Nie
ma wyduszania tekstu. Zmuszania siebie
do wyrafinowanej polszczyzny. To ma być
impuls. Zdaniem Kuczoka tekst musi mieć
również czas na leżakowanie, tak jak wi−
no; czasem miesiąc, czasem rok. Potem
pisarz powinien zasiąść do niego ponow−
nie i zająć się już tylko redagowaniem
i rozbudowaniem istniejących wątków. 

Taki proces przeszła najnowsza po−
wieść autora „Widmokręgu” – „Pleśń”.
Z kilkudziesięciu stron zostało trzydzieści,
które wydawca zakceptował. Będzie to hi−
storia o umieraniu, o różnym oswajaniu
się z umieraniem przez żyjących bliskich. 

Podczas spotkania pisarz przeczytał
swoje najnowsze opowiadanie „Ostatnie
błogosławieństwo Ernsta Unkla”, które
ukaże się w lutym 2008 roku w „Antolo−
gii listów miłosnych” Świata Książki. Ze−
brana licznie, w sali kolumnowej
w Książnicy Płockiej, publiczność mogła
też obejrzeć sceny do filmu „Pręgi”, które
ostatecznie z niego wypadły. W jednej ze
scen pojawia się na chwilę sam autor. 

Spotkanie z Wojciechem Kuczokiem
odbyło się w ramach „Płockiej Premiery
Miesiąca” i zostało dofinansowane z Fun−
duszu Grantowego dla Płocka. (rł)

„Gnój” pozwolił mu wyjść z cienia, przyniósł nagrody, zainterso−
wanie mediów, niespodziewany, ale niekwestionowany sukces,
który wkrótce miał się stać jego przekleństwem 

Piszę na czczo Z mieszanymi uczuciami patrzą płoccy
kibice na występującą w II lidze drużynę
piłkarzy nożnych. Mimo szumnych zapo−
wiedzi o szybkim powrocie do krajowej
elity czyli Orange Ekstraklasy, zespół Wi−
sły choć rokuje pewne nadzieje to jednak
nie zachwyca. Inauguracyjne spotkanie
płocczanie rozegrali w stolicy z warszaw−
ską Polonią. Prawdopodobnie o tym meczu
wszyscy związani z płockim klubem chcie−
liby jak najszybciej zapomnieć, gdyż dot−
kliwa porażka 0:4 chwały nie przynosi, tym
bardziej że styl gry pozostawiał również
wiele do życzenia. 

Przed płocką publicznością nafciarze za−
prezentowali się już tydzień później. Ich ry−
wal – Odra Opole – nie postawiła wpraw−
dzie poprzeczki zbyt wysoko, a i to wystar−
czyło że płocczanie nieźle się namęczyli.
Zwycięzców się jednak nie sądzi. Zdołali
wygrać 2:0 i zdobyli pierwsze punkty.
W tym spotkaniu kibice zgromadzeni
w liczbie 3 tysięcy na stadionie przy Łuka−
siewicza zobaczyli wreszcie na własne
oczy graczy, którzy niedawno zasilili zes−
pół nafciarzy. Z pewnością wybijającymi
się postaciami są: Jarosław Krzyżanowski
i Rafał Lasocki. Pierwszy, jak się okazuje,
jest niezastąpiony w linii pomocy, drugi
„rządzi” całą linią obrony płocczan. 

Kolejne spotkanie Wisła rozgrywała
w Lublinie z drugoligowym beniamin−
kiem – ekipą Motoru. Mecz układał się
pod dyktando płockich graczy i to właśnie
oni zdołali udokumentować to dwoma go−
lami. Graczom z Lublina udało się tylko
raz pokonać Łukasza Radlińskiego i tym
sposobem pierwsze zwycięstwo na wyjeź−
dzie stało się faktem. Kolejnym meczem
płocczanie mieli udowodnić swoje pier−
wszoligowe aspiracje przed własną pub−
licznością w meczu z gdańską Lechią. Ry−
wal nie byle jaki, bo również pretendent
do awansu. Uważna gra w obronie miała
być z pewnością kluczem do wygrania te−
go meczu. Wszystko zaczęło się zgodnie
z założeniami. Prowadzenie dla Wisły
uzyskał Sławomir Peszko, który wykorzy−
stał idealne zagranie Karola Gregorka
w 23. minucie spotkania. Gdy wydawało
się, że kolejne trafienie nafciarzy to tylko
kwestia czasu, do głosu doszli goście. Po
błędzie w linii obrony Tomasa Michalka,
niegroźny i lekki strzał Marcina Rogal−
skiego przepuścił Jakub Skrzypiec i zrobi−
ło się 1:1. Kila minut później dokładne
dośrodkowanie Miklosika wykorzystał
Andruszczak i goście jeszcze przed przer−
wą wyszli na prowadzenie. W szatni płoc−
czanie z pewnością usłyszeli kilka cier−

pkich słów od trenera Czesława Jakołce−
wicza, bo tuż po wznowieniu gry solidnie
zabrali się do pracy. Jednak, choć sytuacji
bramkowych było sporo, to nie potrafili
zamienić ich na gola. Dopiero wprowa−
dzony w 70. minucie na boisko Krzysztof
Kretkowski po indywidualnej akcji poko−
nał rewelacyjnie dysponowanego tego
dnia bramkarza Lechii. Remis 2:2 nie za−
dowalał wprawdzie żadnej z drużyn, ale
mimo frontalnych ataków i klarownych
sytuacji żadna z drużyn nie potrafiła prze−
chylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. 

W piątej kolejce nafciarze pojechali
sprawdzić umiejętności Warty Poznań, któ−
ra do tej pory spisywała się dość słabo,
głównie z powodu dość młodej kadry, jaką
dysponuje. Mecz już w 3. minucie przyjął
niekorzystny przebieg dla płockich piłkarzy.
Dośrodkowanie pomocnika gospodarzy
Iwanickiego na gola zamienił Paweł Pos−
myk. Wykorzystał przy tym złe ustawienie
Jakuba Skrzypca, który – ze zmiennym
szczęściem – zastępował kontuzjowanego
Łukasza Radlińskiego. Dalsza część spotka−
nia przypominała przysłowiowe walenie
głową w mur. Wisła groźnie atakowała,
chcąc doprowadzić do wyrównania, a gos−
podarze umiejętnie się bronili i kontratako−
wali. Jedna z takich szybkich akcji omal nie
pogrzebała nadziei wiślaków na korzystny
rezultat. Jednak w sytuacji sam na sam na
wysokości zadania stanął Jakub Skrzypiec
i uratował swój zespół przed utratą drugiego
gola. Dopiero w 78. minucie piłkarzom Wi−
sły dopisało szczęście. Po strzale Gregorka,
piłkę odbitą przez bramkarza gospodarzy do
własnej bramki skierował Iwanicki. I tym
sposobem w meczu w którym płocki zespół
przewyższał Wartę o klasę, niestety nastąpił
podział punktów ponieważ wynik do końca
nie uległ zmianie. 

Nieco więcej szczęścia nafciarze mieli
w trzech kolejnych spotkaniach. Najpierw
w meczu 6. kolejki pokonali dość szczęśli−
wie Podbeskidzie Bielsko−Biała 3:2 (2:2).
Decydującego gola zdobył dopiero w 82.
minucie Sławomir Peszko. W meczu tym
chyba definitywnie stracił zaufanie trenera
Jakołcewicza bramkarz płocczan Jakub
Skrzypiec, który przepuścił do siatki nie−
groźny strzał z 30 metrów. Kolejne 3 pun−
kty przyszły nafciarzom dość łatwo. Prak−
tycznie bez wychodzenia na boisko, po−
nieważ włodarze Pelikana Łowicz nie
zdołali zorganizować wymaganego zabez−
pieczenia własnego obiektu i w tej sytua−
cji Wydział Gier PZPN postanowił przyz−
nać walkower Wiśle. 

Tydzień później przeciwnikiem nieco
odmienionej ekipy z Płocka był, słabo spi−
sujący się do tej pory, zespół Kmity Zabie−
rzów. W szeregach nafciarzy płoccy kibice
zobaczyli w bramce po raz pierwszy Ro−
berta Binkowskiego sprowadzonego
w trybie pilnym z poznańskiego Lecha
oraz lewego pomocnika GKS−u Bełchatów
Piotra Klepczarka. Obaj zaprezentowali
się z dobrej strony. Binkowski zachował
czyste konto bramkowe, a Klepczarek
wprowadzony do gry w II połowie wniósł
sporo ożywienia w szeregi nafciarzy, któ−
rzy do 87. minuty nie potrafili strzelić gola
zespołowi Kmity. Szczęśliwym strzelcem
jedynego gola w tym meczu okazał się
Krzysztof Kretkowski. Po 8 kolejkach zes−
pół Wisły ma na swoim koncie 17 pun−
któw i wraz ze Zniczem Pruszków prze−
wodzi w tabeli II ligi. P.Nowicki

Ruszyła II liga
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1. „Sosnowiec jest jak kobieta”
– oznajmia krakowski poeta z krę−
gu „Brulionu”, Marcin Baran. Per
analogiam można by stwierdzić,
w sposób znacznie mniej arbitralny
(abstrakcyjny?), że Mazury są jak
cebula: i tu, i tu bowiem zaobser−
wować można kolejno nakładające
się na siebie warstwy.

W przypadku rozważanych w as−
pekcie historycznym Mazur naj−
głębsza z owych warstw to, rzecz
jasna, pruskie pradzieje tego regio−
nu. Do ich nielicznych świadectw
materialnych należą na przykład
resztki kurhanów Galindów (jedno
z autochtonicznych plemion) nad
jeziorem Majcz, między Mrągo−
wem a Mikołajkami; wiadomo tak−
że, iż dawni Prusowie gorącej ką−
pieli zażywali raz na miesiąc, pod−
czas gdy bardziej cywilizowani ry−
cerze Zakonu Krzyżackiego ledwie
raz do roku. Podobne ciekawostki
można usłyszeć od przewodników
po tak zwanej Galindii (określanej
też mianem „Mazurskiego Ede−
nu”), nieopodal wsi Iznota nad
Krutynią, słynącą jako najpiękniej−
szy szlak kajakowy w Europie
Środkowej. Wspomniany „Eden”
to w istocie tematyczny park rekre−
acyjny – jakich od pewnego czasu
coraz więcej na Zachodzie, szcze−
gólnie w USA. Nad brzegiem,
tłumnie nawiedzanego przez żegla−
rzy, jeziora Bełdany zbudowano
bowiem współczesną imitację sta−
ropruskiej osady. Zwraca tu uwagę
stylowy ostrokół, liczne drewniane
rzeźby przedstawiające pogańskich
bożków i bohaterów oraz pawilony
dla gości, też, ma się rozumieć,
w stylu epoki. Obejmuje on także
stroje pracowników ośrodka (skó−
ry, włócznie etc.), biesiady galin−
dzkie, którym, jako Yzegus II,
przewodniczy Cezary Kubacki,
wraz z żoną Marią firmujący całe
przedsięwzięcie, czy wreszcie lo−
chy głównego budynku, gdzie
w mroku rozlegają się wrzaski i ję−
ki „więźniów”.

Te przerażające odgłosy są oczy−
wiście odtwarzane z nowoczesnych
nośników dźwięku, „rytualne” bie−
siady można o dowolnej porze
oglądać dzięki DVD, a „staropru−
ski”, drewniany wystrój głównego

budynku jest zaledwie dodatkiem
do konstrukcji budowlanej na mia−
rę XXI wieku. Albowiem histo−
ryczność „Galindii” sprowadza się
zasadniczo do inscenizacji na uży−
tek turystów, chyba w niemałej
części zagranicznych (sądząc po
cenach noclegów sięgających 250
złotych za dobę). A jednak dobrze,
iż „Mazurski Eden” istnieje – nie
tylko jako dowód pamięci o pra−
dziejach regionu, ale i, może prze−
de wszystkim, jako stosunkowo
nieczęsty jeszcze w Polsce przy−
kład udanej inwestycji turystycz−
no−rekreacyjnej o standardzie mię−
dzynarodowym. 

2. Kolejna historyczna warstwa
mazurskiej cebuli to niemiecka
przeszłość regionu, datująca się
mniej więcej od połowy XIII wie−
ku, kiedy to w wyniku ekspansji
krzyżackiej, nastąpiła skuteczna
eksterminacja rdzennej ludności
pruskiej. Ślady obecności Zakonu
na tych ziemiach widać nie tylko
w Nidzicy, Reszlu czy w Rynie, do
dziś słynnych z imponujących zam−
ków, ale nawet w dużej turystycz−
nej wsi Piecki w powiecie mrągow−
skim, niemal w sercu Krainy Wiel−
kich Jezior. Już bowiem w 1401 ro−
ku komtur baldzki Ulrich von Jun−
gingen, później oczywiście wielki
mistrz zakonu, nadał w tej okolicy
ziemię Pieciowi z Muszak i Jaku−
bowi z Radomina, dzięki czemu
powstała tu osada pod nazwą Peit−
schendorf, zarówno w wersji nie−

mieckiej, jaki i polskiej pochodząca
od imienia „Petzym/Piecio”, czyli
Piotr.

