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– Poddaliśmy się
sprawdzianowi, czy jesteś−
my przygotowani na przy−
jęcie inwestorów – mówił
na spotkaniu prezydent
Mirosław Milewski – czy
spełniamy standardy
w tym względzie. Cieszę
się, że sprawdzian zakoń−
czył się pozytywnym wyni−
kiem. Ale teraz czeka nas
zadanie trudniejsze – wy−
pełnienie tych potencjal−
nych możliwości nowymi
inwestycjami i miejscami
pracy.

Procedury poprzedzają−
ce przyznanie certyfikatu
trwały prawie rok. Składa−
ły się na nie szkolenia pra−
cowników, konsultacje,
ocena strategii pozyskiwania inwestora, jego kompleksowa obsługa, plan marke−
tingowy i sprawdzanie przygotowania do przyjęcia inwestora w praktyce (pracow−
nicy Fundacji, podając się za przedsiębiorców, chcieli otworzyć firmy w Płocku).
Certyfikat daje inwestorom gwarancję profesjonalizmu obsługi a gminie prestiż
i wiarygodność. (j)

Płock uzyskał najwyższy, pięciogwiazdkowy ceryfikat Gminy
Przyjaznej Inwestorowi, przyznany przez Enterplan i Lubelską
Fundację Rozwoju. Uroczystość wręczenia dokumentu miała
miejsce 20 września w ratuszu. 

Przyjaźni inwestorom

D o przetargu stanęły trzy firmy:
TOL Hanna Starzyk Techniczna

Obsługa Lodowisk, Mostostal Wrocław
oraz Hefal Serwis. Najkorzystniejszą
ofertę przedstawiła ostatnia firma
z Wodzisławia Śląskiego. Na ślizgawce
za 580 tys. zł zmieści się około 120 łyż−
wiarzy. Aby skorzystać z lodowiska
trzeba będzie udać się do Miejskiego
Centrum Sportu przy ul. Sportowej. Od
listopada do końca marca zamiast boi−
ska wielofunkcyjnego będzie działać
lodowisko o wymiarach 19 na 44 me−
try. Otoczone będzie bandami z tworzy−
wa sztucznego o wysokości 120 cm
i grubości minimum 8 mm. Łyżwiarze
korzystać będą z dwóch bramek wej−
ściowych. Przewidziano również osob−
ny wjazd dla rolby – maszyny do wy−
równywania powierzchni lodowiska. 

Montaż ślizgawki jest trudny; trzeba
zainstalować specjalne orurowanie
chłodnicze, a następnie „budować” lód:
warstwa po warstwie będzie rozpylana
mgiełka wody. Potrwa to dobę. Z lodo−
wiska będzie można korzystać, gdy
temperatura powietrza nie przekroczy
10 stopni. 

– Przewidujemy, że lodowisko otwar−
te będzie od 8 do 22 – mówi dyrektor
Miejskiego Zespołu Obiektów Sporto−

wych Krzysztof Ganc. – Liczymy, że
w godzinach przedpołudniowych ze śli−
zgawki korzystać będą szkoły, a w po−

południowych i podczas weekendów ca−
łe rodziny. Nie jest jeszcze ustalona ce−
na biletów. 

Dyrektor marzy również o stworze−
niu toru curlingowego. Curling polega
na wypuszczaniu – po rozbiegu – przez
zawodnika „kamienia” ważącego 20
kg. Musi on zostać umieszczony w od−
powiedniej tarczy, która znajduje się po
drugiej stronie lodowiska. W grze biorą
udział dwie czteroosobowe drużyny.
Kiedy jeden z członków zespołu wy−
puszcza kamień, dwaj inni zawodnicy
mają prawo szczotkować lód. Dzięki
pocieraniu powstaje warstewka wody,
która powoduje wydłużenie toru, po
którym sunie kamień. Pozwala to na
bardziej precyzyjne umieszczenie ka−
mienia w środku tarczy. 

– Zapaliłem się do tego pomysłu
– mówi Krzysztof Ganc. – Jeśli go zre−
alizujemy, na pewno nie będzie to tor
profesjonalny, bo jest trochę mało miej−
sca na rozbieg. Ale jeśli potraktujemy
to jako zabawę, będzie idealny.

Przy lodowisku ma powstać wypoży−
czalnia łyżew i mały punkt gastrono−
miczny. M.D.

Prawdopodobnie już w listopadzie uruchomione zostanie
sztuczne lodowisko. 

Curlingowa ślizgawka

Mirosław Milewski odbiera certyfikat od Jacka Węsier−
skiego z Enterplanu
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Stabilny budżet
Głównym tematem XXX sesji Rady Miasta, która obradowała 28 września,

było wykonanie budżetu za I półrocze 2004 roku. Wyniki są obiecujące; do−
chody w ciągu 6 miesięcy zrealizowano w 50,45% (191 mln 437 tys.928 zł)
a wydatki w 44,7% (209 mln 524 tys. 959 zł). Subwencje i dotacje wykonano
w 54,5%. 

Prezydent Mirosław Milewski podkreślał, że realizacja budżetu charak−
teryzuje się dużą stabilnością, a wydatki inwestycyjne (40,5%) osiągnęły
wskaźnik najwyższy od wielu lat. Istotny wpływ miała na to niewątpliwie
największa inwestycja – budowa mostu – ale i pozostałe były dobrze przy−
gotowane, skoro realizowano je zgodnie z planem. Z ważniejszych inwe−
stycji warto wymienić: zakończenie rozbudowy szkoły muzycznej i sal
gimnastycznych przy Gimnazjum nr 8 na Podolszycach i Zespole Szkół nr
1 na Międzytorzu. Budowa mieszkań czynszowych realizowana jest zgod−
nie z planem, jak również kilkudziesięciu małych inwestycji osiedlowych,
które czekały na to od wielu lat. Za to poziom wydatków bieżących był naj−
niższy od kilku lat, co z kolei świadczy o oszczędnym gospodarowaniu,
choć trafiły się nieprzewidziane wcześniej wydatki, jak obarczenie samo−
rządów wypłatą zasiłków rodzinnych.

Na konferencji przedsesyjnej Prezydent zapewniał, że nic nie wskazuje na to
by termin zakończenia budowy nowej przeprawy mostowej był zagrożony.
Natomiast budowa dróg dojazdowych uzależniona jest w dużej mierze od fun−
duszy unijnych. – Miasto własnymi siłami nie jest w stanie zrealizować tak du−
żej inwestycji. Z budżetu możemy dołożyć 50 mln złotych. Wniosek o dofinan−
sowanie ze środków UE został zaopiniowany pozytywnie. Jesteśmy przygoto−
wani do przetargu. Czekamy na decyzję.

W programie sesji znalazło się także kilka istotnych dla dalszego rozwoju
miasta uchwał m.in. o powołaniu Mazowieckiego Stowarzyszenia Kultury
i Sportu, które wybudować ma salę sportowo−widowiskową, budowie przed−
szkola na Podolszycach, nowych (korzystniejszych) zasadach sprzedaży loka−
li komunalnych, budowie strażnicy na Podolszycach Północ.

Relacja z sesji w następnym numerze gazety. (j)
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Prezydent zarządził
Nagrody Prezydenta

Prezydent powołał 7−osobową ko−
misję, która zaopiniuje wnioski
o przyznanie dorocznych Nagród
Prezydenta nauczycielom z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W skład
komisji wchodzą przedstawiciele
Urzędu Miasta, Kuratora Oświaty,
ZNP i NSZZ Solidarność. 

Sieć metropolitalna

Dwuosobowa delegacja Urzędu
Miasta pojechała do Włoch na prezen−
tację projektu sieci metropolitalnej
miast: Turynu, Mediolanu i Como.
Wizyta ma na celu zapoznanie się ze
stosowanymi rozwiązaniami zaawan−
sowanej technologicznie infrastruktu−
ry teleinformatycznej. Jest to element
realizowanych przy wsparciu ONZ
działań prospołecznych, budujących
społeczeństwo informacyjne.

Inwentaryzacja sprzętu OC

Do połowy października przepro−
wadzana jest inwentaryzacja sprzętu
obrony cywilnej w zakładach pracy,
zaopatrywanych w ten sprzęt przez
Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obron−
nych Urzędu Miasta.

Działki gminne

W związku z planowaną budową
ulicy Kasztanowej trzeba było wy−
kupić 54−metrowy kawałek działki
od prywatnego właściciela. Nato−
miast na dwie działki (182 mkw.
i 134 mkw.) przy al. Piłsudskiego
i ul. Wyszogrodzkiej, przez które
prowadzić będzie droga dojazdowa
do nowego mostu Gmina nabyła pra−
wo użytkowania wieczystego.