Szczególny rozkwit tej miejsco−
wości przypadł na czasy przed
pierwszą wojną światową, kiedy to

funkcjonowały tu trzy tartaki, mle−
czarnia, młyny, hotel, warsztaty
rzemieślnicze, bank spółdzielczy
i – już od 1737 roku – szkoła.
O obecnych germańskich konek−
sjach Piecek (do 1945 roku w III
Rzeszy) świadczą, podobnie zresz−
tą jak w całym regionie, dwuję−
zyczne szyldy rozlicznych restau−
racji, hoteli i sklepów (niejedno−
krotnie, niestety, z rażącymi błęda−
mi ortograficznymi w wersji nie−
mieckiej) oraz liczne, zorganizo−
wane grupy turystów rowerowych
zza Odry. Można się na nich nat−
knąć na przykład w działającym
pod egidą Instytutu Parazytologii
PAN punkcie hodowli jeleniowa−
tych, w odległym o mniej więcej
10 kilometrów Kosewie, w Parku
Dzikich Zwierząt w równie bliskim
Kadzidłowie (którą to wieś założy−
li w XIX stuleciu... rosyjscy staro−
wiercy), czy w podpieckowskim
Piersławku, gdzie w rodzinnej leś−
niczówce piewcy Mazur Ernsta

Wiecherta (1887−1950) znajduje
się muzeum poświęcone jego pa−
mięci.

Był to naturalnie pisarz niemiec−
ki, toteż w czasach peerelu, wy−
trwale stawiającego czoła zakusom
erefenowskiego „rewizjonizmu”
i „rewanżyzmu”, nie miał w ro−
dzinnych stronach szczególnej pro−
mocji – choć Zbigniew Nienacki,
znany literat rodzimy z tegoż re−
gionu, jeszcze w 1984 roku pod−
kreślał, iż twórczość Wiecherta
znaczy dlań więcej niż dzieła...
Sienkiewicza albo Prusa. Trzeba
bowiem pamiętać, że germańska
przeszłość Mazur ma nie tylko zło−
wrogie krzyżackie oblicze. To
przecież tutaj, w Morągu, w 1744
roku urodził się Johann Gottfried
Herder, wybitny pisarz i myśliciel
epoki Oświecenia, zasłużony nie
tylko dla kultury niemieckiej – sam
zaś Wiechert, z uwagi na swą anty−
nazistowską postawę, w 1938 roku
trafił do obozu koncentracyjnego

w Buchenwaldzie. Do końca III
Rzeszy pozostawał na tzw. emigra−
cji wewnętrznej, a żywota dokonał
w Szwajcarii, na emigracji praw−
dziwej. Swoje doświadczenia bu−
chenwaldzkie opisał w powieści
Las umarłych (1945), jednym
z pierwszych przykładów literatury
obozowej. Największe znaczenie
mają jednak jego książki o inspira−
cjach mazurskich: autobiograficz−
na opowieść Lasy i ludzie (1936),
głównie zaś Dzieci Jerominów
(1948) – według Nienackiego
„wielka epopeja o Puszczy Pi−
skiej”, przeniknięta umiłowaniem
miejscowej przyrody i prostych,
szlachetnych ludzi, żyjących
w zgodzie z jej rytmem. Zasługi
Wiecherta jako mazurskiego barda
mogły zostać należycie docenione
dopiero w klimacie politycznym III
Rzeczpospolitej, kiedy to otwarto
wspomniane muzeum oraz ufundo−
wano płyty nagrobne na mogiłach
piersławskiego leśniczego Martina

MAZURSKA

Galindia – Mazurski Eden

Pogańskie bożki czuwają nad Galindią

Dwór hr. Donhoff
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Emila Wiecherta – ojca pisarza
i jego zmarłego w dzieciństwie
brata Paula.

Większe wręcz zasługi dla pol−
sko−niemieckiego pojednania po II
wojnie światowej miała zmarła
w 2002 roku hrabina Marion Don−
hoff, przede wszystkim jako zało−
życielka pisma „Die Zeit”. Z re−
gionem warmińsko−mazurskim
była związana przez posiadłość
ziemską, którą musiała opuścić,
uciekając konno aż na obecne te−
rytorium Niemiec przed prącą na
zachód Armią Czerwoną. Zabyt−
kowy dziewiętnastowieczny dwo−
rek, znajdujący się na terenie daw−
nego majątku hrabiny, koło portu
Sztynort, został – z inicjatywy jej
przyjaciółki, Renaty Marsch−Po−
tockiej – rozebrany i zrekonstruo−
wany w pierwotnym kształcie
w pięknej mazurskiej wiosce Gał−
kowo (gmina Piecki). Stał się tym
sposobem drugim, obok leśni−
czówki, muzeum Wiecherta, waż−

nym, pozytywnym niemieckim ak−
centem tej okolicy: głównie dzięki
Salonowi Marion Donhoff, bogato
wyposażonym w pamiątki po hra−
binie oraz polskie i niemieckie
publikacje, dotyczące zarówno jej
niepospolitej biografii, jak i ma−
zurskiej historii, nader w sensie
narodowościowym zawikłanej.
Należy też podkreślić, że cała ta
inwestycja w polsko−niemieckie
pojednanie to przykład arystokra−
tycznej „inicjatywy prywatnej”
w sferze kultury i dziedzictwa na−
rodowego, szczególnie godny od−
notowania.

3. Dochodzimy tym sposobem
do rodzimej warstwy mazurskiej
cebuli, na pozór tylko wierzchniej
– pamiętać bowiem trzeba, że pol−
ska obecność na tych ziemiach ma
wielowiekową tradycję. Należy tu
zresztą od razu rozgraniczyć War−
mię i Mazury, jako że ta pierwsza,
po pokoju toruńskim z 1466 roku,
włączona do królestwa Jagiello−
nów, a do monarchii Hohenzoller−
nów inkorporowana dopiero po
pierwszym rozbiorze Polski, oka−
zała się względnie odporna na ger−
manizacyjne naciski. Tutaj przez
długi czas funkcjonowała katolic−
ka diecezja (u schyłku pierwszej
Rzeczpospolitej pod rządami
„księcia poetów” rodzimego
Oświecenia, Ignacego Krasicke−
go). Tutaj, we wsi Święta Lipka,
już w drugiej połowie XV wieku
powstał znany, istniejący zresztą
do dziś, ośrodek kultu maryjnego,
od końca XVIII stulecia w postaci
pięknej Bazyliki Nawiedzenia
NMP (jej osobną atrakcją są impo−
nujące barokowe organy, dzięki
którym regularnie odbywają się tu
w wakacje Świętolipskie Wieczory
Muzyczne, pomyślane dość po−
dobnie do płockiego festiwalu or−

ganowego). W tejże Świętej Lipce
ukończył szkołę muzyczną (uro−

dzony w stosunkowo nieodległym
Barczewie) wybitny polski kom−
pozytor ubiegłego wieku Feliks
Nowowiejski, autor cenionych
kompozycji organowych, godnej
częstszych inscenizacji opery Le−
genda Bałtyku (1924), głośnego
ongiś na świecie oratorium Quo
Vadis (1903) i, co szczególnie tu
ważne, powszechnie znanej Roty
(1910). Podobne przykłady można
by mnożyć.

Inaczej w przypadku Mazur,
czyli tak zwanych Prus Książę−
cych, gdzie na mocy tegoż pokoju
toruńskiego powstało wasalne wo−
bec Rzeczpospolitej państwo za−
konne, już ponad półtora wieku
później faktycznie od niej nieza−
leżne. W rezultacie – wbrew
wszystkiemu, co mogłaby sugero−
wać radosna twórczość peerelow−
ska w rodzaju popularnego serialu
telewizyjnego Czarne chmury
(1973), germanizacja poczyniła tu
znacznie większe postępy. Do my−
ślenia daje wszakże fakt, że wnę−
trze typowej dziewiętnastowiecz−
nej chaty mazurskiej, jaką można
obejrzeć choćby w skansenie przy
Muzeum Kultury Ludowej w Wę−
gorzewie, ma dość wyraźne cechy
kurpiowskie czy nawet mazowiec−
kie – vide drewniane tary do pra−
nia, domowe warsztaty tkackie,
zwisające z sufitu barwne pająki
albo kufry na posag dla dziewcząt
na wydaniu. Nie darmo przecież
nazwa „Mazury” pochodzi od
biednej ludności napływającej do
Prus Książęcych z północnego Ma−
zowsza (do którego, w szerokim
sensie, zaliczany bywa i Płock...).
Dlatego też zapewne na symbo−
licznej tablicy postawionej kilka
lat temu na dawnym niemieckim
cmentarzu w Pieckach, ku pamięci
mieszkańców poległych lub zagi−

nionych podczas II wojny świato−
wej, niemal pięćdziesiąt procent
stanowią nazwiska rdzennie pol−
skie: Rogalski, Rekowski, Sadow−
ski, Wieczorek (przez dwa „r”).
Miary historycznej złożoności ma−
zurskich losów dopełnia fakt, że
w niejednym wypadku chodzi tu
o osoby wcielone do Wehrmachtu,
w peerelu uznawane za kryptona−
zistów, a w dawnej RFN – nieomal
za „polskie świnie”.

Poszukując bardziej jednoznacz−
nych śladów polskości na Mazu−
rach, najlepiej udać się do leśni−
czówki Pranie nad uroczym brze−
giem jeziora Nidzkiego, kojarzo−
nej oczywiście z K. I. Gałczyń−
skim, który w ostatnich latach ży−
wota (1950−53) spędzał tam szczę−
śliwe, płodne literacko wakacje.
Obecnie, w niewielkim dwuizbo−
wym budynku mieści się muzeum
poety, a na polanie obok dość czę−
sto odbywają się imprezy arty−
styczne, zainspirowane jego twór−
czością. Wbrew utyskiwaniom na
dramatycznie postępujący spadek
zainteresowania poezją, cieszą się
one znaczną frekwencją: czy to ze
względu na magię leśnego ustronia
i wierszy mistrza Ildefonsa, czy też
z uwagi na renomę i klasę wyko−
nawców.

4 sierpnia 2007 roku wszystkie te
czynniki niezawodnie zadziałały,
na plenerowej scenie w Praniu wy−
stąpili bowiem, z towarzyszeniem
saksofonisty Leszka Szczerby,
Grzegorz Turnau (śpiew, fortepian)
i Wojciech Malajkat (recytacje),
promując wspólną „gałczyńską”
płytę pod stosownym – patrz Kol−
czyki Izoldy – tytułem Kruchy
świat, kruche szkło. Spotkały się
tu, w kapryśnym poetyckim pryz−
macie Zielonych Gęsi czy Listów
z fiołkiem, dwa osobne regiony ge−
ograficzne i kulturowe – Malajkat
jest bowiem mrągowianinem (mi−
mo stałego etatu aktorskiego w sto−
licy nie zapominającym o swych
korzeniach), a Turnau to od lat czo−
łowa postać krakowskiej Piwnicy
Pod Baranami. Nie dziwiły zatem
jego autoironiczne monologi, tro−
chę na wzór nieodżałowanego mi−
strza ceremonii legendarnego kaba−
retu, Piotra Skrzyneckiego, i jak
najbardziej na miejscu w kontek−
ście Ballady o samotnej pompie,
Wjazdu na wielorybie, czy innych
klasycznych tekstów „zielonego
Konstantego”. On to przecież,
przez kilka powojennych lat głębo−
ko z Krakowem związany, „piw−
niczną” estetykę poniekąd zainspi−
rował.

Ujmująco i naturalnie wypadła ta
swoista wizyta stolicy kultury ro−
dzimej w mazurskich głuszach
(przy okazji uobecniła się też War−
szawa, dzięki kilku umiejętnie do−
branym tekstom innego Nieodżało−
wanego, Jeremiego Przybory).
Okazało się, że, bez względu na
różnorakie zaszłości, naprawdę je−
steśmy tu w Polsce.

Andrzej Dorobek

PS Dla płockich melomanów inte−
resujący może być fakt, że organy
w zabytkowym XVII−wiecznym ko−
ściele we wsi Nawiady koło Piecek
to, podobnie jak instrument w kate−
drze na Wzgórzu Tumskim, to dzie−
ło firmy Sauer z Frankfurtu nad
Odrą.

Podziękowania dla pp. Doroty
Pęczek i Barbary Ryfy za pomoc
w zgromadzeniu materiału do ni−
niejszego tekstu.

CEBULA

Bazylika w Świętej Lipce

Chata mazurska w Węgorzewie
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Nielegalnie do Skępego

W czwartek, 6 września spod

płockiej Fary wyruszyła 156.

dwudniowa pielgrzymka płocczan

do słynącej z łask XV-wiecznej fi-

gurki Matki Bożej Skępskiej. Tra-

dycja pielgrzymowania do Skępe-

go sięga 1851 roku, kiedy to oca-

leni od zarazy mieszkańcy nasze-

go miasta poszli podziękować za

to Marii. Została częściowo zawie-

szona w latach 50. ubiegłego stu-

lecia, o czym przypomina nasz

czytelnik.

Szanowna Redakcjo,
załączam, historyczne już, zdjęcie z zaka-
zanej w tym czasie pielgrzymki płocczan
do Skępego w 1952 roku. Pielgrzymi po-
nieśli krzyż brzozowy, bo ten z Ukrzyżowa-
nym był im zabroniony...

Na zdjęciu nieznanego autora widzi-
my czołówkę zabronionej przez władze
PRL pielgrzymki. Ponieważ kościół far-
ny, skąd zwykle ruszała pielgrzymka, był
otoczony przez pracowników UB, piel-
grzymi zebrali się w umówionym miej-
scu w parowie i stamtąd ruszyli do san-
ktuarium.Warto pamiętać i o takich epi-
zodach naszej nieodległej historii.

Pozdrawiam Jan Szymański

z redakcyjnej poczty��

*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*

Zaryzykuję twierdzenie, że większo−
ści z nas 27 września 1939 roku nie
kojarzy się z niczym. A to przecież
bardzo ważna data w naszej historii –
27 września, w przeddzień kapitulacji
Warszawy, narodziło się Polskie Pań−
stwo Podziemne, którego struktury
funkcjonowały do 1 lipca 1945 roku.
W 68. rocznicę utworzenia podziem−
nych struktur warto przypomnieć wa−
runki, w jakich to państwo działało.

Powszechnie wiadomo, że z chwilą
wkroczenia na polskie terytorium
Niemcy powszechnie stosowali terror
i zbiorową odpowiedzialność. Już 3
września 1939 roku w Bydgoszczy
wymordowano ponad 20 tys. osób
(Krwawa Niedziela) w odwecie za roz−
bicie przez polskie oddziały frontowe
niemieckiej dywersji w tym mieście.
Każdy Niemiec, zarówno wojskowy
jak i cywil, mógł bezkarnie pobić,
a nawet zabić Polaka np. za to, że nie
zszedł z chodnika na jezdnię, ustępując
miejsca nadchodzącemu „Panu”. 

Stefan Korboński w swojej książce
pt. „Polskie Państwo Podziemne”, jako
przykład licznych szykan stosowanych
przez okupanta podaje m.in. płocki
przypadek. Sąd w Płocku skazał Zofię
Czechoń na tysiąc marek grzywny
z zamianą na 3 miesiące aresztu za to,
że jej pies (w kagańcu) odważył się
„wrogo odszczeknąć” psu oberinspek−
tora Richarda Kunarta.

Dla ratowania Polaków przed prze−
śladowaniami, dla organizowania sa−
moobrony i kontynuowania walki
z najeźdźcą powstało Polskie Państwo
Podziemne. Z upoważnienia Naczel−
nego Wodza marszałka Rydza−Śmig−
łego gen. Juliusz Rommel dalsze pro−
wadzenie walki powierzył gen. bryg.
Michałowi Tokarzewskiemu−Karasze−
wiczowi. Powołana została Służba
Zwycięstwu Polski, przekształcona na−

stępnie w Związek Walki Zbrojnej,
z którego w lutym 1942 roku powstała
Armia Krajowa. Polskim wojskiem
podziemnym dowodzili kolejno: gen.
Michał Tokarzewski−Karaszewicz,
gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Ste−
fan Rowecki „Grot”, gen. Leopold
Okulicki „Niedźwiadek”. Delegatami
rządu na kraj byli: Cyryl Ratajski, Jan
Piekarkiewicz, Stanisław Jankowski
i Stefan Korboński (w randze wicepre−
miera do czerwca 1945 roku).

Ze struktur wojskowych wyodrębniły
się władze cywilne, podlegające rządowi
Rzeczypospolitej, działającemu począt−
kowo we Francji a później w Londynie.
W skład podziemnego parlamentu wcho−
dzili przedstawiciele najważniejszych sił
politycznych (oprócz komunistów). Jed−
nym z ważniejszych osiągnięć podziem−
nego państwa była organizacja szkolnic−
twa; na tajnych kompletach uczyło się
około miliona młodzieży. Opracowano
i opublikowano Kodeks praw i obowiąz−
ków Polaka, który stał się drogowska−
zem dla egzystencji w okupowanym kra−
ju. Działały podziemne sądy które m.in.
wydały około 200 wyroków na zdraj−
ców, kolaborantów i niemieckich zbrod−
niarzy. Opracowano program odbudowy
powojennej państwowości i inwentary−
zacji zniszczeń. Przygotowano projekt
reformy rolnej. 

Plany te legły w gruzach wraz
z wkroczeniem Armii Czerwonej na
ziemie polskie. Władze cywilne i woj−
skowe uwięziono, wywieziono w głąb
Związku Radzieckiego. Pokazowy
proces 16 polskich przywódców Pol−
skiego Państwa Podziemnego
w Moskwie i jałtańskie decyzje zwy−
cięskiej trójki w sprawie nowego po−
działu Europy zamknęły ten tragiczny,
ale jakże ważny dla utrzymania naszej
państwowości, rozdział w najnowszej
historii Polski. Marian Wilk

Polskie Państwo
Podziemne

Na jednych widać żołnierzy w okopach
na początku I wojny światowej, na innej
pracowników firmy Marguliesa lub wspina−
jącą się po drabinie, opartej o budynek przy
ul. Warszawskiej, postać. 

To zaledwie ułamek z potężnych zbiorów
płockich kolekcjonerów, numizmatyków
i deltiologów – Marka Ambroziaka i Zygmun−
ta Różalskiego (na zdjęciu). Wystawę ”Stulet−
nia peregrynacja pocztówki płockiej” w Cafe
Gazeta przy Królewieckiej 12e przygotowali
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Najstarszymi pocztówkami, których wiek
można określić po dacie stempla, są te po−
chodzące z 1900 roku. Mają nieco inny
układ od znanych nam obecnie. – Wszystkie
wydane przed 1905 r. z jednej strony miały
zdjęcie z wąskim paskiem na napisanie kilku
słów, np. „pozdrowienia z Płocka” lub „Syn
marnotrawny składa życzenia” i podpis, a z
drugiej miejsce wyłącznie na adres – mówi
Marek Ambroziak. Wspólnie z Zygmuntem
Różalskim pocztówki zbierają od początku
lat 70., kiedy to rozpoczęły się największe
zmiany w mieście. – Szukamy po całej Pol−
sce, na jarmarkach w Katowicach, Gdańsku,

Wrocławiu. Dla nas szukają też nasi znajo−
mi, również kolekcjonerzy – dodaje Różal−
ski. Najbardziej interesują ich te przedwo−
jenne, wydane między 1890 a 1944 rokiem.
Był to zresztą najlepszy okres płockiej pocz−
tówki. W II RP w mieście działało przynaj−
mniej 40 wydawców, najwięksi to bracia
Detrychowie i Ludwik Kempner. – Fajnie
byłoby mieć całego Kempnera – mówi z roz−
marzeniem Ambroziak i pokazuje secesyjną
pocztówkę ze starym teatrem z początku
wieku, jego ulubioną, wydaną właśnie przez
płockiego właściciela księgarni i drukarni
przy ul. Grodzkiej. 

– Brakuje mi widoku Synagogi. Znany jest
tylko widok ściany bocznej, ale nie ma całe−
go budynku oraz jego wnętrza. Podobno uka−
zały się takie pocztówki w języku jidysz, ale
na rynku nie są dostępne – dodaje. Z kolei
Różalski szuka pocztówki z widokiem na
dworzec kolejowy, wybudowany w 1938 r.,
który uległ zniszczeniu.

Ta mała wystawa to przedsmak dużej,
liczącej ponad 500 pocztówek sprzed
1945 r., ekspozycji, która marzy się obu
kolekcjonerom. (rł)

42 pocztówki, w których zatrzymał się czas, nie tylko ulice i budynki Płoc−
ka sprzed 100 lat, ale też ludzie, konie, dorożki, samochody, można do 19
września oglądać w Gazeta Cafe.

Na starej pocztówce

Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie
zaprasza 18 września na obchody 65.
rocznicy zamordowania przez hitlerow−
skiego okupanta 13 żołnierzy Polskiej
Organizacji Zbrojnej. Wiosną 1942 roku
struktury POZ na północnym
Mazowszu zostały rozbite na
skutek fali aresztowań. W rejo−
nie Bodzanowa uwięziono 13
członków tej organizacji z po−
wiatu płockiego i sierpeckiego.
Po bestialskim śledztwie wszy−
scy zostali powieszeni.

Uroczystości rozpoczną się
o godz. 12 mszą św. w kościele
parafialnym. Następnie na cmentarzu
przy mogile zamordowanych żołnierzy
odbędzie się apel poległych. Głównym
punktem obchodów będzie nadanie szko−
le imienia Polskiej Organizacji Zbrojnej
i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Zainteresowani będą mieli okazję
wysłuchać wykładu Waldemara Bren−
dy na temat historii POZ, obejrzeć wy−
stawę okolicznościową i posłuchać
wspomnień żołnierza POZ Lecha Mos−

sakowskiego. Towarzystwo
Historyczne Camus zapre−
zentuje pokaz batalistyczny
ze sprzętem wojskowym
z czasów II wojny świato−
wej. Gościem honorowym
uroczystości będzie córka
komendanta Okręgu III POZ
Mieczysława Teodorczyka
„Romana” – Aleksandra Te−

odorczyk.
Wystawa pt. „Przeszłość przemija,

ona jest z nami i w was...”, przygoto−
wana przy pomocy Muzeum Mazo−
wieckiego, czynna będzie do 26
września. (j)

Pamięci żołnierzy POZ
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Chce je otworzyć Sławomir Fija−
kowski, właściciel kina Charlie w Ło−
dzi, specjalizującego się w prezentacji
filmów niszowych, zwykle nie trafia−
jących do masowego odbiorcy. – Dzia−
łamy od klikunastu lat. W tym czasie
zorganizowaliśmy 600 imprez filmo−
wych i wydarzeń artystycznych (m.in.
Forum Kina Europejskiego, Festiwal
Twórców ”Powiększenie”, Akademic−
ka Wiosna Filmowa, Noc Reklamożer−
ców). Charlie to jedno z liczących się
kin studyjnych w Polsce. Mamy dobrze
rozpoznane środowisko twórców, nie
tylko filmowych. Byliśmy od początku
tworzenia rynku kina w Polsce. Dy−
strybutorzy nam ufają – mówi właści−
ciel kina Charlie.

Płocczanie do kina

To zaufanie pozwoli mu na ścią−
gnięcie do Płocka wszelkich nowości,
bez opóźnień. Reszta należy od nas
widzów, a raczej od tego czy na jed−
nym seansie będzie 10, 20 czy 100 lub
200 osób. – Najistotniejsza jest opinia
dystrybutorów. Muszą mieć świado−
mość odpowiedniego wykorzystania
kopii. Dlatego, jeżeli chcemy grać
świeże filmy, premiery – a tylko wtedy
całe przedsięwzięcie ma sens – musi−
my dołożyć wszelkich starań, żeby
frekwencja była jak najwyższa – mówi
Fijałkowski, który już rozpoczął roz−
mowy z płockimi zakładami pracy,
szkołami w sprawie sprzedaży tzw.
voucherów, czyli zbiorowych karne−
tów pracowniczych i uczniowskich.
Dużo zależy też od dobrej współpracy
i koordynacji działań między kinem
Charlie (repertuar, sprzęt do projek−
cji), POKiS i Państwową Szkołą Mu−
zyczną (baza). – A ta, jak na razie,
układa się bardzo dobrze. Na pytanie,
czy warto w Płocku otwierać kino od−
powiada: Na pewno jest to duże wyz−
wanie, a ja lubię wyzwania. Lubię ro−
bić nowe rzeczy. Pomysłów mi nie bra−
kuje. O ile ten projekt wypali, może
w przyszłości zaowocuje realizacją fe−
stiwalu filmowego. 

Odpowiednia jakość

Pierwsze pokazy zaplanowano na
22 września: w tym dniu swoją pre−
mierę będzie miał „Katyń” A. Wajdy.

Jeżeli „zrobimy” dobry wynik, dystry−
butorzy przestaną mieć opory.

Film obejrzymy w sali koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej. Zgod−
nie z założeniami kina Charlie w tej sa−
li będą prezentowane produkcje komer−
cyjne, wysokobudżetowe, po prostu hi−
ty, na które z założenia powinno
przyjść więcej ludzi. – Akustyka jest tu
dobra, ściany ecri mogą przeszkadzać,
ale znam kina które nie są wyciemnione
i też sobie radzą. Macie za to komforto−
we fotele, sprawną wentylację. Myśli−
my, że jakość dźwięku i obrazu będzie
odpowiednia do jakości siedzenia –
podsumowuje Fijakowski. W szkole
muzycznej stanie ekran pneumatyczny
(nie mniejszy niż 7,3 x 4,5 metra, a być
może nawet większy – 10 x 6,5 m).
Projektor „Projexon 2000” – jedyny ta−
ki w Polsce, w którym szpula ma 5 ty−
sięcy metrów, pozwalając tym samym
na prezentacje filmu bez przejść – sta−
nie z tyłu sali pod balkonem. 

Zostaje jeszcze kwestia dogrania
terminów pomiędzy PSM i teatrem,
który korzysta gościnie z tej sali. Fil−
my mają być wyświetlane praktycznie
przez cały dzień, w sobotę i w niedzie−
lę. Fijałkowski uważa, że nie będzie
z tym problemu. 

Kino studyjne na zawsze

Druga sala – studyjna – powstanie
w POKiS−ie. Tu możemy liczyć na bar−
dziej ambitny repertuar dla wyrobione−
go widza. Filmy pokazywane będą
w czwartki i piątki. Z tym projektem
duże nadzieje wiąże Renata Mosiołek,
dyrektor placówki. Generalnie Charlie
ma pozostać w Płocku do momentu
wybudowania multikina, ale jest po−
mysł, aby nurt studyjny przetrwał dłu−
żej i wszedł do stałej oferty POKiS. 