Nowy wicedyrektor

Prezydent pozytywnie zaopinio−
wał wniosek dyrektora III L.O.
o objęcie stanowiska wicedyrektora
szkoły przez Krzysztofa Wiśniew−
skiego. Nowy wicedyrektor jest na−
uczycielem dyplomowanym z 11−
letnim stażem pracy pedagogicznej,
absolwentem Wydziału Humani−
stycznego UMK w Toruniu. (j)

Rozwiązanie 
krzyżówki z nr 15/111

Na lenia nie wynaleziono lekar−
stwa – to prawidłowe hasło, jakie na−
leżało ułożyć po wypełnieniu krzy−
żówki. Wśród czytelników, którzy
dostarczyli nam takie rozwiązanie
rozlosowaliśmy 3 firmowe kubki
i długopisy. Otrzymają je: Anna Gra−
licka z ul. Dobrzyńskiej, Marian
Przybyłowski z ul. Bartniczej i Karol
Chojnacki z al. Piłsudskiego. „Prze−
wodnik po Płocku” trafi do Iwony
Uznańskiej z ul. Bukowej. Po odbiór
upominków zapraszamy do redakcji
w ratuszu (pok. 220) w godzinach
pracy Urzędu Miasta. (j)

W sobotę, 18 września drewniane kra−
my na Starym Rynku w Płocku zapełniły
się rękodziełem, sztuką ludową, wyroba−
mi regionalnymi i swojskim jadłem. Każ−
da z gmin Związku Gmin Regionu Płoc−
kiego chciała pokazać się z jak najlepszej
strony. Obok gmin swoje stoiska miały
również największe firmy regionu, m.in.
„Olewnik” i Zakłady Mięsne Płock. Była
ku temu okazja szczególna – jubileusz
10−lecia Związku.

Główną uroczystość, podczas której
podsumowano dotychczasową działalność,
zorganizowano w auli Urzędu Miasta. 

Zrównoważony rozwój

Związek powstał 14 kwietnia 1994 ro−
ku. Zajmuje się edukacją ekologiczną,
współpracą międzygminną dotyczącą
zrównoważonego rozwoju regionu, och−
rony środowiska i utylizacji odpadów
komunalnych oraz aktywizacją społecz−
ności lokalnych. W 1996 roku gminy

zrzeszone w związku wprowadziły sy−
stem selektywnego gromadzenia odpa−
dów, za który w tym roku Związek
otrzymał dyplom laureata IV edycji
ogólnopolskiego konkursu „Liga Inicja−
tyw Powiatowych” oraz nagrodę Mar−
szałka Województwa Mazowieckiego.
Od 2003 roku działa Komisja Problemo−
wa ds. priorytetów działania Związku.
Z inicjatywy ZGRP w 100 placówkach
oświatowych powiatu płockiego i gosty−
nińskiego wprowadzono „program
zbiórki i gromadzenia baterii”.

We współpracy z Regionalnym Cen−
trum Edukacji Ekologicznej i Instytutem
na rzecz Rozwoju Zrównoważonego
z Vermont (USA) Związek ogłosił kon−
kurs grantowy na działania w społeczno−
ściach lokalnych. Środki na realizacje
projektów przekazała strona amerykań−
ska. Związek jest również jednym z or−
ganizatorów konkursów: „Rady na Od−

pady”, „Ekologiczna Szkoła w powiecie
płockim” i „Segreguj odpady”.
W dwóch edycja tego ostatniego zebra−
no łącznie 225 ton najwyżej jakości su−
rowców wtórnych oraz 2 tony baterii.
W tym roku realizowany był kolejny
wspólny projekt RCEE i Związku Gmin
– „Sięgnij po słońce” – dotyczący wyko−
rzystywania odnawialnych źródeł ener−
gii. W ramach programu wykonano 21
kolektorów słonecznych i wodnych, któ−
re już pracują. Następnym etapem pro−
jektu mają być przydomowe oczyszczal−
nie hydroponiczne, budowane przy
gminnych szkołach. Związek przygoto−
wuje również wniosek do Ekofunduszu
dotyczący uporządkowania gospodarki
odpadami wielkogabarytowymi i nie−
bezpiecznymi oraz wprowadzenia stan−
dardów selektywnej zbiórki szkła.

Targi Rozmaitości „Babie lato 2004”
zorganizowano po raz pierwszy. (rł) 

Gminne Rozmaitości
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Murzyńska chata w zoo już stoi. Jest ogromna. Podobnie jak kilkumetrowe ogro−
dzenie, które zasłania wybieg. Na przełomie października i listopada nowy dom dla
lwów powinien być gotowy. Tuż obok chaty, nad herbami miast partnerskich, sta−
nął potężny drogowskaz, na którym wypisane są nazwy naszych siostrzanych mia−
sta i odległości jakie je od Płocka dzielą. (rł)
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Grand Prix 
dla Mostostalu

Mostostal otrzymał prestiżową nagrodę Grand
Prix 9. Targów ”Nafta i Gaz”, które w dniach 23
i 24 września odbywały się w Warszawie. Płocką
firmę doceniono za wybudowanie w Adamowie
pierwszego w kraju zbiornika na paliwo o poj.
100 tys. m. sześc.. Inwestycje budowy bazy paliw
dla PERN−u zrealizowano w latach 2003 – 2004.

NAFTA i GAZ to największe w Polsce spotka−
nie środowiska naftowego, gazowniczego, ich
dostawców, przedstawicieli władz państwowych
i samorządowych oraz dziennikarzy zajmujących
się problematyką techniczną oraz gospodarczą.
Patronat honorowy nad targami objęli: Marek Pol
– Wicepremier i Minister Infrastruktury, Jerzy
Hausner – Wicepremier i Minister Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Czyżewski
– Minister Skarbu Państwa oraz Maciej Gierej –
Prezes Zarządu Nafty Polskiej S.A. Targom pa−
tronują także Polski Koncern Naftowy ORLEN
S.A. i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic−
two S.A. (rł)

Jest największą polską firmą, działającą na rynku gazu płynnego,
zajmującą się dystrybucją propanu, butanu i mieszaniny propa−
nu−butanu. W ubiegłym roku spółka OrlenGaz otrzymała wyróż−
nienie „Gazela Biznesu 2003” przyznawane przez Puls Biznesu
najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom.

Apetyt na więcej
Strategię i plany zmierzające do dalszego rozwoju spółki przed−

stawił (23 września) jej zarząd z prezesem Andrzejem Rokickim na
konferencji prasowej. OrlenGaz obejmuje 5 segmentów rynku gazo−
wego: oferuje butle z gazem do wózków widłowych (odbiorcami są
m.in. browary Żywiec i Okocim), butle do użytku domowego, auto−
gaz, instalacje przemysłowe i – od ubiegłego roku – instalacje przy−
domowe. Jak zapewnia kierownictwo spółki, te ostatnie mają przed
sobą przyszłość, gdyż OrlenGaz oferuje je w kilku wariantach ceno−
wych i jako jedyny zbiorniki instaluje pod ziemią, nie szpecąc oto−
czenia budynku. Zrealizowali już kilka tysięcy umów na instalacje
przydomowe.

Dynamicznie wzrasta sprzedaż produktów, a co za tym idzie przy−
chody spółki. Znaczny wpływ na to miała zmiana orientacji –
z przeważającej sprzedaży hurtowej na detaliczną z kompleksową
obsługą indywidualnego klienta. Dlatego spółka może sporo inwe−
stować w swój dalszy rozwój; w roku ubiegłym przeznaczyła na ten
cel ponad 11 mln złotych, w tym roku nakłady inwestycyjne mają
sięgnąć 15 mln złotych. OrlenGaz zatrudnia 232 osoby.

Około 70% surowca spółka kupuje w Orlenie, resztę od mniej−
szych dostawców. Pracuje nad uszlachetnieniem autogazu i nowymi
zastosowaniami gazu płynnego m.in. by jednocześnie dawał ciepło
i prąd. Spółka wspiera różne działania społeczne i kulturalne m.in.
MONAR, Order Uśmiechu, MUKS, IKT, Festiwal Kultury Kreso−
wej w Mrągowie. E.J.

W listopadzie płocki CIFAL (Międzyna−
rodowe Centrum Szkoleniowe dla Władz
Lokalnych) zorganizuje pierwsze szkole−
nie dla przedstawicieli 15 miast z Europy
Środkowej i Wschodniej. 