18 września powinien być znany re−
pertuar nowego płockiego kina. Będzie
dostępny na stronach www POKiS i ki−
na Charlie – w zakładce „Płock”
(www.pokis.pl, www.charlie.pl). Nadal
przyjmowane są propozycje. Swoje
można zgłaszać na forum gazeta.pl. Bi−
lety mają być dostępne w szkole mu−
zycznej i w POKiS w cenie od 14 do 12
zł. Będzie możliwość rezerwacji on−li−
ne i zniżki dla osób, które zamówią
newsletter Charliego. (rł)

W Płocku powstaje tymczasowe kino zastępcze. Ambicją jego
twórców jest prezentacja premier na równi z kinami stacjonar−
nymi. Już 22 września pokażą „Katyń” A. Wajdy. 

Powrót do kina

10 artystów z Polski (w tym trzech
z Płocka) i 10 z Niemiec prezentuje
swoje prace poświęcone tematyce
„drzwi“ w Płockiej Galerii Sztuki. Gra−
fika, malarstwo i rzeźba – wszystko pod
wspólnym tytułem „Tür – Drzwi“.

– Cała idea narodziła się w Mona−
chium. Tytuł wyszedł od strony nie−
mieckiej. Dawał pole do otwartej in−
terpretacji – mówi polski kurator wy−
stawy Robert Jasiński. Projekt został
zainicjowany przez Regionalny Zwią−

zek Artystów Plastyków (RBK)
w Landsbergu nad Lechem ma na celu
dalsze rozszerzenie wymiany kultural−
nej z Polską, po obchodach roku pol−
sko−niemieckiego 2005 – 2006, także
w 2007 r. 

– Symbol drzwi zawiera w sobie dy−
namiczny dualizm. Z jednej strony oz−
nacza granicę, rozdzielenie rzeczywi−
stości na dwie części, z drugiej sym−
bolizuje połączenie, otwarcie i pozna−
nie, zapowiada przekroczenie mitycz−
nego progu – pisze w katalogu do
wystawy Robert Jasiński. – Dlatego
też drzwi, w tym rozumieniu, stały się
tematem naszych wystaw i wizualnym
punktem odniesienia, którego tran−
sformacje mają za zadanie unaocznić
indywidualne strategie artystyczne
oraz opisać rzeczywistość dziejącą
się tu i teraz w obu narodach, znajdu−
jących się w jednym organizmie Unii
Europejskiej.

Wystawa w Landsbergu nad Le−
chem była prezentowana od 9 maja.
Bardzo się podobała. – Płock (czyli J.
Mazuś, J. Piasecka i Nadrowski) poka−
zał grafikę komputerową, będącą spe−
cyfiką grupy związanej z PGS. To był
bardzo dobry pomysł, bo artyści z RBK
używają raczej nośników tradycyjnych
– mówił Jasiński. 

W Płockiej Galerii Sztuki wystawę
można oglądać od 12 do 23 września.
Potem pojedzie do Warszawy. (rł)

Symbolika drzwi

Udział Rosława Szaybo w XIV.
Biennale Plakatu Fotograficznego, nie
jako jurora, ale uczestnika to duże za−
skoczenie. Szaybo (ur. w 1933 r.
w Poznaniu) jest znanym plakacistą,
ilustratorem, fotografem oraz projek−
tantem okładek płytowych i książek.
Był dyrektorem artystycznym agencji
reklamowej ”Young & Rubican”
(1967−72), pracował dla firm: Heinz,
Players, Yardley, Rank Xerox. Był też
dyrektorem artystycznym firmy płyto−
wej Columbia w Londynie (1972−88).
Jest autorem plakatu, dotyczącego
udziału Polski w EXPO’92 oraz pro−
jektu Flagi Ziemi pokazanego na Wy−
stawie Uniwersalnej EXPO’92 w Se−
willi. Jego „Carmen” zdobyła złoty
medal XIV Biennale Plakatu Fotogra−
ficznego, organizowanego przez Płoc−

kie Towarzystwo Fotograficzne. Wię−
cej w następnym numerze „SP”. (rł)

„Carmen” Szaybo 

W Domu Darmstadt (Płockim Oś−
rodku Kultury i Sztuki) 27 wrześ−

nia otwarta zostanie kolejna wystawa ze

zbioru Muzeum Lalek w Pilźnie k/Tar−
nowa. Tym razem zaprezentowane będą
eksponaty z Japonii wykonane w XVIII,
XIX i XX w. Można je podzielić na kil−
ka grup:

– lalki tradycyjne w strojach kobie−
cych

– lalki w strojach wojskowych (typy
męskie)

– lalki w strojach codziennych
(dzieci)

– lalki w strojach charakterystycz−
nych (aktorzy, tancerki)

– drzeworyty i obrazki

– stroje i sprzęty używane przez Ja−
pończyków

Precyzja wykonania, dbałość
o szczegóły, wierność tradycji i piękno
eksponatów to cechy, które mogą
zachwycić zwiedzających. Prezento−
wane lalki przedstawiają postacie z hi−
storii, mitów i legend oraz życia co−
dziennego. Wszystkie eksponaty wy−
konane są z materiałów naturalnych:
jedwab, bawełna, szkło, laka, cerami−
ka, drewno, liście bambusa oraz spe−
cjalnego tworzywa, którym pokryte są
twarze i dłonie lalek. Tworzywo to
powstaje ze zmielonych na pył muszli
małży morskich zmieszanych ze spoi−
wem (go−fun).

Wystawa prezentuje piękno japoń−
skiej tradycji, a także pewne kanony
obowiązujące w stroju i zachowaniu
np. sylwetka kobieca (gejsze, tancer−
ki) – charakterystyczny skręt tułowia
i układ prawej stopy lub zestaw lalek
przedstawiających dwór cesarski.
Duża część eksponatów prezentowa−
na jest w gablotach skonstruowanych
na wzór zabytków architektury ja−
pońskiej.

Początek imprezy o godz. 12. Ek−
spozycja czynna będzie do 25 paź−
dziernika (również w soboty i nie−
dziele). Bilety w cenie 1 zł. (dzieci)
i 2 zł. (dorośli).

Opr. (j)

Lalki Japonii
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Na tegorocznych „Podwórkach”,
obok starych znajomych, czyli grupy
Twożywo (mural na budynku komu−
nalny przy ul. Sienkiewicza, naprze−
ciw wyjazdu z ul. Kaczmarskiego –
patrz zdjęcie) i Galerii Rusz (obecnej
tym razem na 5 miejskich bilboar−
dach), pojawili się nowi, młodzi twór−
cy szeroko pojętej sztuki ulicy: Adam
X i Agata Groszek.

Adam X jako artysta w Płocku poja−
wił się po raz pierwszy, ale „Farbiar−
nię” – pracownię w POKiS, która
firmuje akcję „Podwórko” – zna do−
skonale, bo w warsztatach przez nią
organizowanych uczestniczył przed la−
ty, zanim Tumskie Wzgórze zamienił
na stołeczne ulice.

Graficzna pleśń

Ten utalentowany, młody i coraz
bardziej rozpoznawalny artysta, uro−
dził się w Płocku 27 lat temu. Studio−
wał historię sztuki na Uniwersytecie
Warszawskim. A poza tym zajmował
się malarstwem, rysowaniem komik−
sów, fotografią i wypełnianiem miej−
skich przestrzeni wymyślonymi przez
siebie „implantami”, czyli zestawem
samoprzylepnych kompatybilnych
form−klocków lub puzzli. Tymi forma−
mi−klockami (nawiązującymi do kul−
tury vlepkarskiej) łączonymi ze sobą
w najróżniejszych konfiguracjach wy−
pełnia przestrzenie miejskie w sposób
nieskrępowany. Jego twórczość na−
wiązuje do świata przyrody. Elementy
geometryczne i zoomorficzne pączku−
ją, rozmnażają się i mutują w różnych
kierunkach, tworząc ścienny ekosy−
stem, graficzną pleśń, czyli niepowta−
rzalny styl artysty. Jego prace można
zobaczyć na podwórku Tumska 9 i w
pracowni „Farbiarnia”. Poza tym
Adam X miał już wystawy indywidu−
alne w warszawskiej Zachęcie, Cen−
trum Sztuki Współczesnej, galerii Szu
Szu, Chłodna 25 i galerii Kuluary. 

Blok jak skrzynia malowany

Agata Groszek – absolwentka war−
szawskiej ASP sprzed dwóch lat (jej
promotorami byli Leon Tarasewicz
i Grzegorz Kowalski) – ma już na kon−

cie kilka nagród, m.in. drugie miejsce
na konkursie Samsung Art Master
w 2006 r. za film pt. „Bardzo dobry
magister sztuki” oraz zwycięstwo
w konkursie na projekt malarskiej
aranżacji budynku wentylatorni war−
szawskiego metra (2002). Stworzyła
też ciekawy projekt Utopia (2002
– 2007), czyli bloki z komputerowo
nałożonym rzucikiem w kwiatki – in−
spirowane malarstwem artysty samou−
ka, Zenka z Hajnówki. To te projekty
zainspirowały Beatę Jaszczak – orga−
nizatora festiwalu do zaproszenia ar−
tystki do Płocka. Pracę Agaty można
oglądać na stacji trafo przy Placu 13
Straconych. 

Równolegle z pracą plastyków trwa−
ły warsztaty; m.in. kulinarne (pod
okiem Tadeusza Rybickiego z teatru
Cinema z Michałowic), breakdanceo−
we (Czysta Forma Kru z Płocka) i fo−
tograficzne (stowarzyszenie „ę”
z Warszawy), dziennikarskie (Iwona
Markiewicz, Płock), plastyczne
(Adam X).

Pięciodniowy festiwal zakończył
czwartkowy występ Cyrku Mortalis
i niezwykle energetyczny koncert war−
szawskich formacji: Stworów (dawne
Stwory Wodne, który grały już kilka
lat temu w Płocku pod muralem „Ba−
ton Platon”) i Setting The Woods on
Fire. (rł)

„Artystyczne implanty” na zimnych, marmurowych obeliskach 
ul. Tumskiej, dziecięce fotostory z życia płockiej Starówki i wielkie
grillowanie – zakończył się kolejny festiwal „Podwórko” 

Ingerencja Adama X 

Zbigniew Pawłowski, absolwent AWF
w Warszawie, trener, nauczyciel i dzia−
łacz sportowy, jest też zapalonym bada−
czem historii płockiego sportu (zwłasz−
cza piłki nożnej), często spychanej na
boczny tor, pomijanej w oficjalnych pub−
likacji opisujących dzieje naszego miasta
i regionu. Nie tak dawno na łamach „SP”
prezentowaliśmy jego książkę poświęco−
ną piłkarstwu płockiemu od 1912 r. do
2005 r. Ostatnia książka ukazała się
w związku z jubileuszem siedemdziesię−
ciolecia istnienia KS Masovia.

Ostatni trening

Czy ktoś dziś jeszcze pamięta, że miej−
ski stadion przy ul. Kochanowskiego
przez wiele lat należał do ZKS Stal (od
czasu powojennej reaktywacji w 1956 do
1973 r. działającego jako ZKS Masovia).
W 1976 r. decyzją prezydenta Płocka
Henryka Rybaka – tego samego, który
tak usilnie zabiegał o budowę teatru –
klub stadion stracił. Miała tam podobno
powstać nowa siedziba Komendy Woje−
wódzkiej MO (jak widać nigdy do tego
nie doszło). Nie pomógł zbiorowy sprze−
ciw, artykuły w prasie lokalnej i ogólno−
polskiej, pisma do Centralnej Rady
Związków Zawodowych, Polskiego Ra−
dia i Telewizji, Wojewody Płockiego.
Ten ostatni (był nim wówczas Kazimierz
Janiak) poparł decyzję prezydenta Ryba−
ka. Tomasz Hopfer z redakcji sportowej
Telewizji Polskiej przygotował nawet
specjalny program pod tytułem „Ostatni
trening”, ale ukazały się tylko jego zapo−
wiedzi, bo w ostatniej chwili został wy−
cofany z emisji. 

Czołową postacią walczącą o ocale−
nie stadionu był ówczesny prezes klubu
Andrzej Śmiechowski, ten sam który
wyprowadził klub z zapaści. Niestety,
w związku z brakiem miejsca do trenin−
gu, w marcu 1981 r. ZKS Stal zawiesił
działalność (na kolejną reaktywację
trzeba było czekać 6 lat).

Bez przekłamań

Takich historii jest w książce więcej. Pa−
włowski, obok tła historyczno – politycz−
nego szczegółowo opisał również wszyst−
kie z 13 sekcji, jakie przez 7 dekad działa−
ły w klubie, jego wybitnych działaczy i za−
wodników, m.in. Jerzego Kraskę – złotego
olimpijczyka z Monachium z 1972 (grają−
ca wówczas reprezentacja narodowa poko−
nała w finale Węgrów 2:1) czy badminto−
nistę, medalistę z Sydney – Michała Łago−
sza. Uzupełnieniem do tekstu i biogramów
jest zwarte kalendarium.

– Intencją autora i działaczy pracują−
cych nad tą publikacją było przedstawie−
nie, w sposób najbardziej wiarygodny,
prawdy często skrywanej, zmienianej,
a czasami wprost przekłamywanej, w za−
leżności od potrzeb politycznej koniun−
ktury – czytamy we wstępie. Czy to się
udało? Zachęcamy do lektury. Książkę
można kupić – w cenie 30 zł – w siedzi−
bie KS Masovia, Książnicy Płockiej i w
antykwariacie w byłej „Stodole” (obec−
nie Biedronka) przy ul. Tysiąclecia. (rł)

Trudne, ale ciekawe dzieje założonego w 1936 r. KS Masovia
– jednego z najstarszych klubów sportowych w Płocku zebrał
i opisał w swojej najnowszej książce Zbigniew Pawłowski

Jak feniks z popiołów

Świat z perspektywy podwórka, czyli fotografie dzieci uczestniczących w warsztatach
fotograficznych stowarzyszenia „ę”
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Komentarz Grupy Twożywo, tym razem
przy ul. Sienkiewicza
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Zygmunt Sobociński

Już po raz trzeci we wrześniu obcho−
dzimy w Płocku Europejskie Dni Dzie−
dzictwa (EDD). Polska przyłączyła się
do programu w 1993 roku. Celem EDD,
odbywających się z inicjatywy Rady
Europy i pod patronatem Unii Europej−
skiej, jest edukacja historyczna i kultu−
ralna, promocja regionalnego dziedzic−
twa oraz przypomnienie o wspólnych
korzeniach kultury europejskiej. Koor−
dynatorem EDD z ramienia Rady Euro−
py jest od 2006 roku Europa Nostra
– europejska federacja stowarzyszeń,
zajmujących się ochroną dziedzictwa
kultury. Koordynatorem na szczeblu
krajowym jest Krajowy Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków, a w woje−
wództwie mazowieckim Regionalny
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt−
ków w Warszawie. 

W ramach tegorocznych obchodów
zorganizowano wystawy (TNP, Archi−
wum Państwowe, Książnica Płocka,
Spichlerz, PGS, Gazeta Café), koncerty,

kiermasze i pikniki. W weekend 8 – 9
września bezpłatnie było można zwie−
dzać Muzeum Mazowieckie, Muzeum
Diecezjalne oraz wejść na wieżę Mała−
chowianki. Archiwum Państwowe zor−
ganizowało sesję naukową nt. roli archi−
wów jako ośrodków badań regional−
nych, a Książnica Płocka wieczór z pisa−
rzem Wojciechem Kuczokiem (laurea−
tem Literackiej Nagrody NIKE 2004),
spotkanie z płocczanami, którzy uczest−
niczyli w Powstaniu Warszawskim oraz
promocję książki Grażyny Przybyl−
skiej–Wendt pt. „Szpital na Winiarach
prosto i wspak”.

Motyw przewodni tegorocznych ob−
chodów Europejskich Dni Dziedzictwa
– „Ludzie gościńca. Wędrowcy, piel−
grzymi, tułacze” – jest również tematem
konkursu plastycznego, filmowego i fo−
tograficznego ogłoszonego przez Krajo−
wy Ośrodek Badań i Dokumentacji Za−
bytków. Więcej informacji można zna−
leźć na stronie www.edd.com.pl. (j)

Europejskie Dni Dziedzictwa
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Jeżeli wszystkie plany uda się w pełni
zrealizować, dla Książnicy Płockiej będzie
to bardzo pracowity rok, a dla jej czytelni−
ków i zainteresowanych płocczan bardzo
atrakcyjny. Jeszcze w tym roku kalenda−
rzowym trzeba będzie odwiedzić bibliote−
kę przy ul. Kościuszki kilkakrotnie.

Broniewski

Trzy realizowane równolegle projekty
edukacyjne zainteresować powinny przede
wszystkim młodzież, ale nie tylko. Rów−
nież dorośli będą mieli okazję skorygować
swój wizerunek Władysława Broniewskie−
go, przez wiele lat lansowanego jako, nie−
mal wyłącznie, poeta rewolucyjny. Druga
część, realizowanego już od początku roku
projektu „Maje i listopady. Pejzaże życia
Władysława Broniewskiego” rozpocznie
się renomowanym już konkursem poetyc−
kim (XIX edycja) „O liść dębu”. Finał
konkursu z koncertem poezji śpiewanej
zaplanowano na 23 listopada.

Wcześniej, bo 12 października w Książ−
nicy odbędzie się sesja popularno−nauko−
wa i panel dyskusyjny z udziałem autorów
tekstów o Broniewskim m.in. Sławomira
Kędzierskiego, Bohdana Urbankowskie−
go, Zbigniewa Mańkowskiego, Waldema−
ra Smaszcza. By lepiej przygotować się do
dyskusji, warto wcześniej zapoznać się
z najnowszą publikacją Książnicy Płoc−
kiej i Płockiego Stowarzyszenia Przyja−
ciół Książki i Bibliotek pt. „Jestem księga
otwarta w przyszłość”. Publikacja wydana
w 110. rocznicę urodzin i 45. rocznicę
śmierci poety jest jeszcze do nabycia
w księgarni przy ul. Kościuszki 6 w cenie
15 złotych.

Ponadto ogłoszony zostanie konkurs fo−
tograficzny „Płock i Mazowsze Broniew−
skiego”, którego plon będziemy mogli zo−
baczyć na wystawie laureatów 17 grudnia.

Pisarze

Bardzo atrakcyjnie zapowiadają się
spotkania autorskie z czołówką polskich
twórców literatury współczesnej, organi−
zowane od lat przez Książnicę, w ramach
cyklu Płocka Premiera Miesiąca. Mamy
już za sobą bardzo ciekawe spotkanie (5
września) z Wojciechem Kuczokiem,
młodym pisarzem ze Śląska, który zdobył
nagrodę literacką NIKE za powieść pt.
„Gnój”. Na jej podstawie nakręcono film
pt. „Pręgi”, który w 2004 roku zdobył
główną nagrodę Złote Lwy na festiwalu
filmowym w Gdyni.

W trakcie ostatnich uzgodnień są jesz−
cze spotkania z Jerzym Pilchem, Pawłem
Huelle i Katarzyną Grocholą. Które bę−
dzie najciekawsze? Swoją ocenę można
wyrazić, biorąc udział w plebiscycie na
„Najlepszą premierę miesiąca”, którego
regulamin umieszczony jest na stronie in−
ternetowej Książnicy www.bibl.plock.pl

Realizację tych spotkań wydatnie
wsparł Fundusz Grantowy dla Płocka. 

Wyspiański

Projekt zainauguruje wystawa mono−
graficzna, poświęcona życiu i twórczo−
ści Stanisława Wyspiańskiego. W jej
przygotowaniu wezmą udział uczniowie
I Prywatnego Liceum Plastycznego,
którzy pod kierunkiem Zofii Samusik

Zaremby i Anieli Lewandowskiej, wy−
konają prace plastyczne inspirowane
twórczością Wyspiańskiego. Na otwar−
cie wystawy (4 października) przyjedzie
wnuczka artysty Dorota Wyspiańska
Zapędowska oraz prof. Włodzimierz
Wójcik, który Wyspiańskiemu poświę−
cił wiele prac.

Wystawie towarzyszyć będą prelekcje –
otwarte i dla grup zorganizowanych – pro−
wadzone przez autorytety w dziedzinie
sztuki. Atrakcyjnie zapowiadają się dwa
przedstawienia teatralne: pierwsze to mo−
nodram „A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?”w
wykonaniu Olgierda Łukaszewicza, a dru−
gie w wykonaniu aktorów krakowskich
z Jerzym Trelą w roli głównej. Oba wysta−
wione zostaną w siedzibie „Dzieci Płoc−
ka” przy al. Jachowicza.

Finałem projektu, realizowanego ze
środków samorządu wojewódzkiego i Mi−
nisterstwa Kultury, będzie – w drugiej po−
łowie listopada – publiczne czytanie „We−
sela”. W role bohaterów dramatu wcielą
się znani płocczanie, nie związani na co
dzień ani z aktorstwem, ani z teatrem.

Młodzi literaci

Ponadto, wraz z Płockim Stowarzysze−
niem Przyjaciół Książki i Bibliotek,
Książnica Płocka organizuje XVII edycję
konkursu literackiego dla dzieci i młodzie−
ży pt.: „Młodzi twórcy literatury”. Po raz
pierwszy konkurs ten ogłoszony został
w 1991 roku i stale cieszy się dużym zain−
teresowaniem. Co roku jest inny temat
wiodący; hasłem tegorocznego jest „Nie
ma jak u mamy”. Uczestnikami konkursu
mogą być początkujący adepci pióra
w wieku od 8 do 16 lat. Prace (w 3 egzem−
plarzach), opatrzone godłem autora, nale−
ży dostarczyć do Książnicy Płockiej do 25
października br. Ogłoszenie wyników
konkursu planowane jest na 1 grudnia.

Oprócz plebiscytu na najlepszą Premie−
rę Miesiąca (głos można oddać w dziale
oświatowo−edukacyjnym Książnicy przy
ul. Kościuszki 6) młodzieży zapropono−
wane zostanie napisanie recenzji wybra−
nych książek.

Kurs komputerowy

Zupełną nowością jest organizacja bez−
płatnego kursu komputerowego dla senio−
rów. – Kartkowe katalogi odchodzą
w przeszłość i niedługo w ogóle znikną
z bibliotek – mówi Ewa Luma z Książnicy
Płockiej. – A znacząca część naszych czy−
telników to osoby w podeszłym wieku, któ−
re nie potrafią obchodzić się z kompute−
rem. Dlatego dział komputeryzacji wy−
szedł z inicjatywą, aby te osoby przygoto−
wać do nadchodzących zmian i w prosty
sposób „oswoić” z komputerem, nauczyć
korzystania z komputerowej bazy danych,
poczty elektronicznej. 

Zajęcia prowadzone będą w kilkuoso−
bowych grupach, w dogodnych dla senio−
rów terminach. Chętni powinni zgłosić się
do działu komputeryzacji Książnicy
w pok. 26, tel. 024/268 77 22.

Warto dodać, że korzystania z kompu−
terów uczy już dzieci ze świetlic środowi−
skowych Biblioteka Pedagogiczna. Pro−
wadzone raz w miesiącu zajęcia cieszą się
ogromnym powodzeniem. E.J.

Nowy rok kulturalno−oświatowy w Książnicy Płockiej

Będzie się działo...

W zeszłym roku Meksyk, w tym Ja−
ponia. Dzieci, które spędzały wakacje
z filią biblioteczną nr 8 Książnicy
Płockiej po raz drugi wyjechały w po−
dróż marzeń, co prawda wirtualną...
ale bardzo ciekawą. 30 sierpnia
w Książnicy Płockiej można było zo−
baczyć co z niej przywiozły; wachla−
rze, kotki, laleczki. Podczas finałowe−
go spotkania opowiadały o kulturze,
historii, obyczajach w Japonii. Zaśpie−
wały również piosenkę „Szła dziewe−
czka” po polsku i po japońsku. Jednym
z przewodników po Kraju Kwitnącej
Wiśni był Tadeusz Milke, który wraz
z zespołem „Dzieci Płocka” odwiedził
w 1999 r. Japonię „w realu”. Zespół
ma zresztą największe zasługi w kon−
taktach Płocka z Japonią. Jeżdżąc po
świecie i odwiedzając kolejne stolice
państw, m.in. Tokio, nawiązał współ−
pracę. Potem były wystawy i koncerty
japońskich artystów w Płocku, m.in.

wokalistki Yoshimi Fukami, Yataro
Okura – aktora uhonorowanego tytu−
łem Żywy Skarb Kultury Japonii, za−
przyjaźnionego chóru „Hiroshima Ju−
nior Chorus” oraz wystawa litografii
drzeworytniczej autorstwa Yasuko
Sawaoka. 

Oficjalne nawiązanie stosunków dy−
plomatycznych pomiędzy Polską i Ja−
ponią datowane jest na rok 1919. Za−
ledwie 4 lata później w Płocku miała
miejsce akcja „Za serce sercem”, któ−
rej celem było niesienie pomocy ofia−
rom trzęsienia ziemi w Japonii. Akcja
ta była swoistą spłatą długu zaciągnię−
tego wobec Japonii, która uratowała
polskie dzieci z terenów Syberii.

Ponad 70 lat później, w 1996 roku,
Płock, jako jedno z 6 polskich miast,
przyjął grupę dzieci dotkniętych kata−
klizmem trzęsienia ziemi, jakie 17
stycznia 1995 roku, nawiedziło Kobe.

(rł)

Podróż za jeden bajt
W Książnicy Płockiej swoje umiejętności i strój prezentował samuraj, czyli Kamil Peł−
ka – jedyny japoński wojownik w Płockiej Drużynie Kuszniczej 

Wanda Gołębiewska jest rodowitą
płocczanką, absolwentką „Jagiellon−
ki”. Studiowała polonistykę w Stu−
dium Nauczycielskim w Płocku i na
UMK w Toruniu. 31 lat uczyła języka
polskiego w szkole podstawowej,
w tym 30 lat w Borowiczkach.

Twórcza droga zaczęła się od
„Dzienników” Anny Frank; sama za−
częła prowadzić dziennik w wieku 15
lat. Inspiracje do wierszy czerpie z naj−
bliższego otoczenia, z ulicy, z podwór−
ka, z życia i przyrody Zakrzewa, z Wi−
sły. Podróże i ulubione lektury też są
źródłem natchnienia poetyckiego.

Od 1995 roku wysyła wiersze na
konkursy poetyckie. Zaczęło się od
skromnego wyróżnienia w Częstocho−
wie w konkursie im. H. Poświatow−
skiej, a potem przyszły inne nagrody.
Wanda Gołębiewska jest laureatką ok.
80 nagród w ogólnopolskich konkur−
sach poetyckich, np. w konkursie im.
Jana Kochanowskiego w Czarnolesie,

im. J. Śpiewaka w Świdwinie, „O laur
Opina” w Ciechanowie, kilkakrotnie
zdobywała laury w konkursie im. Dio−
nizego Maliszewskiego w Ostrołęce,
w Zgorzelcu, Krakowie, Ostrzeszo−
wie, Karczewie, gdzie w tym roku
otrzymała I nagrodę za poemat „Euro−
po, uśmiechnij się”. Wielokrotnie była
laureatką „Jesiennej Chryzantemy”
w Płocku.