Pierwsze spotkanie
Tematem spotkania będzie „Społeczeń−

stwo informacyjne i technologie informacyj−
ne dla zrównoważonego rozwoju miast.”
Obecnie przygotowywana jest lista uczest−
ników. Do Płocka przyjadą przedstawiciele
tylko tych miast, które realizują interesujące
projekty związane z rozwojem społeczności
lokalnych. Szkolenie jest bezpłatne. Zgod−
nie z zapowiedzią Marcela Boisarda, dyrek−
tora generalnego UNITAR nie będzie to ty−
powe szkolenie z „suchą” teorią. Najważ−
niejsza jest wymiana doświadczeń i spo−
strzeżeń, które mają inspirować partnerów
do nawiązywania i rozwijania współpracy
oraz adaptowania najciekawszych pomy−
słów w swoim regionie. 

Partnerami w przygotowaniu pierwszej
sesji szkoleniowej, która rozpocznie się
22 listopada i potrwa pięć dni, obok
UNITAR, UNDP, Miasta Płock i PKN
Orlen jest Alcatel. (rł) Mostostal Płock SA jest spółką akcyjną

powstałą w wyniku przekształceń własno−
ściowych Płockiego Przedsiębiorstwa Kon−
strukcji Stalowych i Urządzeń Przemysło−
wych. Od 15 września 1998 roku akcje Spół−
ki są notowane na Giełdzie Papierów Warto−
ściowych w Warszawie. Firma działa w bran−
ży budowlano−montażowej od ponad 38 lat.
Obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej
Mostostalu Warszawa S.A. Posiada również
50% udziałów w spółce CENTROMOST
powstałej na bazie Płockiej Stoczni Rzecz−
nej. Płocki Mostostal wykonuje roboty z za−
stosowaniem nowoczesnych technologii
i technik zarówno własnych jak i narzuco−
nych przez zleceniodawców krajowych i za−
granicznych. Firma posiada certyfikat jakości
ISO 9002, świadectwa kwalifikacyjne Urzę−
du Dozoru Technicznego, Polskiego i Nie−
mieckiego Instytutu Spawalnictwa, Minister−
stwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Polskiego Rejestru Statków. 

Płocki CIFAL powstał 29 czerwca
2004 r., w wyniku współpracy Insty−
tutu ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNI−
TAR), Programu Narodów Zjedno−
czonych ds. Rozwoju (UNDP), Urzę−
du Miasta Płocka i PKN ORLEN.
Adresowane jest do samorządowców
z tej części Europy. Celem ośrodka
jest przeprowadzenie szkoleń z za−
kresu zarządzania zrównoważonym
rozwojem, który godzi cele społecz−
ne, gospodarcze i ekologiczne. Ośro−
dek ma także na celu stworzenie sie−
ci samorządów wymieniających się
doświadczeniami w funkcjonowaniu
partnerstw międzysektorowych. Jest
jedenastą tego typu placówką na
świecie, pierwszą w Europie Środko−
wowschodniej. 

Zakład przyjmuje auta bezpłatnie z tere−
nu Płocka i miejscowości należących do
Związku Gmin Regionu Płockiego. Opła−
ty pobierane są jedynie za wydanie doku−
mentów potrzebnych do wyrejestrowania
pojazdu w Wydziale Komunikacji; od 100
do 300 zł, w zależności od rodzaju auta. 

Rozbiórka auta rozpoczyna się od jego
osuszenia, czyli zebrania oleju, płynów
chłodniczych i hamulcowych oraz innych
cieczy do specjalnych odstojników. Po−
tem usuwane są elementy z tworzyw
sztucznych, tekstylia, metale kolorowe
i opony. Części, które mogą być wyko−
rzystane są opisywane i rejestrowane
w systemie komputerowym, a następnie
składowane. Sprasowany wrak sprzeda−
wany jest jako złom. – Jesteśmy w stanie
przyjąć każdą ilość samochodów – mówi
Józef Janicki, prezes ZUOK w Kobierni−
kach. – Niestety zainteresowanie jest nie−
wielkie. W tym roku trafiło do nas kilka−
naście aut. 

Ustawa w lesie

Zakład przygotował nową linię pod
projekt ustawy, która ma uregulować gos−
podarkę zużytymi samochodami i wpro−
wadzić obowiązkowy recykling starych

aut. Zgodnie z projektem
mają one być w cało−
ści przekazywane
takim firmom jak
płocki ZUOK.
Obowiązek recy−
klingu dotyczył−
by m. in. aut oso−
bowych do 8 miejsc
i ciężarówek o masie do
3,5 tony z wyjątkiem
pojazdów zabytkowych
i muzealnych. Stacje
demontażu i punkty zbiórki zobowiązane
byłyby do bezpłatnego odbioru pojazdów
spełniających określone wymagania. Sieć
takich stacji musiałyby powstać w ciągu
30 dni od dnia wejścia w życie ustawy
– stąd pośpiech płockiego zakładu i kry−
tyka projektu ze strony pracodawców
prywatnych. 

Obecnie samochody wycofywane z ek−
sploatacji trafiają głównie do tzw. auto−

złomów, nastawionych
głównie na sprzedaż

używanych i rege−
nerowanych czę−
ści samochodo−
wych. Często ich
działalność pro−

wadzona jest z na−
ruszeniem elementar−

nych zasad ochrony śro−
dowiska, na gruntach rol−
nych bądź na podwórkach
domów jednorodzinnych.

Stworzenie sieci jest nieuniknione, nie
tylko ze względu na unijne dyrektywy,
ale również ze względu na fakt, że ponad
połowa jeżdżących po polskich drogach
samochodów jest w wieku ok. 10 lat.

Lodówki, komórki i hi−fi

Od sierpnia w Zakładzie Utylizacji Od−
padów Komunalnych w Kobiernikach
można składować sprzęt elektroniczny

i AGD, np. lodówki, telefony komórko−
we, twarde dyski, kable i baterie. Zakład
już przyjął od kilku firm i instytucji stare
komputery i monitory. Ze sprzętu wy−
montowywane są elementy urządzeń,
które mogą być naprawione i ponownie
sprzedane. Z pozostałych części odzysku−
je się metale kolorowe i niekolorowe, pla−
styk.

W ramach akcji przeprowadzonej
z Regionalnym Centrum Edukacji Ekolo−
gicznej i Organizacją Odzysku ZUOK
zainicjował zbiórkę baterii na terenie
szkół powiatu płockiego. W akcji zebrano
ponad 2 tony tych odpadów.

W Polsce jest jeszcze niewiele firm zaj−
mujący się recyklingiem sprzętu elektro−
nicznego. Zwykle wtórnemu wykorzysta−
niu podlegają tylko zużyte tonery i kartri−
dże. Elektroniczne odpady to jednak na−
rastający problem na całym świecie. Za−
równo w Ameryce, jak i Europie coraz
częściej dąży się do wprowadzenia zapi−
sów prawa nakładających na producen−
tów sprzętu elektronicznego i elektrycz−
nego obowiązek bezpłatnego odbioru
wyeksploatowanych urządzeń oraz pod−
dania ich, na własny koszt, procesowi re−
cyklingu. (rł)

Od początku roku w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach
można złomować wraki samochodów. Teraz również sprzęt elektroniczny i AGD.

Miejsce na wraki 

Większość polskich samochodów 
ma ponad 10 lat
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* XXX SESJA RADY MIASTA * XXX SESJA RADY MIASTA * XXX SESJA RADY MIASTA * XXX SESJA RADY MIASTA *

Marek Krysztofiak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ W sprawie uhonorowania przez wła−
dze miasta uczestników Igrzysk Olim−
pijskich w Atenach, wywodzących się
z naszego miasta. 2/ W sprawie utwo−
rzenia w Płocku hostelu (schroniska
dla ofiar przemocy) przy Ośrodku In−
terwencji Kryzysowej. 3/ W sprawie
budowy boiska sportowego przy III
L.O. im. Marii Dąbrowskiej.

Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o spowodowanie otwarcia
bram parku nad Jarem Rosicy dla
wszystkich mieszkańców.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie remontu ulicy Miodo−
wej. 2/ W sprawie remontu chodnika
od ul. Kobylińskiego (obok basenu)
do ul. Bartniczej. 3/ W sprawie odpo−
wiedzi na interpelację dot. funkcjo−
nowania rynku prasowego. 4/
W sprawie przejęcia przez gminę
Płock nieruchomości znajdującej się
przy ul. Marii Curie Skłodowskiej. 5/
Dotyczy remontu ul. Boryszewskiej
(złe wykonawstwo). 6/ W sprawie
aportu dla Płockiego Parku Techno−
logiczno−Przemysłowego. 7/ Wyko−
nanie dodatkowych sygnalizatorów
na skrzyżowaniach dróg krajowych.
8/ Likwidacja sygnalizatora świetlne−
go na skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej
z Lachmana. 9/ Kto pełnić będzie na−
dzór inwestorski nad remontem mo−
stu im. Legionów Marszałka Józefa
Piłsudskiego? 10/ Dotyczy wypłat
podwyżek wynagrodzeń dla pracow−
ników Urzędu Miasta Płocka. 11/
W sprawie braku pochylni czy innego
urządzenia, umożliwiającego osobom
niepełnosprawnym swobodne poru−
szanie się po Urzędzie Miasta Płocka.
12/ W sprawie braku dopłat z Unii
Europejskiej dla rolników, mających
swe grunty na obszarach, dla których
nie ma kompletnych planów zagos−
podarowania przestrzennego. 13/
W sprawie współpracy Urzędu Mia−
sta Płocka z gminami powiatu płoc−
kiego (czy gminy ponoszą koszty
utrzymania Izby Wytrzeźwień). 14/
W sprawie uchwały, dotyczącej za−
sad wyboru Prezydenta Miasta

z 1995 roku – czy została uchylona?
15/ W sprawie wydawania zezwoleń
na budowę przez urzędników Urzędu
Miasta Płocka. 16/ Proszę o przeka−
zanie moich interpelacji od roku
2000 do roku 2003 i odpowiedzi na
nie. Proszę o podanie składów rad na−
dzorczych w spółce Dromost. Proszę
o wykaz inwestycji zleconych przez
gminę Płock i jednostki podległe
spółce Dromost. 17/ W sprawie moż−
liwości pozyskania lodołamacza
Żubr. 18/ W sprawie powstania
w Płocku domu dla ofiar przemocy
lub osób będących w kryzysowej sy−
tuacji. 19/ W sprawie braku biletów
miesięcznych ”na okaziciela” na
wszystkie linie komunikacji miej−
skiej. 20/ W sprawie zabezpieczenie
środków finansowych w budżecie
2005 na zakup łodzi ratunkowej dla
WOPR. 21/ W sprawie przywrócenia
porządku i zieleni w sąsiedztwie
Urzędu Skarbowego. 22/ W sprawie
zadłużenia Gminy Płock. 23/ W spra−
wie zadłużenia SZPZOZ. 24/ Kontro−
la nad wspólnotami mieszkaniowymi
(administrowanymi przez MTBS).
25/ Wysokość opłat rocznych za wie−
czyste użytkowanie gruntu Skarbu
Państwa. 26/ W sprawie realizacji
uchwały Rady Miasta Płocka dot.
sprzedaży budynku bożnicy. 
27/ W sprawie planowanej prywaty−
zacji spółki gminnej Wodociągi Płoc−
kie. 28/ Ograniczenia kosztów fun−
kcjonowania „Sygnałów Płockich”. 
29/ W sprawie usunięcia drzew na
ulicy Sienkiewicza, Kolegialnej i Pl.
Dąbrowskiego (zasłaniają widocz−
ność). 30/ Wykonanie oznakowania
kierunkowego miasta Płocka. 31/
Ściąganie opłat za reklamy na dro−
gach. 32/ Realizacja ustawy prawo
zamówień publicznych w zakresie ro−
bót budowlanych. 33/ Realizacja
ustawy prawo zamówień publicznych
w zakresie usług. 34/ Stanu zaawan−
sowania prac nad projektem inwesty−
cyjnym bulwaru nad Wisłą. 35/
W sprawie braku ławek na głównych
ciągach komunikacyjnych.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o uporządkowanie terenu przy
Al. Piłsudskiego 41 i przy pomniku Wł.
Broniewskiego (usunięcie napisów). 2/
Proszę o podjęcie działań w sprawie ob−
niżki cen paliw na stacjach w Płocku.
Dlaczego blokuje się budowę konkuren−
cyjnej stacji u zbiegu ulic: Piłsudskiego
i Granicznej? opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone między 
sesjami :

Marek Słowik odbiera od Piotra Kubery, zastępcy prezydenta miasta akt mianowania
na nauczyciela mianowanego. 23 września uroczyste ślubowanie w auli ratusza złożyło
52 nauczycieli, którzy w sesji letniej i zimowej zdali egzamin i uzyskali kolejny stopień
awansu zawodowego.
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Udało się ograniczyć liczbę nadgo−
dzin płockich nauczycieli. Dyrektorzy
podległych miastu placówek uwzględ−
nili sugestie Wydziału Oświaty, Kultu−
ry i Sportu Urzędu Miasta podczas
opracowywania planu zajęć na
2004/2005 rok. Sprawa nie dotyczyła
szkół podstawowych i gimnazjów.
Nagminne przekroczenia notowane by−
ły w ubiegłym roku w szkołach ponad−
gimnazjalnych, np. branie dwóch eta−
tów, praca w kilku placówkach. Zgod−
nie z Kartą Nauczyciela maksymalna
tygodniowa liczba godzin to 25 – 27
godzin (1,5 etatu). Do tej pory bywało
z tym różnie.

– Generalnie chcieliśmy odejść od
zasady, że już od września planowane
jest 1,5 etatu, a w trakcie roku szkolne−
go dochodzą jeszcze zastępstwa, nau−
czanie indywidualne i wychodzi ponad
30 godzin – mówi Ewa Adasiewicz, dy−
rektor Wydziału Oświaty. – Dzięki te−

mu nauczyciele będą bardziej dyspozy−
cyjni dla dyrektorów, znajdą również
czas na kontakt z uczniem i rodzicami.
Poza tym nie wierzę, że nauczyciel
uczący chemii czy fizyki, pracujący
osiem godzin dziennie, może to robić
efektywnie. Zdaniem Adasiewicz do−
puszczalne jest dorobienie pół etatu
w innej placówce, ale generalnie stara−
no się wyeliminować sytuacje, że jedna
osoba pracuje więcej niż w jednej szko−
le. Drugim celem było odblokowanie
tych godzin dla poszukujących pracy
i zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza
wśród absolwentów i bezrobotnych. 

Od początku września w płockich
placówkach ponadgimnazjalnych za−
trudnienie znalazło ponad 120 nowych
nauczycieli, w różnym wymiarze czasu
pracy i na różny okres; 21 osób to ab−
solwenci, 24 były dotąd bezrobotne.
Jednocześnie w tym samym czasie ze
szkół odeszło 102 nauczycieli. (rł)

Redukcja nadgodzin

* Prokuratury: Okręgowa i Rejonowa
przeprowadziły się z Placu Naruto−
wicza na Plac Obrońców Warszawy,
do budynku po NBP.

* Do hali sportowej SW im. Pawła
Włodkowica dobudowana zostanie
sala sportów walki.

* Telekomunikacja Polska zmienia nu−
mery informacji telefonicznej np. na
informację miejską zamiast 911
dzwonimy obecnie 9491, a zamó−
wienia na rozmowy międzynarodo−
we przyjmowane są pod nr 9051.
Stare numery będą aktywne do koń−
ca roku.

* Urząd Skarbowy zapowiedział kon−
trole kas fiskalnych w taksówkach.

* Zakończyła się konserwacja frontu ka−
tedry – efekt przeszedł oczekiwania.

* Judocy z MMKS Jutrzenka zdobyli 25
medali (13 złotych, 8 srebrnych, 4 brą−
zowe) w ogólnopolskim turnieju, jaki
odbył się w SP nr 3 w Płocku.

* Ujawniono kolejne przypadki fałszy−
wych fraktur za wczasy – tym razem
w szpitalu wojewódzkim.

* Rozpoczął się remont 13−km odcinka
drogi nr 62 w rejonie Cekanowa

i Słupna. Potrwa do końca paździer−
nika.

* 17 września otwarto halę sportową na
Międzytorzu. W pierwszym meczu
licealiści z ZS Nr 1 pokonali ekipę
Urzędu Miasta 7:5.

* Płocki oddział PCK apeluje o pomoc
dla poszkodowanych w Biesłanie –
wpłaty na konto PKO S.A. I/O Płock
6112403174 1111 0000 2889 9967
z dopiskiem „Biesłan”.