Wyróżnienie Prezydenta Miasta
Płocka za poemat „po osiemnastej na
Tumskiej”, zaowocowało tomikiem,
wydanym przez Stowarzyszenie Sta−
rówka Płocka.

Tomik, „tam, gdzie do góry noga−
mi” jest piątym z kolei, wydanym
z inicjatywy Stowarzyszenia Autorów
Płockich.

Wanda Gołębiewska lubi podróżo−
wać. Była na Ukrainie, Litwie, Słowa−
cji, w Czechach, Texasie, Australii i w
Darmstadt. Wszystkie podróże znalaz−
ły swój wyraz w poezji. (j)

Dom Darmstadt zaprasza 18 września (wtorek) na spotkanie autor−
skie z Wandą Gołębiewską. Poetka promować będzie swój nowy to−
mik wierszy o Australii, zatytułowany „tam, gdzie do góry nogami”.
Początek o godz. 18, wstęp wolny.

Do góry nogami
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Informowaliśmy w poprzednim nu−
merze o udanej wycieczce dzieci
z Klubu Profilaktyki Środowiskowej
do Ciechocinka, zorganizowanej przez
Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych i Zarząd
Miejski TPD. Impreza tak się spodo−
bała, że postanowiono szybko zorgani−
zować dwie kolejne.

Najpierw (21 sierpnia) wybrali się
do Nadleśnictwa Łąck. 40 dzieci, ko−
rzystających z pomocy obu organiza−
cji, oprowadzał leśniczy, pokazując
najciekawsze leśne eksponaty. Potem
dzieci przez 3 godziny jeździły woza−

mi konnymi po leśnych duktach, zbie−
rały grzyby, a na koniec w Grabinie
czekał na nich posiłek z grilla i napoje.

W tym samym tygodniu w sobotę
(25 sierpnia) TPD zorganizowało
kolejną wycieczkę dla 50 osób – tym
razem do Sochaczewa. Największą
atrakcją było zwiedzanie Muzeum
Kolei Wąskotorowej, a potem prze−
jazd muzealnym pociągiem do Kam−
pinoskiego Parku Narodowego. Tam
na wyspie dzieci piekły kiełbaski
nad ogniskiem, a po powrocie do
Sochaczewa zjadły obiad z lodami
na deser. (j)

Wycieczkowy sierpień

Pod koniec wakacji Rada Mieszkań−
ców Osiedla „Dworcowa”, przy
współpracy Klubu Osiedla PSML−W,
zorganizowały dla dzieci międzyosie−
dlowy turniej piłki nożnej, na którym
bawiło się około 120 osób. Na boisku
rywalizowało 7 siedmioosobowych
drużyn w dwóch grupach wiekowych:
pierwsza – klasy I – III, druga – klasy
IV – VI. Mecze sędziował nauczyciel
WF Zbigniew Pawłowski.

Po zaciętych, pełnych zaangażowa−
nia bojach o każdą piłkę, zwycięzcami
turnieju w młodszej grupie została
drużyna „Czerwone diabły” z osiedla
Dworcowa. Drugie miejsce zajęli pił−
karze FC Otolińska.

W starszej grupie zwyciężyła dru−
żyna z Podolszyc, a drugie zajęli fut−

boliści FC Międzytorze. Tytuł naj−
lepszego strzelca zdobyli: Krzysztof
Golc – „Czerwone diabły”(w młod−
szej grupie) i Michał Maliszewski –
„Skarpa Podole” (w starszej). Najlep−
szym bramkarzem turnieju był Prze−
mysław Pontkowski z drużyny
„Dworcowa”.

Zwycięzcy otrzymali puchary, me−
dale, dyplomy, koszulki, piłki, a wszy−
scy uczestnicy turnieju drobne upo−
minki, ufundowane przez Wydział
Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta, Stowarzyszenie Gmin
Turystycznych i Płocką Spółdzielnię
Mieszkaniową Lokatorsko−Własno−
ściową.

W organizację turnieju zaangażowa−
ni byli radni osiedlowi: Stanisław Sob−
czak, Marek Rusek, Sławomir Jaku−
bowski, Grzegorz Czajka i Zdzisława
Wojewódzka oraz Halina Budnicka,
Iwona Kujawa i Marta Staniszewska
z Klubu „Dworcowa”.

Kronika osiedli

Goool!

Stowarzyszenie „Kolory Życia” na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych po−
starało się, aby jego podopieczni nie
nudzili się w te wakacje. 

16 lipca 32 osoby niepełnosprawne
z opiekunami wyjechały na turnus reha−
bilitacyjno – wypoczynkowy do Wisły.
Spędziły bardzo aktywnie dwa tygod−
nie. Oprócz codziennych zabiegów
leczniczych, wyjść na basen, jeździli
wozami konnymi w tzw. zielonym ku−
ligu, a także wjechali, również ci na
wózkach, wyciągiem krzesełkowym na
Czantorię. Ośrodek Jubilat, w którym
byli zakwaterowani, zlokalizowany jest
na wysokości prawie 400 metrów nad
p.m. Dzięki dzielnym wolontariuszom
wysokość ta była pokonywana bez
problemu kilka razy dziennie. Wszyscy
wrócili szczęśliwi i zadowoleni. Turnus
mógł być zorganizowany dzięki wspar−
ciu PFRON oraz uzyskanej w ramach

konkursu dotacji z budżetu miasta (pro−
jekt pt. „Góry – nowe wyzwanie dla
niepełnosprawnego turysty. Wszech−
stronna rehabilitacja – ruchowa i prze−
strzenna w surowym górskim klima−
cie”). Z miejskiej kasy sfinansowano:
transport, pobyt 6 wolontariuszy i psy−
choterapeuty, który koordynował pracę
wolontariuszy oraz prowadził program
terapeutyczny. 

Poza tym „Kolory życia” zorgani−
zowały w sierpniu wyjazdy 50−osobo−
wej grupy: do Dinoparku w Kołacin−
ku k. Łodzi, do gospodarstwa agrotu−
rystycznego z pasieką i nad jezioro
Białe oraz rejs statkiem po Wiśle.
Wyjazdy były możliwe również dzię−
ki wsparciu PFRON (projekt pt.
„Usprawnianie osób niepełnospraw−
nych poprzez sport, turystykę i rekre−
ację”) oraz innych, prywatnych spon−
sorów. (rł)

Kolorowe wakacje 

Tydzień później Klub Osiedlowy
„Dworcowa” PSML−W, we współ−
pracy z Urzędem Miasta, zorganizo−
wał kolejną imprezę dla mieszkań−
ców osiedla i okolic – festyn na po−
żegnanie lata. Było wiele konkursów
z nagrodami dla dzieci, a także ro−
dziców. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się wybory modelek, które
musiały wykazać się nie tylko urodą,
ale i gracją (na zdjęciu). Chłopcy
woleli turniej piłki stolikowej i po−
kaz walk capoeritos, prowadzony
przez trenera J. Obrębskiego. Był też
motocross i występ par tanecznych

z klubu Mark Dance oraz dziecięcej
grupy wokalnej z SDK. Podczas im−
prezy można było bezpłatnie korzy−
stać ze zjeżdżalni, riksz, samocho−
dzików i częstować się słodyczami.
Na koniec wszyscy podziwiali pokaz
sprawności strażaków. Oprawę mu−
zyczną festynu przygotował zespół
„Madison”.

Dobrej zabawie sprzyjała piękna po−
goda, a sponsorzy (hurtownia Gumiś,
firma Belweder, Peklimar, Rada
Mieszkańców Osiedla „Dworcowa”)
zadbali o nagrody i poczęstunek dla
około 300 uczestników festynu. (j)

Żegnaj lato na rok
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Całość koncertu wypełnią utwo−
ry J. Straussa ze znanej operetki pt.
„Zemsta nietoperza”. Jako soliści
w koncercie wystąpią: Małgorzata
Długosz – Rosalinda (sopran), Ani−
ta Maszczyk – Adela, (sopran), Mi−
chał Musioł – Eisenstein (tenor),
Janusz Ratajczak – Alfred (tenor),
Przemysław Rezner – Falke, Frank
(baryton). Płocką Orkiestrę Symfo−
niczną poprowadzi Maciej Niesio−
łowski. Bilety w cenie 18 zł i 23 zł
(dla grup zorganizowanych od 10
osób bilety w cenie 12 zł) do naby−
cia w kasie Płockiej Orkiestry
Symfonicznej ul. Bielska 9/11
(parter) w godzinach: poniedzia−
łek, wtorek, czwartek, piątek 10 –
15, w środy 10 – 17, tel. 0−24 364
10 85 oraz w sklepie muzycznym
Harfa, ul. Kolegialna 1, tel. 024
262 34 57.

Bilety można również nabyć na
godzinę przed koncertem w PSM
ul. Kolegialna 23.

Małgorzata Długosz ukończyła
wydział wokalno−aktorski Akade−
mii Muzycznej w Łodzi. Studiowa−
ła również pedagogikę wokalną na
wydziale kompozycji i teorii muzy−
ki na tej uczelni. Śpiewała w War−
szawskiej Operze Kameralnej,
Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Tea−
trze Wielkim w Poznaniu, Teatrze
Muzycznym Roma w Warszawie.
Debiutowała w repertuarze operet−
kowym partią Arseny w „Baronie
cygańskim” J. Straussa. Od sezonu
2004/2005 jest solistką Gliwickie−
go Teatru Muzycznego, współpra−
cuje też z Operą „Nova” w Byd−
goszczy. Dla uczczenia Roku Jana
Sebastiana Bacha (2000) współ−
tworzyła trio barokowe: sopran,
flet i klawesyn, wykonując koncer−
ty muzyki dawnej. W repertuarze,
oprócz arii operowych i operetko−
wych, ma oratoria i kantaty.

Anita Maszczyk jest absolwen−
tką Akademii Muzycznej w Kato−
wicach. Jako studentka debiutowa−
ła w Operze Śląskiej w Bytomiu
partią Adeli w „Zemście nietope−
rza” J. Straussa. W sezonie
2000/2001 była solistką Teatru
Muzycznego we Wrocławiu. Obec−
nie wspólpracuje z Filharmonią
Sudecką w Wałbrzychu, Filharmo−
nia Łódzką, Filharmonią Opolską,
Operą Krakowską i Teatrem Mu−
zycznym w Lublinie. Ma na swym
koncie płytę nagraną z akademic−
kim Zespołem Muzycznym Poli−
techniki Śląskiej.

Michał Musioł ukończył z wy−
różnieniem Katowicką Akademię
Muzyczną. Debiutował w partii
Hrabiego Zedlau w „Wiedeńskiej
krwi” J. Straussa na deskach Gli−
wickiego Teatru Muzycznego,
z którym związany jest do dziś. Od
2002 roku współpracuje z Teatrem

Muzycznym w Łodzi. W swoim re−
pertuarze ma głównie partie teno−
rowe z najsłynniejszych operetek
i musicali. Stale współpracuje
z Grażyną Brodzińską i Maciejem
Niesiołowskim oraz orkiestrą Sin−
fonietta Bydgoska. W roku 2005
i 2006 zajął pierwsze miejsce na
Turnieju Tenorów w Kielcach.

Janusz Ratajczak działalność
muzyczną rozpoczął w chórze „De
profundis”. W 1983 roku zajął
I miejsce w Ogólnopolskim Kon−
kursie Moniuszkowskim w Kudo−
wie Zdroju. Studiował na wydziale
wokalno−aktorskim Akademii Mu−
zycznej w Bydgoszczy, potem
kształcił głos u wybitnego tenora
Romana Węgrzyna. Na scenie ope−
rowej debiutował rolą Franka
w premierowym spektaklu S. Mo−
niuszki „Flis”. Jest solistą Opery
„Nova” w Bydgoszczy i Gliwickie−
go Teatru Muzycznego. Współpra−
cuje z Operą Bałtycką w Gdańsku,
Operą na Zamku w Szczecinie, Te−
atrami Muzycznymi w Warszawie
i Poznaniu, Operą Krakowską. Od
1991 roku prowadzi działalność
pedagogiczną – jest nauczycielem
śpiewu solowego w szkole mu−
zycznej w Inowrocławiu.

Przemysław Rezner ukończył
studia na wydziale wykonawstwa
instrumentalnego i wokalnego
w łódzkiej Akademii Muzycznej.
Debiutował w 1988 roku w Tea−
trze Wielkim w Łodzi w studen−
ckim przedstawieniu opery S.
Moniuszki „Verbum Nobile”. Od
1990 roku był solistą Warszaw−
skiej Opery Kameralnej, a od
1997 solistą Teatru Wielkiego
w Łodzi. Gościnnie występuje na
scenach Opery „Nova” w Byd−
goszczy, Opery Krakowskiej
i Opery na Zamku w Szczecinie.
Specjalizuje się w repertuarze kla−
sycznym i romantycznym. Wystę−
pował w większości krajów euro−
pejskich.