* Oddział Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków przy PKN Orlen obcho−
dził X−lecie swojej działalności.

* 25 lat świętował 18 września Pracow−
niczy Ogród Działkowy „Nadwi−
ślański”, zrzeszający ponad 800
działkowców.

* Płoccy policjanci sprawdzają gimbusy.
Podczas podobnej akcji w maju nie−
prawidłowości stwierdzono w poło−
wie kontrolowanych pojazdów.

* Na ul. Sienkiewicza rozpoczęto mon−
taż nowych latarni.

* Nowym prezesem PKN Orlen został
Igor Chalupec – dotychczasowy wi−
ceminister finansów.

* Romana Ludwicka z MDK otrzymała
nagrodę MEN im. Janusza Korczaka
dla najlepszego edukatora. (j)

Minęło pół miesiąca...

Zarząd Województwa Mazowieckiego
organizuje drugą edycję konkursu ekolo−
gicznego dla uczniów szkół podstawo−
wych i gimnazjów. Celem konkursu jest
podnoszenie poziomu wiedzy poprzez
kształtowanie świadomości uczniów
w duchu dbałości o środowisko naturalne.

Prace konkursowe mogą być wykona−
ne w formie plastycznej, fotograficznej
lub filmowej przez zespoły liczące od 10
do 30 uczniów. Konkurs jest trzyetapo−
wy. Pierwszy etap – eliminacje szkolne

powinny zakończyć się 22 października.
Następnie szkoła najlepszą pracę w każ−
dej kategorii przekazuje do subregional−
nej komisji konkursowej przy Delegatu−
rze Urzędu Marszałkowskiego Woje−
wództwa Mazowieckiego. Po tych elimi−
nacjach prace oceni komisja wojewódz−
ka i przyzna nagrody.

Karty zgłoszenia do konkursu oraz jego
szczegółowy regulamin dostępne są w płoc−
kiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego
przy ul. 1 Maja 7b, tel. 262 93 41. (j)

Ekologiczny konkurs
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215 par nowego obuwia sportowego
i 400 kg ryżu dla potrzebujących pozy−
skał oddział zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i spraw obronnych
Urzędu Miasta Płocka. 

Dary przekazał prezydent Miro−
sław Milewski siedmiu instytucjom
pomocowym: Ośrodkowi Opiekuń−
czo−Wychowawczemu przy ul. Mo−
ścickiego, Katolickiemu Stowarzy−
szeniu Pomocy im. Św. Brata Alber−
ta przy ul. Kościuszki, Katolickiemu
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom
Uzależnionym i ich Rodzinom „Fila−
delfia” z Drobina, Zespołowi Szkół

im. Leokadii Bergerowej z Gór, Do−
mowi Pomocy Społecznej „Przyjaz−
nych Serc” przy ul. Krótkiej, Rzecz−
nikowi Osób Niepełnosprawnych
i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej przy ul. Wolskiego. DPS
na Krótkiej otrzymał również 56 li−
trów mleka.

Oddział zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i spraw obronnych
UMP otrzymał również od firmy PiK
białą farbę emulsyjną (do pomalowania
300 mkw.). Farba została przekazana
na remont mieszkania chronionego dla
osób niepełnosprawnych. (rł)

Dary do pary
*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*

Dary odbiera Jacek Kłosiński, dyr. Zespołu Szkół im. L. Bergerowej

Na podstawie ustawy o powszech−
nym obowiązku obrony Rzeczypospo−
litej Polskiej w okresie od 4 do 29 paź−
dziernika zostanie przeprowadzona re−
jestracja przedpoborowych. Obowiąz−
kowi zgłoszenia się do rejestracji po−
dlegają mężczyźni, którzy w tym roku
kalendarzowym kończą 18 lat oraz ci,
którzy nie spełnili tego obowiązku we
właściwym czasie.

Rejestracja odbywa się w Urzędzie
Miasta Płocka, Stary Rynek 1 pok. 16.
Przedpoborowy, zgłaszający się do reje−
stracji, obowiązany jest przedstawić do−

wód osobisty, a jeżeli nie ukończył 18 lat
– inny dokument stwierdzający jego toż−
samość. Przedpoborowy trwale niezdol−
ny do osobistego zgłoszenia się (wskutek
kalectwa lub ułomności) może spełnić
ten obowiązek za pośrednictwem pełno−
letniego członka rodziny, który przedsta−
wi dokument potwierdzający niemoż−
ność osobistego stawiennictwa.

Poborowi otrzymują imienne wezwa−
nia do rejestracji, jednakże nie otrzy−
manie takiego wezwania nie zwalnia
przedpoborowego z obowiązku zgło−
szenia się do rejestracji. (j)

Czas na poborowych

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowi−
ca informuje, że studenci tej uczelni (stu−
dia dzienne, wieczorowe i zaoczne) mogą
ubiegać się o pomoc materialną ze środ−
ków przekazanych uczelni z budżetu pań−
stwa. Pomoc może być przyznana w for−
mie: stypendium socjalnego, za wyniki
w nauce i sporcie, zapomogi.

Stypendium socjalne może otrzymać
student, którego dochód miesięczny na
osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł
(+ 65 zł na dziecko niepełnosprawne).

Stypendium za wyniki w nauce lub spor−
cie może otrzymać osoba, która uzyskała
za rok studiów wysoką średnią ocen lub
osiągnęła bardzo dobre wyniki sportowe.
Łączna miesięczna wysokość stypen−
dium socjalnego i za wyniki w nauce nie
może być większa niż 90% najniższego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta –
obecnie 1.350 złotych.

Szczegółowe zasady przyznawania po−
mocy materialnej dla studentów określa
Regulamin ustalania wysokości, przyzna−
wania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Szkoły Wyż−
szej im. Pawła Włodkowica. (j)

Stypendia

Porady prawne
Od 27 września wznowione zostały dyżury prawnika w biurze poselskim Andrze−

ja Piłata przy ul. Kościuszki 1 (II piętro). Bezpłatną pomoc prawną można tam otrzy−
mać w pierwszy i ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. 16 – 18. (j)

Prezydent Miasta Płocka
ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych

Zakład Budżetowy Al. Kilińskiego 4 09−402 Płock

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym
lub dyplomowanym oraz:

1/ ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne
oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w w/w placówce;

2/ ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisa−
mi w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczy−
ciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademic−
kiego;

4/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora
uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w
przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpoś−
rednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną oce−
nę dorobku zawodowego;

5/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy−
konywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Do konkursu może przystąpić również osoba nie będąca nauczycielem, która:
1/ ukończyła studia wyższe magisterskie; 
2/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy; 
3/ posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi

kształcenia w w/w placówce;
4/ ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo

kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisa−
mi w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

5/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy−
konywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i roz−

woju placówki;
2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności in−

formację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dy−
daktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz doku−
menty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia−w przypadku osoby
będącej nauczycielem;

4/ dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiada−
nie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przy−
padku osoby nie będącej nauczycielem;

5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu za−
rządzania oświatą;

6/ ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Na−
rodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna od−
powiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkół i placówek;

7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywa−
nia pracy na stanowisku kierowniczym;

8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304 i Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081
i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz. 1854), oraz nie to−
czy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierow−
niczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
w art.147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874
i Nr 166, poz. 1611,Nr 189, poz.1851i z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr
121 poz. 1264, Nr 123, poz. 1291);

11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oso−
bowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 i z 2004 r. nr 25, poz.219 i Nr
33, poz. 285) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrot−
nym i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych – Zakład Budże−
towy w Płocku” do dnia 8 października 2004 roku na adres: Urząd Miasta Płocka,
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty, 09−400 Płock Stary Rynek 1
pok. 225, tel. 367−17−13/.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta
Płocka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zo−
staną powiadomieni indywidualnie.
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6 Sygnały Płockie

Za rok Teatr Dramatyczny w Płocku
skończy trzydzieści lat. Wybudowane
w epoce gierkowskiej potężne gmaszy−
sko miało być kombinatem kultury,
w którym będzie się koncentrowało ży−
cie artystyczne płocczan. Chluba mia−
sta, któremu przywrócono, po 56 latach,
prawa wojewódzkie przez cały ten
okres, poza drobnymi pracami, nigdy
nie doczekała się generalnego remontu.
Tak jak nie stała się planowanym Płoc−
kim Ośrodkiem Kultury i Sztuki. 

Imponująca swoimi rozmiarami bu−
dowla (6 tys. mkw. pow.) szybko oka−
zała się dość uciążliwa w utrzymaniu,
nie tylko ze względu na nieprzystoso−
wanie sceny (brak wyciągów) do po−
trzeb współczesnych. Konieczne prace
konserwatorskie i remontowe wykony−
wano metodą gospodarską. Wpraw−
dzie w 1997 roku, jeszcze w woje−
wództwie płockim, zostały opracowa−
ne kosztorys i koncepcja generalnego
remontu, ale niewiele z tego wyszło.
Wykonano remont dachu, z którego
woda lała się wprost na scenę. Pod ko−
niec lat 90, za sprawą ówczesnego pre−
zesa Petrochemii, wymienione zostały
fotele na widowni. W kolejce czekają
m.in. deski pamiętające jeszcze pre−
mierę „Krakowiaków i Górali”, inau−
gurującą 12 stycznia 1975 roku dzia−
łalność płockiego teatru.

Poważniejsze prace remontowe roz−
poczęły się w ubiegłym roku. Na razie
były one niewidoczne dla widzów.
Wymieniono okna w garderobach
i węzeł cieplny. Następnie remonto−
wana była mała scena i znajdujący się
nad nią taras restauracji, z którego do
środka dostawała się woda. – Wkrótce

ogłosimy przetarg – mówi dyr. Marek
Mokrowiecki – na ocieplenie ścian,
częściową wymianę okien i kaloryfe−
rów. To zwiastun większych i długo−
falowych zmian. – Opracowujemy
kosztorys koniecznych prac dla wielo−
letniego planu inwestycyjnego – doda−
je Mokrowiecki.

Na pewno bryła budynku nie zosta−
nie zmieniona. To, jak mówi dyrektor
teatru, symbol czasów, który warto za−
chować. Planowane prace można
określić jako głęboki lifting. Na ele−
wacji pojawi się granit. Szary tynk za−
stąpią ciemne i jasne beże. Z boku (od
strony postoju dla taksówek) powsta−
nie oddzielne wejście do biura obsługi
widza, a znajdujące się tam metalowe
kratownice i fosa znikną. Na najbliż−
szy remont zaplanowano blisko milion
złotych z budżetu samorządu woje−
wództwa mazowieckiego. Część środ−
ków wpłynie z Wojewódzkiego Fun−
duszu Ochrony Środowiska. 

Zbudowany zostanie również pod−
jazd i toaleta dla osób niepełnospraw−
nych. Ta ostatnia powstanie na pozio−
mie foyer. O zdobycie środków na ten
cel postarało się, zaprzyjaźnione z tea−
trem, stowarzyszenie „Silni Razem”.
Budowę łazienki dofinansuje PERN,
Budmat, ZEP, PRD, Centromost i Mo−
stostal. Niezbędne prace budowlane,
wykonają nieodpłatnie: Vektra i We−
reszczyński. 

Dyrektor Marek Mokrowiecki za−
pewnia, że prace remontowe nie po−
winny przeszkadzać w codziennej pra−
cy jego zespołu. Wymianę podłogi na
głównej scenie zaplanowano na przer−
wę między sezonami. (rł)

Melpomena 
przed kuracją 

Dwa lata potrwa przebudowa budynku
przy ul. Mościckiego 6. Urząd Miasta og−
łosił przetarg na wybór wykonawcy; ofer−
ty można składać do 22 października br. 

Kiedyś mieścił się tam żłobek. Obec−
nie, w dwukondygnacyjnym murowa−
nym obiekcie znajduje się Ośrodek
Adopcyjno−Opiekuńczy i Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci.

Po remoncie budynek zostanie ocie−
plony i zyska nowe okna. Wokół niego
pojawią się nasadzenia, trawnik zostanie
uzupełniony, a płyty chodnikowe wy−
mienione. 

Wykonawca będzie musiał przebudo−
wać obiekt tak, aby spełniał wymogi pla−
cówki socjalizacyjnej. Docelowo będą
w niej funkcjonowały dwie 15−osobowe
grupy wychowawcze. Zostanie też przy−
gotowane oddzielne mieszkanie dla
czterech usamodzielniających się dziew−
cząt. Roboty obejmą wymianę instalacji
wodno−kanalizacyjnej, elektrycznej
i c.o. Ponadto zostaną gruntownie wyre−
montowane pomieszczenia mieszkalne
i sanitariaty. Wykonawca musi udzielić
trzyletniej gwarancji na wykonane pra−
ce. (m.d.)

Ośrodek do remontu

Rozpoczęły się prace remontowe
w Alei Spacerowej na odcinku od ul. Ty−
siąclecia do al. Kobylińskiego. W ogło−
szonym przez Urząd Miasta przetargu
udział wzięły dwie firmy: Budrox z Go−
stynina i Tech−Instal z Płocka. Korzyst−
niejsza okazała się oferta płockiej firmy,
która wykona zadanie za 357.420,22 zł. 

Trasa alei spacerowej i rowerowej
została zaprojektowana w sposób wy−
korzystujący niedawno wykonane
oświetlenie oraz ukształtowanie tere−
nu. Istniejące boczne alejki zostaną
zachowane. Dodatkowo opracowano
alejki w miejscach, w których istnieją

obecnie wydeptane ścieżki. Aleja pie−
sza zaprojektowana jest jako 5 – me−
trowa droga z czerwonego i szarego
polbruku oddzielona od asfaltowej
trasy rowerowej pasem zieleni o szer.
od 2 do 3 m. Zadanie zostanie wyko−
nane do 30 listopada br.

W przyszłości wzdłuż ciągu pieszego
i rowerowego powstanie siedem enklaw
wypoczynkowych. Znajdą się w nich
żelbetonowe ławki z oparciem. W miej−
scach, gdzie przebieg mediów na to poz−
wala, enklawy zostaną otoczone klinkie−
rowymi murkami z zamontowanymi na
nich siedziskami. mk

Remont Spacerowej

Urząd Miasta Płocka ogłosił przetarg na budowę pasażu łączącego ul. Lasockiego z al.
Jachowicza. Planowana inwestycja pozwoli na uporządkowanie terenów pomiędzy ko−
ściołem p.w. św. Stanisława Kostki a gmachem Politechniki, co wielokrotnie postulowa−
li mieszkańcy osiedla. W miejscu obecnego przejścia łączącego ul. Lasockiego z al. Ja−
chowicza powstanie ogrodzony ciąg pieszy wyłożony kostką betonową. Pasaż o długo−
ści 176 m i szerokości 3,5 m będzie oświetlało 9 latarni. Zostanie także wykonane przej−
ście na teren kościoła. Zadanie powinno być zrealizowane do końca roku. mk

Przejście na skróty

Urząd Miasta ogłosił przetarg na
wykonanie kanalizacji sanitarnej ko−
lejnego odcinka ulicy Gościniec, od
cmentarza do ulicy Grabówka. Pier−
wszy, od Mazura do cmentarza, jest
już praktycznie gotowy (zdjęcie).
W ramach drugiego etapu, na odcin−
ku o długości blisko 600 m, zostanie
wykonana kanalizacja sanitarna z ko−
morą przyszłej przepompowni ście−

ków oraz wyprowadzeniem odejść
kanalizacji w boczne ulice osiedlo−
we. Wykonawca prac będzie musiał
zapewnić dojazd do istniejących po−
sesji. Stosowne dokumenty oferenci
mogą składać w ratuszu do 3 listopa−
da. Termin zakończenia prac plano−
wany jest na 30 maja 2005 roku.
Wartość zamówienia wynosi ponad
412 tys. zł. (rł)

Nowy Gościniec
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Nowe instalacje
Miasto ogłosiło przetargi na wykonanie instalacji c.o.,węzłów cieplnych wraz z przy−

łączami ciepła do budynków komunalnych. Inwestycje dotyczą lokali przy ul. Kilińskie−
go 1 i 2, ul. Sienkiewicza 39 i Dojazd 13. W dwóch ostatnich wymieniona ma być rów−
nież instalacja zimnej wody. W budynku przy ul. Kwiatka 55 obok instalacji c.o., c.w.u.
planowana jest budowa kotłowni gazowej z instalacją, a przy Kwiatka 14 – kotłowni ole−
jowej. Planuje się, że wszystkie prace zostaną wykonane do 15 grudnia tego roku. (rł)
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Według raportu CBOS−u badani,
wśród których wielu jest obciążonych
traumatycznymi doświadczeniami
w związku z wypadkami drogowymi,
wykazują znaczne zainteresowanie
możliwością zdobycia umiejętności
udzielania pierwszej pomocy medycz−
nej. Wydaje się jednak, że Polacy nieco
przeceniają swoje kwalifikacje w dzie−
dzinie ratownictwa medycznego.