Maciej Niesiołowski po uzyska−
niu dyplomu, jako wiolonczelista,
pracował w orkiestrze Filharmonii
Narodowej. Ukończył również wy−
dział dyrygentury w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej
w Warszawie. W 1974 roku został
dyrygentem Warszawskiej Opery
Kameralnej. Przez 10 lat dyrygo−
wał orkiestrą Teatru Wielkiego,
a przez 12 następnych orkiestrą
warszawskiej Akademii Muzycz−
nej. Jest także absolwentem stu−
dium menedżerów sztuki w Szkole
Głównej Handlowej. Znany szer−
szej publiczności z telewizyjnych
audycji muzycznych pt. „Z batutą
i humorem”. Jest laureatem Nagro−
dy Radiokomitetu (1989 r.) i na−
grody Publiczności „Wiktor”
(1990 r.). (j)

Dyrekcja Płockiej Orkiestry Symfonicznej serdecznie zaprasza na koncert ”OPERETKA
NA ESTRADZIE”, który odbędzie się 20 i 21 września (czwartek i piątek) w sali koncerto−
wej przy ul. Kolegialnej 23 o godz. 19.

ZEMSTA NIETOPERZA
„SAP” od kilku tygodni krążą wyłącznie

w Internecie. Ich wydawcą jest Stowarzy−
szenie Autorów Polskich o/Płock, a redak−
torem naczelnym – Maciej Włodarczyk.

Każdy pomysł wydawania pisma kultu−
ralnego w Płocku ma moją pełną akcepta−
cję, zwłaszcza gdy biorą się za to młodzi,
u których z jakąkolwiek inicjatywą czy
tworzeniem zjawisk trwałych i wartościo−
wych ostatnio coraz gorzej. Cieszę się, że
poeta Maciek Włodarczyk, który od kilku
miesięcy nosił projekt w sobie, w końcu
go „urodził”. Znalazł też salomonowe roz−
wiązanie, dotyczące wydawania i dystry−
bucji pisma, nie godzące zbytnio w budżet
SAP−u. Swoją drogą pismo w formacie pdf
przesyłane pocztą elektroniczną to także
ciekawy eksperyment. Czy udany? 

Zacznę od tego, że trudno recenzować coś,
w czym – co prawda pośrednio – brało się
udział (red. nacz. przedrukował teksty, recen−
zje, które pisałem w „Sygnałach Płockich”).
Postaram się zrobić to obiektywnie.

Doceniam zapał do działań i witalność
naczelnego SAP, cenię go jako poetę, ale
to nie wystarczy by stworzyć rzecz solid−
ną, która oprze się krytyce. Po pierwsze
brak mi tu zespołu redakcyjnego, który
tworzy takie pismo, nadaje mu kształt po−
przez dyskusję, burzę mózgów prowadzą−
cą do kompromisu. Wydawanie pisma to
z natury rzeczy dzieło kolektywne; dzien−
nikarzy, publicystów, recenzentów, ale
także sekretarza redakcji (który zajmie się
chociażby korektą tekstów – tej brakuje
w piśmie), kolegium redakcyjnego (ustali
dobór tematów). Jeśli nie ma zespołu, nie
powstanie pismo tylko manifest. 

Irytuje też chaos typograficzny, czyli na−
sycenie różnymi rodzajami, krojami, kolo−
rami i rozmiarami czcionek (polecam ana−
lizę twórczości grupy Twożywo – mi−
strzów w zabawach typograficznych, np.
ich kalendarz), brak stałego układu kompo−
zycyjnego strony publikacji (tzw. layout).
Nawet zamierzona chaotyczność, „anarchi−
zacja” stron musi się przecież opierać na
pewnych stałych punktach. 

Ostatnia uwaga to powierzchowność,
np. na stronie o Serhiju Żadanie. Tu aż pro−
si się o jakąkolwiek recenzję książki, małą
ocenę czy analizę twórczości autora. 

Debiut bywa trudny, obciążony brakiem
doświadczenia i dystansu. Wierzę, że redak−
cja wyciągnie właściwie wnioski i w kolej−
nym numerze wszelkie niedociągnięcia zo−
staną skorygowane. Wierzę, że kolejny nu−
mer powstanie, tak samo jak wierzę w sens
wydawania pisma o kulturze w Płocku.

(rł) 
„SAP” nr 1/2007, sierpień 2007, format:

A4 pdf, stron: 22, dystrybucja:
http://www.sendspace.pl/file/F9knfvRS/
lub poprzez wysłanie e−mail na adres: sy−
gnaly@op.pl, w numerze m.in.: recenzje
tomików K. Bieńkowskiego, J. Drzewiec−
kiego i M. Włodarczyka, galeria fotografii
G. Bijaka, wywiad z zespołem AQQ, ka−
lendarium SAP. 

„Sygnały Autorów Płockich” – to no−
we pismo kulturalne w Płocku, któ−
rego nie dostaniemy w żadnym kio−
sku, sklepie czy bibliotece. W ogóle
nie istnieje w formie papierowej. 

Kulturalnie 
wirtualnie

Anita Maszczyk

Michał Musioł

Przemysław Rezner

Janusz Ratajczak
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Magda Umer – piosenkarka, także ak−
torka, scenarzystka i reżyserka. Absol−
wentka Wydziału Filologii Polskiej
UW. Laureatka I nagrody na FAMA
w 1969 r. i w 1970 r. Perfekcyjne połą−
czenie wiersza, muzyki i aktorstwa w jej
wykonaniu sprawiło, że upowszechniła
się moda na piosenkę poetycką. Jest au−
torką i wykonawczynią licznych recitali
telewizyjnych: ”Cienie”, ”Na strychu”,
”Wszystko już było”.

Autorka widowisk poetyckich two−
rzonych dla teatru, estrady i telewizji,
programów poświęconych twórcom

piosenki literackiej i studenckiej m.in.:
Elżbiecie Adamiak, Leszkowi Długo−
szowi, Markowi Grechucie, Elżbiecie
Wojnowskiej, a także Agnieszce Osiec−
kiej, Jeremiemu Przyborze i Jerzemu
Wasowskiemu. Wyreżyserowała spek−
takle teatralne: ”Biała bluzka” i ”Kobie−
ta zawiedziona” (z Krystyną Jandą) oraz
”Zimy Żal” (z Jeremim Przyborą).

Zrealizowała estradowy program
muzyczny ”Big Zbig Show” (ze Zbi−
gniewem Zamachowskim) oraz
wspomnieniowy program poświęcony
Agnieszce Osieckiej ”Zielono mi” na
festiwalu polskiej piosenki w Opolu
w 1997 roku.

Nieżyjąca już bohaterka tego wido−
wiska tak mówiła o piosenkarce: Od
dawna wiedziałam, że istnieje na świe−
cie stworzenie zielonookie jak Magda
Umer. (...) Szepcząc swym ekspresjo−
nistycznym szeptem i świdrując seledy−
nowym spojrzeniem, Magda potrafi
wywołać u publiczności – zarówno
młodej, rozwichrzonej, jak i całkiem
dorosłej – skupienie graniczące nie−
mal z hipnozą. Miałam do czynienia
z wieloma wykonawcami i wiem, że te−
go daru nikt inny nie posiadł...”

Bilety na recital pt. „Jesienne spotka−
nie z Magdą Umer” w cenie 20 zł. są do
nabycia w Domu Darmstadt. Opr. (j)

22 września o godz. 18 Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki orga−
nizuje w Domu Darmstadt recital Magdy Umer, której na for−
tepianie towarzyszyć będzie Wojciech Borkowski

Śpiewająca jesień

W Muzeum Mazowieckim do 7 paź−
dziernika b.r. czynna jest wystawa cza−
sowa „Pielgrzymki polskie”. Na ekspo−
zycji, umieszczonej na muzealnym dzie−
dzińcu prezentowanych jest 95 fotografii
(na 43 wielkoformatowych planszach),
pokazujących wszystkie (9) pielgrzymki
Ojca Świętego do Polski w latach 1979 –
2002. Szczególny charakter wystawie
nadaje fakt, że autorem zdjęć jest najbar−
dziej znany i utytułowany polski fotograf
Adam Bujak. Prezentowane na wystawie
zdjęcia stanowią kronikę podróży Ojca
Świętego Jana Pawła II do Polski. Foto−

grafie ukazują zarówno miejsca jak i lu−
dzi, uczestniczących w tych niezwykłych
spotkaniach z rodakami.

Organizatorami wystawy są: Kato−
lickie Centrum Kultury w Krakowie,
Wydawnictwo Biały Kruk z Krakowa
oraz Agencja Zegart – Jerzy Zegarliń−
ski z Bydgoszczy. Wystawa prezento−
wana była już w wielu miastach, m.in.
w: Krakowie, Warszawie, Szczecinie,
Bydgoszczy, Bytomiu, Gdyni, Kaliszu
i Malborku, wszędzie wzbudzając bar−
dzo duże zainteresowanie mediów
i zwiedzających. (j)

Papież w ojczyźnie
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Ekspozycja ta znalazła się w pro−
gramie tegorocznych obchodów Eu−
ropejskich Dni Dziedzictwa, odbywa−
jących się w dniach 7 – 16 września
2007 r. Honorowy patronat nad wy−
stawą objął Prezydent Miasta Płocka
Mirosław Milewski oraz Rada Miasta
Płocka.

Stronę merytoryczną ekspozycji
„770 lat samorządu miejskiego w Płoc−
ku” przygotowali pracownicy Działów
Historii i Archeologii MMP: Elżbieta
Popiołek, Barbara Rydzewska, Krzysz−
tof Matusiak, Tomasz Kordala.

Geneza Płocka, a tym samym różno−
rodnych struktur życia miejskiego, się−
ga wieków średnich. Struktury samo−
rządowe, konstytuujące ustrój miasta,
są obecne w Płocku od roku 1237 –
czasu pierwszej lokacji na rycerskim
prawie polskim. A więc już od 770 lat
w życiu dawnej stolicy Mazowsza wy−
stępują formy aktywności samorządo−
wej, zarówno te czerpiące z obcych
wzorców, jak i nawiązujące do rodzi−
mego prawodawstwa. 

Celem wystawy jest przybliżenie, na
tle współczesnych procesów histo−
rycznych, początków płockiego samo−
rządu, ukazanie kluczowych etapów
rozwoju samorządu miejskiego na

przestrzeni prawie ośmiu stuleci,
wreszcie przypomnienie postaci wy−
bitnych przedstawicieli instytucji sa−
morządowych.

Na wystawie samorządowej prze−
ważają zabytki stricte historyczne,
a więc dokumenty związane z funkcjo−
nowaniem płockiego samorządu,
zwłaszcza w dwóch ostatnich stule−
ciach, pieczęcie miejskie (kopie i ory−
ginały), insygnia dawnej i dzisiejszej
władzy samorządowej. Prezentowany
jest też wybór zabytków archeologicz−
nych, pozyskanych w ostatnich latach
podczas wykopalisk na płockim Sta−
rym Mieście. Ważnym źródłem infor−
macji są tablice fotograficzno−teksto−
we. Dzięki nim zwiedzający dowiedzą
się, kiedy miały miejsce średniowiecz−
ne lokacje miejskie Płocka, jakie było
rozplanowanie średniowiecznego
Płocka, ukazane są kluczowe etapy
rozwoju samorządu na przestrzeni pra−
wie ośmiu stuleci oraz przedstawieni
wybitni przedstawiciele instytucji sa−
morządowych. Dzięki dużym banerom
można m.in. porównać dawny ratusz
płocki (rozebrany w 1817 r.) z budyn−
kiem klasycystycznym, stanowiącym
od 1825 r. siedzibę władz miejskich
w naszym mieście. Opr. (j)

Do 20 stycznia 2008 roku w Spichlerzu Muzeum Mazowiec−
kiego obejrzeć można wystawę 770 lat samorządu miejskie−
go w Płocku

Kształtowanie lokalnej władzy
Po raz drugi zawitali do Płocka ka−

taryniarze z Polski i Europy, m.in.
doskonale znany płocczanom Piotr
Bot – Kataryniarz Warszawski.
W pierwszą sobotę i niedzielę wrześ−
nia słychać i widać ich było m.in. na
ul. Tumskiej, Placu Narutowicza,
Grodzkiej, a także podczas mszy
w Stanisławówce. Po południu na let−
niej scenie Starego Rynku postawili
swoje instrumenty na kołach i dali fi−
nałowy koncert II Międzynarodowe−

go Festiwalu Kataryniarzy. Obok
klasycznych melodii można było
usłyszeć m.in. utwory ABBY czy
The Beatles.

Pierwsza polska edycja festiwalu
odbyła się w Warszawie w 2001 roku,
kolejne były już objazdowe. Katary−
niarze zawitali m.in. do Gdańska, So−
potu, Poznania i Krakowa. Do Płocka
sprowadził ich w 2004 r. (podobnie jak
teraz) Przemysław Predygier – ów−
czesny dyrektor POKiS. 