Chęci nie wystarczą

Mimo iż co drugi Polak uważa, że
w razie potrzeby umiałby udzielić pier−
wszej pomocy medycznej, to faktycznie
na taką pomoc zdobywa się mniej niż
jedna piąta. Potwierdza to dr Marek
Mieszkowicz, z−ca dyrektora ds.
medycznych Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunko−
wego w Płocku. – Coraz
częściej ludzie próbują
udzielać pomocy, ale
większość robi to
mało profesjonal−
nie, przez co pomoc
jest nieskuteczna.
Ważne jednak, że
chcą – dodaje.
– Takich sytuacji
spotyka się wiele.
Świadkowie wypad−
ku, albo pozostawia−
ją poszkodowanych
bez pomocy i czekają na
przyjazd pogotowia, albo
nie pomagają, żeby nie zasz−
kodzić.

Pokutuje przekonanie, że lepiej po−
czekać na profesjonalną pomoc, a tym−
czasem o zdrowiu czy życiu decyduje
właśnie pierwsza, przedmedyczna po−
moc. Według PCK śmiertelność około−
wypadkowa w Płocku to aż 12 proc.

– Zawsze reagujemy natychmiast po
zgłoszeniu, ale czas upływa – dodaje
Mieszkowicz. – Po zatrzymaniu krąże−
nia pomoc powinna być udzielona mak−
symalnie w ciągu 5 – 6 minut, wtedy
przynosi efekt. Przy zbyt długim niedot−
lenieniu następuje trwałe uszkodzenie
komórek mózgowych. Możemy taką
osobę reanimować, ale potem jej kon−
takt ze światem może być ograniczony.

Dlatego tak ważna jest nie tylko pro−
filaktyka przedwypadkowa, ale także
kształcenie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, ze szcze−
gólnym uwzględnieniem prawidłowego
wzywania pomocy i poprawnych me−
tod udzielania pierwszej pomocy ofia−
rom wypadków. Wydawać by się mog−
ło, że każdy kto przeszedł szkolenie
BHP w zakładzie pracy, czy kurs prawa
jazdy te podstawy powinien znać. Nie−
stety, wiedza jest przekazywana jedy−
nie teoretycznie, np. przez pokazanie
filmu video. Zdaniem Barbary Żółtow−
skiej, dyrektora płockiego oddziału
PCK to zdecydowanie za mało. 

Poświęć weekend

Płocki PCK od kilku lat prowadzi
szkolenia z udzielania pierwszej po−
mocy w szkołach, zakładach pracy

a także w swojej siedzibie i przedszko−
lach. Rocznie korzysta z nich ok. 2 tys.
osób. Od lipca, dzięki środkom z Fun−
duszu Grantowego są one bezpłatne
dla wszystkich chętnych. – To są szko−
lenia weekendowe, po 8 godzin w każ−
dą sobotę i niedzielę – mówi Żółtow−
ska. – Kładziemy nacisk na zajęcia
praktyczne, wykonywanie zabiegów
ratowniczych. Dysponujemy fantoma−
mi. Mamy materiały do pozorowania
zranień. Przygotowujemy takie przy−
padki i osoby, które uczestniczą
w szkoleniu mają możliwość wykaza−
nia się zdobytą wiedzą. 

Dyrektor płockiego PCK podkreśla,
że jest to podstawowe szkolenie, które

jednak w zupełności wystarczy
do właściwego reagowania

w sytuacjach decydują−
cych o przeżyciu, np.

tamowanie krwoto−
ków, masaż serca
i sztuczne oddycha−
nie. Zdobyta wie−
dza ułatwi nam
również właściwe
rozpoznanie obja−
wów, np. zawału.
Dodatkowo otrzy−
mamy zaświadcze−
nie o ukończonym

kursie z certyfika−
tem Unii Europej−

skiej, obowiązującym
we wszystkich krajach

wspólnoty europejskiej.
Szkolenia, które potrwają do

końca roku, prowadzą wykładowcy
przeszkoleni przez Zarząd Główny
PCK.

Pomysł PCK podoba się Markowi
Mieszkowiczowi. – Wszelkie kursy są
nieocenione. Im większa wiedza, im wię−
cej człowiek ćwiczy, tym odważniej dzia−
ła. Powinniśmy zdecydowanie postawić
na kształcenie młodych ludzi w szkołach.
Wszędzie na świecie prowadzi się je od
najmłodszych lat. Powoli się to zmienia,
obok PCK szkoleniami w szkołach zaję−
li się również płoccy Maltańczycy, grupa
wolontariuszy, która powstała właśnie „z
głodu wiedzy” na temat pomocy przed−
medycznej (rł)

Powinna być równie powszechna jak umiejętność czytania i pi−
sania. I choć coraz więcej osób chce ją nabyć, to nadal nie ma−
my powodów do zadowolenia.

Umiejętna pomocW niedzielę, 12 września, imprezą na
Starym Rynku włączyliśmy się w III
Ogólnopolski Dzień Solidarności
z Osobami Chorymi na Schizofrenię.
Obchody rozpoczęły się mszą św.
w katedrze, odprawioną w intencji cho−
rych psychicznie. Potem w ratuszu dr
Wiktor Tołubiński mówił o możliwo−
ściach rehabilitacji schizofreników
a wolontariusz ze Stowarzyszenia „Ko−
lory życia” – Bolesław Zasimowicz po−
dzielił się swymi wrażeniami z pobytu
w Walii, gdzie był gościem stowarzy−
szenia, zajmującego się rehabilitacją
chorych przez pracę.

– Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jedy−
ną metodą postępowania z osobami
chorymi psychicznie było ich odizolo−
wanie – mówił dr Tołubiński. Nie wie−
dziano jak z nimi postępować, wręcz
bano się ich. Dziś poczyniliśmy duży
krok naprzód, jakkolwiek skutecznego
sposobu na całkowite wyleczenie nadal
nie ma. Jednakże kuracja farmakolo−
giczna w połączeniu z terapią psycholo−
giczną przynoszą bardzo dobre rezulta−
ty, w wielu przypadkach pozwalając
nawet chorym wrócić do normalnego
życia. Coraz częściej oddziały psychia−
tryczne powstają przy szpitalach wielo−
oddziałowych i to też jest już formą te−
rapii – chory ma świadomość, że jest
w szpitalu a nie w „wariatkowie”.
Szkoda, że nie mamy jeszcze sanato−
riów dla osób ze schorzeniami psy−
chicznymi, które przedłużyłyby lecze−
nie.

Bardzo istotna jest psychiatria śro−
dowiskowa, w której stawiamy pierwsze
kroki. Mam na myśli przygotowanie ro−
dziny do postępowania z chorym, war−
sztaty terapii zajęciowej, turnusy reha−
bilitacyjne, mieszkania chronione. Bez
takiej kontynuacji leczenia bardzo szyb−
ko następuje nawrót choroby.

Jak doskonałe rezultaty przynosi
wielotorowe leczenie chorych na schi−
zofrenię przekonali się wolontariusze
z „Kolorów życia” podczas pobytu
w Walii. Stowarzyszenie, zajmujące się
od 20 lat chorymi psychicznie (tam na−
zywani są osobami, mającymi trudno−
ści w uczeniu się), prowadzi 2 sklepy
z pamiątkami, wykonywanymi przez
podopiecznych, restaurację z regional−
ną kuchnią, zatrudnia ich też w fabryce
mebli ogrodowych, gdzie pracują pod
niewielkim nadzorem. Mieszkają i fun−
kcjonują samodzielnie. Na tym etapie
leczenia najskuteczniejszą terapią jest
właśnie praca społecznie użyteczna –
przekonywali naszych wolontariuszy
gospodarze.

Imprezie towarzyszyła wystawa prac
artystycznych mieszkańców DPS, osób
uczestniczących w zajęciach Środowi−
skowego Domu Samopomocy i pacjen−
tów oddziału psychiatrycznego szpitala
miejskiego. Na Starym Rynku aktorzy
prezentowali wiersze niepełnospraw−
nych, przygrywał zespół muzyczny
a na koniec wszyscy uczestnicy spotka−
nia przeszli przez symboliczne drzwi
tolerancji dla osób chorych psychicz−
nie. E.J.