Katarynki i kataryniarze zupełnie
zniknęli z krajobrazu naszych ulic po
drugiej wojnie światowej. A jeszcze
pod koniec XIX w. w samej stolicy
pracowało blisko pół tysiąca katary−
niarzy. Ten specyficzny instrument li−
czy sobie około 350 lat. Został wyna−
leziony w pierwszej połowie XVIII
w. przez G. Barbariego. W pier−
wszych katarynkach w pudle umiesz−
czony był drewniany walec z nabity−
mi sztyftami, obracany korbą. W XX
wieku zaczęto produkować katarynki
na taśmy perforowane (powietrze
przez dziurki dostaje się do piszcza−
łek i je uruchamia), które przerwały
do dziś. Ostatnią nowością w kata−
rynkowym biznesie są instrumenty
elektroniczne, które mogą grać syn−
chronicznie. Katarynki bywają naj−
różniejszej wielkości – od małego pu−
zderka po instrument wielkości sa−
mochodu ciężarowego – i taka pro−
porcjonalnie jest ich cena. (rł)

Kataryniarze w Płocku
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Rajd Orlen 2007 już za kilka dni.
Główne wyścigi z odcinkami specjalny−
mi odbywać się będą na wyznaczonych
trasach bliżej Sierpca (Dziki Bor, Skępe,
Malanowo), ale start i zakończenie za−
planowano w Płocku. Dla publiczności
przygotowany zostanie specjalny OS na
ul. Mostowej ze zjazdem nad Wisłę. Bę−
dzie okazja zobaczyć w akcji najlep−
szych polskich rajdowców m.in. Toma−
sza Kuchara, Leszka Kuzaja, Sebastiana
Frycza, Michała Sołowowa.

W dniach 5−6 września Płock odwie−
dził Krzysztof Hołowczyc, jeden z naj−
lepszych polskich kierowców rajdo−
wych, Mistrz Europy, zawodnik ORLEN
Team i uczestnik legendarnego Rajdu
Dakar. Hołek spotkał się z uczniami
dwóch płockich szkół: Gimnazjum nr 8
im. Aleksandra Macieszy i Zespołu
Szkół Technicznych (Siedemdziesiątki),
zapoznając ich z zasadami bezpieczeń−
stwa podczas rajdu.

– Rajd ORLEN będzie dla kierowców,
tak samo jak i dla kibiców, totalnym no−
vum – mówił Krzysztof Hołowczyc. –
Specjalnie wytyczone trasy, po których
nigdy nie jeździliśmy, będą stanowić dla
nas nie lada wyzwanie, tym bardziej, że
do ostatniej chwili mogą ważyć się losy
Mistrzostwa Polski. Przyjechałem do
Płocka, aby opowiedzieć o najważniej−
szych zasadach bezpieczeństwa, które
obowiązują podczas każdego rajdu. Pa−
miętajmy, że zdrowie kibiców i kierow−
ców jest o wiele ważniejsze niż jedna su−
per fotka, czy najbardziej widowiskowy
przejazd. Chcę uczulić wszystkich fanów
rajdów na to, że obcowanie z 300 – kon−
nymi maszynami może być bardzo pasjo−

nujące, ale wymaga odpowiedzialnego
i przemyślanego zachowania”.

Organizatorzy Rajdu przygotowali
specjalne materiały informacyjne, pre−
zentujące uczniom płockich szkół naj−
ważniejsze zasady bezpieczeństwa,
a także specjalne taśmy zabezpieczające.
Na czerwono oznaczone zostaną miej−
sca, w których bezwzględnie nie wolno
obserwować rajdu, a na zielono lokaliza−
cje przyjazne kibicom.

Rajdowiec podkreślał, że porządek na
trasie ma nie tylko walor bezpieczeń−
stwa, ale jest warunkiem sportowej ry−
walizacji w duchu fair play. Pojawiający
się na drodze, lub stojący zbyt blisko niej
kibice powodują, iż kierowca instyn−
ktownie redukuje prędkość, co zmniej−
sza jego szanse na zwycięstwo i tak
oczekiwaną przez wszystkich, odważną,
widowiskową jazdę.

Hołowczyc opowiadał także o począt−
kach swojej kariery, pierwszym rajdo−
wym aucie – fiacie 125p w kolorze si−
wym, a także o przygodach na rajdzie
DAKAR. Opr. (j)

21 – 23 września Samochodowe Mistrzostwa Polski

Hołek w Płocku

Niezwykle ciekawie
zapowiada się tegorocz−
ny XXIV Memoriał Ju−
liusza Kawieckiego – Pu−
char Polski w wioślar−
stwie, który zgromadzi
w sobotę i niedzielę
w Płocku czołówkę za−
wodników tej dyscypliny sportu.

W trakcie imprezy rozegranych zo−
stanie kilkanaście biegów wioślar−
skich, objętych patronatem Prezydenta
Miasta Plocka: jedynki mężczyzn 1 x
MA o puchar Prezydenta RP, jedynki
kobiet 1 x KA o puchar Ministra Spor−
tu, jedynki wagi lekkiej kobiet o pu−
char Prezydenta Płocka, jedynki wagi
lekkiej mężczyzn również o puchar
Prezydenta Płocka, ósemka mężczyzn
8 + MA o puchar prezesa Polskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich

i prezesa PTW (głów−
ny bieg memoriału),
jedynki kobiet 1 x
KAL i jedynki męż−
czyzn 1 x MAL o pu−
chary Prezydenta Płoc−
ka oraz bieg ósemek
najstarszych klubów

wioślarskich w którym nagrodą będzie
również puchar Prezydenta Płocka.

Dopełnieniem Pucharu Polski będzie
IX Turniej Uczniowskich Klubów Spor−
towych rozegrany pod patronatem mar−
szałka województwa Adama Struzika.

Imprezie towarzyszyć będą atrakcje
rekreacyjne dla publiczności m.in. ja−
zda ma ergometrze wioślarskim, rzut
beretem itp.

Początek zawodów w sobotę i nie−
dzielę o godz. 9.30, zakończenie około
godz. 15. (j)

29 – 30 września na Sobótce

Puchar Polski
w wioślarstwie

To był dość łatwy pojedynek. W pier−
wszej rundzie Pucharu Zdobywców Pu−
charów Wisła trafiła na mało wymagają−
cy zespół DIN HK Baku. Azerowie
świadomi, że mają do czynienia z utytu−
łowanym polskim zespołem nie liczyli
na awans. Chodziło im bardziej o zdo−
bycie doświadczenia i chyba dlatego
zgodzili się rozegrać zarówno pierwszy
mecz jak i rewanż w Płocku. W obu
spotkaniach nafciarze przeważali od
pierwszej do ostatniej minuty. Trener

Bogdan Zajączkowski miał możliwość
sprawdzenia niemal wszystkich graczy,
jakich posiada w szerokiej kadrze pier−
wszego zespołu. 

Szczególną uwagę kibiców przyku−
wał lewoskrzydłowy Witalij Nat. Za−
wodnik ten zasilił niedawno szeregi naf−
ciarzy i po raz pierwszy miał okazję za−
prezentować się przed płocką publiczno−
ścią. Debiut wypadł bardzo okazale
i – mimo że zawodnik ten zagrał tylko
jedną połową w tym dwumeczu – widać,
że jest poważnym wzmocnieniem płoc−
kiej ekipy. Kibice nie zobaczyli jednak
w akcji drugiego zawodnika, który ma
wypełnić lukę po Damianie Wleklaku.
Rozgrywający Iwan Pronin nie otrzymał
jeszcze licencji na grę w płockim zespo−
le i dlatego pojedynki z Azerami oglądał
z trybun, ale jak zapewniają klubowi
działacze, w kolejnych spotkaniach bez
problemu będzie mógł już wystąpić
w szeregach Wisły. Doskonale zapre−
zentowali się młodzi zawodnicy, któ−
rych małymi krokami trener Zajączkow−
ski wprowadza do gry. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje bramkarz Prze−
mysław Witkowski, który kilkoma uda−
nymi interwencjami zaskarbił sobie
sympatię wielu kibiców. PN

Ręczni w II rundzie PZP

Przebojem na płocką scenę futbolu
wkracza powstały pod koniec ubiegłe−
go roku UKS MDK Król Maciuś Club.
W rozgrywanej obecnie jesiennej run−
dzie ligi Płockiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej liczbą zdoby−
tych goli nie ustępuje miejsca zawodo−
wym piłkarzom. 

Swój pierwszy występ w lidze mło−
dzików (rocznik 1995 i młodsi), druży−
na Króla Maciusia rozpoczęła oszała−
miającym zwycięstwem 7:1, pokonując
Mazowsze Płock, klub o wielkich tra−
dycjach piłkarskich. Najlepszym strzel−
cem okazał się Konrad Dąbrowski, od−
dając cztery celne strzały do bramki
przeciwnika, pozostali autorzy sukcesu
to: Michał Lubiński 2 bramki oraz Piotr
Stępniak – 1 i bramkarze: Adrian Jaku−
bowski oraz Mateusz Kornatowski. 

Drugi mecz chłopcy rozegrali na
stadionie w Trzepowie z drużyną
Amatora Maszewo, pokonując gospo−

darzy 3:0. Strzelcami byli Michał Lu−
biński, Michał Zdrojewski i Konrad
Dąbrowski. Niesamowitym wydarze−
niem był (5 września) mecz z LKS
Zryw Bielsk, który zakończył się wy−
nikiem... 22:0! 

UKS MDK Król Maciuś Club pow−
stał na bazie funkcjonującej od trzech
lat przy Młodzieżowym Domu Kultu−
ry Piłkarskiej Szkółki Krasnali. Dzięki
konsekwencji i uporowi trenera, Zbi−
gniewa Tomaszewskiego, od ubiegłe−
go roku działają jako Uczniowski
Klub Sportowy. W drużynie trenują
chłopcy w kategoriach wiekowych 6−9
i 10−12 lat. 

Płocki Oddział ENERGI, realizując
swój program wspierania rozwoju
młodego pokolenia, od 2 lat dopinguje
drużynę Króla Maciusia. Pozytywną
energię widać nie tylko w zapale i pa−
sji młodych zawodników ale także w
przyjaznej atmosferze. A.N.

Jesienna liga młodzików 
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Grypa jest wirusową chorobą za−
kaźną, rozpowszechnioną na całym
świecie, na którą każdego roku zapa−
da 100 milionów ludzi w różnym
wieku.

Przenosi się drogą kropelkową,
do zakażenia dochodzi podczas
kaszlu czy też kichania. Najłatwiej
zapadają na nią osoby powyżej 65.
roku życia – 63% wszystkich pa−
cjentów leczonych z powodu grypy.

Szczepienia są najlepszą metodą
zapobiegania zakażeniu, ich sku−
teczność wynosi 30 – 70% w zależ−
ności od wieku i odporności osoby
chorej. Pomagają uniknąć zachoro−
wania i wystąpienia powikłań: za−
palenia płuc, ucha czy mięśnia ser−
cowego. Najlepiej wykonywać je
jesienią, ponieważ szczyt zachoro−
wań przypada zimą, od grudnia do
lutego. Zaszczepienie po 7 – 10
dniach powoduje wzrost poziomu
przeciwciał, dających odporność,
która utrzymuje się około roku.

Pacjenci w wieku 65 lat i powyżej
zgłaszają się na szczepienie bez skie−
rowania.

Zaszczepić można się w terminie
do 30 listopada 2007.

Szczegółowe informacje na temat
programu można uzyskać pod nu−
merem telefonu 024 367−17−07 lub
na stronie internetowej Urzędu Mia−
sta Płocka www.plock.eu 

Dom Samotnej Matki
w Białej Starej, prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia
daje schronienie, opiekę
i konkretną pomoc kobietom
i ich dzieciom, które z racji
różnych, często dramatycz−
nych kolei losu, znalazły się
na „życiowym zakręcie”.
Siostry pomagają podopiecz−
nym we wszystkich spra−
wach, materialnych i ducho−
wych, starając się zaspokoić
podstawowe potrzeby mło−
dych mam i ich dzieci. Poko−
je są nieduże, ale dobrze wy−
posażone, dzieci mają swoje
łóżeczka, odżywki, kosmety−
ki pielęgnacyjne, pieluszki
i plac zabaw.

Dom współpracuje z wie−
loma instytucjami m.in.z Ośrod−
kiem Adopcyjnym w Płocku,

z którego psycholog i pedagog
służą pomocą i radą. Dom fun−

kcjonuje dzięki ludziom
dobrego serca i ich ofiar−
ności. Siostry borykają się
z problemami finansowy−
mi. Ostatnio skromny bu−
dżet nadszarpnęła napra−
wa pralki. 

Najlepiej byłoby, żeby
dom miał stałą grupę ofia−
rodawców, którzy – choć−
by niewielką kwotą – ale
systematycznie zasilaliby
konto placówki. Wiedząc,
na jakie fundusze można
liczyć, łatwiej nimi gospo−
darować. 

Kto zechciałby wspo−
móc funkcjonowanie Do−
mu Samotnej Matki
w Białej powinien swój
dar wpłacić na konto;
PKO BP S.A. O/I Płock 04

1020 3974 0000 5302 0002 5981.
(j)

Jeśli możesz, pomóż

Jerzy Suchodolski ma szczęście do
medalowych okazów. Kilkakrotnie
już informowaliśmy o złowieniu
przez niego wielkich okazów ryb –
leszczy i sumów. Przeważnie łowi na
Wiśle, ale pod koniec sierpnia wy−
brał się do Soczewki, gdzie wędkar−
skie Koło Miejskie nr 1 Polskiego
Związku Wędkarskiego ma swoją
odnowioną stanicę z pięcioma poko−
jami, kuchnią, wypożyczalnią łodzi
i polem namiotowym.

Tam wieczorem, 23 sierpnia, na
czerwone robaki serwowane z łodzi
przez wędkarza złapał się potężny
leszcz. Po zważeniu okazało się, że
dorodna sztuka waży 5 kg i 15 dag
i mierzy 62 cm. (j)

Rybka 
dla dużej
rodziny