* schizofrenia – jedna z chorób psy−
chicznych, cechująca się dezintegracją
osobowości. Zewnętrznie przejawia się
zmianami w zachowaniu chorego (kło−
poty w odróżnianiu fantazji od rzeczywi−
stości, widzenie i słyszenie rzeczy nieist−
niejących, skrajne nastroje, napady lęku).
Choroba charakteryzuje się nawrotami,
oddzielonymi okresami względnej po−
prawy. Nie leczona prowadzi do apatii,
wycofywania się chorego z aktywnego
życia i autyzmu. Nazwa schizofrenia oz−
nacza rozpad umysłu. Nie jest znana
przyczyna tych zaburzeń, dotykających
1% populacji.

Praca – najlepszą terapią

Piękno jest wszędzie – jawi się na−
szym oczom, a oni tak często go nie do−
strzegają. A. Rodin

Na naszym osiedlu, które istnieje już
25 lat, staramy się dostrzegać piękno
i mobilizować mieszkańców do dbania
o swoje otoczenie. Dlatego zorganizo−
waliśmy konkurs osiedlowy na najład−
niejszy balkon i ogródek przydomowy
oraz pięknie utrzymany ogród i obiekt
użyteczności publicznej.

Do konkursu zgłoszono 44 propozy−
cje ukwieconych fragmentów naszego
osiedla: 14 balkonów, 10 ogródków
przy blokach, 13 ogrodów przy dom−
kach jednorodzinnych i 7 zieleńców
przy obiektach użyteczności publicz−
nej. 23 września na posiedzeniu Rady
Mieszkańców Osiedla „Dworcowa”
odbyło się tajne głosowanie nad posz−
czególnymi kandydaturami. Obradom
komisji konkursowej przysłuchiwał się
wiceprezes PSML−W Jan Rączkowski. 

Niekwestionowanym liderem całego
konkursu został ogród przy ul. Lasoc−
kiego 15a (na zdjęciu), który otrzymał
8 głosów na 11 możliwych. Wśród

obiektów użyteczności publicznej ko−
misja postanowiła nagrodzić otoczenie
kancelarii parafialnej św. Stanisława
Kostki. Pierwszym miejscem podzieliły
się dwa balkony: przy ul. Chopina 60
i Lasockiego 22. Przy tym ostatnim
bloku palmę pierwszeństwa zdobył tak−
że przyblokowy ogródek.

Uroczyste wręczenie dyplomów i na−
gród właścicielom wyróżnionych obiek−
tów nastąpi 7 października.

Jan Wasilewski
RMO „Dworcowa”

Kronika osiedli

Pięknie wokół nas

Podstawowe błędy w udzielaniu
I pomocy wg dyr. M. Mieszkowi−
cza:

– przy zatrzymaniu krążenia w do−
mu, pomoc zwykle udzielana jest
w łóżku, a powinno się przenieś oso−
bę poszkodowaną na twarde podłoże;

– podkładanie poduszek pod głowę,
które powinno się raczej wyjąć, aby
ułatwić poszkodowanemu oddycha−
nie;

– nieumiejętne sztuczne oddycha−
nie, m.in. brak odgięcia głowy w tył,
przez co jest mało skuteczne, stoso−
wanie nieskutecznych technik manu−
alnych zamiast metody usta−usta;

– prowadzenie masażu serca bez
sztucznego oddychania;

– zbyt słaby, delikatny masaż serca.
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Płocka Galeria Sztuki pokazała do−
robek 18 artystów związanych z na−
szym miastem. Obok doskonale zna−
nych płocczanom nazwisk – Jerzego
Mazusia, Tadeusza Zaremby, (który
zaskoczył nowym światłem i tematy−
ką swoich prac), Marii Weigl−Wojna−
rowskiej, Wiesława Nadrowskiego,
Zofii Samusik−Zaręby i Eugeniusza
Szelęgowskiego pojawiły się nowe
– Natalia i Mikołaj Łakomscy oraz
Anna Wahaczyk. 

Do młodych artystów należy zali−
czyć również Jacka Markiewicza i Jo−
annę Piasecką. Jacek Markiewicz jest
twórcą galerii a.r.t., prezentującej do−
robek współczesnych, nierzadko kon−
trowersyjnych, artystów oraz z kręgu
sztuki naiwnej i art brut. Ostatnią wy−
stawą Markiewicza, w istniejącej
jeszcze wówczas galerii, był jego au−
torski projekt – „Irreligia” – wielko−
formatowe zdjęcia przedstawiające
tatuaże osadzonych w płockim Zakła−
dzie Karnym. Dwie prace z tego cy−
klu można oglądać w PGS. Jacek
Markiewicz jest absolwentem Wy−
działu Rzeźby ASP w Warszawie. Jo−
anna Piasecka od kilku lat aktywnie
uczestniczy w warsztatach Obróbki
Cyfrowej Obrazu. Jej cyfrowe prace,
w większości akty i portrety, to niez−
wykłe połączenie wrażliwości artyst−
ki i współczesnych technologii; rów−
nowaga i piękno, które niewielu po−
trafi osiągnąć. 

Mikołaj i Natalia Łakomscy poka−
zują płocczanom prace po raz pier−
wszy, choć na swoim koncie mają już
indywidualne i zbiorowe wystawy, m.
in. w Kazimierzu Dolnym, Brodnicy,
Toruniu i Warszawie. Oboje, podob−
nie jak Joanna Piasecka, są absolwen−

tami Wydziału Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Ich prace to zabawa formą
i światłem, choć każdy zdaje się
zmierzać w innym kierunku. 

To właśnie prace najmłodszych
przykuwają najbardziej świeżym
spojrzeniem, wrażliwością i poszuki−
waniem własnej drogi. Bożena Śli−
wińska w katalogu do wystawy napi−
sała: Nie wiemy czy na stałe zwiążą
swe losy z Płockiem, ale wierzmy, że
dzieciństwo i młodość przeżyte w na−
szym mieście wpłynie na kreowany
przez nich świat i będą utrzymywać
z miastem i Galerią bliskie kontakty.
Pozostaje tylko dołączyć się do tych
życzeń.

Wystawa czynna będzie do 9 paź−
dziernika. (rł) 

Plastyka Płocka 2004

Z Jackiem Mąką w spektaklu „Ja jestem Żyd z Wesela”

W
A

L
D

E
M

A
R

 L
A

W
E

N
D

O
W

SK
I

Czesław Bielecki, niezapomniany Ma−
teusz w „Ani z Zielonego Wzgórza” wy−
stawianej na płockiej scenie od 10 lat, ob−
chodzi w tym roku jubileusz 60−lecia pra−
cy twórczej. 3 października znów bę−
dziemy mogli zobaczyć go w roli opieku−
na niesfornej Ani. Będzie to oficjalne po−
żegnanie aktora z tytułem i z naszym tea−
trem, w którym przepracował 23 lata. 

– Namawiałem go, aby został na etacie
– mówi z żalem Marek Mokrowiecki, dy−
rektor Teatru Dramatycznego w Płocku.
– Aktor tej klasy, który rozpoczynał jesz−
cze w 1944 roku we Lwowie, wnosił do
zespołu aktorskiego rzecz bezcenną; spo−
kój i doświadczenie połączone ze wspa−
niałymi cechami osobowymi. Jest cho−
dzącą, żywą legendą i mimo swojego wie−
ku niesłychanie prężnym, czynnym czło−
wiekiem. Ze względu na stan zdrowia
i odległość (mieszka we Wrocławiu) nie
zgodził się, ale zapewnił, że od czasu do
czasu wystąpi gościnnie. 

Bielecki zadebiutował rolą Jaśka
w „Weselu” St. Wyspiańskiego we Lwo−
wie. Po wojnie przeniósł się z całym zes−
połem Polskiego Teatru do Katowic, a po
20 latach w tym teatrze do: Częstochowy,
Bielska−Białej, Wrocławia i Wałbrzycha.
W 1981 r. przyjechał do Płocka. 

Jego najważniejsze kreacje aktorskie to
Gustaw−Konrad w „Dziadach”, Goniec
w „Persach” Ajsychylosa, Kreon w „An−
tygonie, Tezeusz w „Fedrze”, gdzie par−
tnerował Zofii Rysiównie.

W Płocku stworzył wspaniałe postacie:
Piłata w „Mistrzu i Małgorzacie” w reż.
A.M. Marczewskiego (za którą otrzymał
w 1984 r., od Towarzystwa Przyjaciół
Teatru, Srebrną Maskę), Jeremiasza
w spektaklu Karola Wojtyły, Kotlarza
w „Śnie Nocy Letniej”, Stańczyka w We−
selu” czy Żyda w „Ja jestem Żyd z Wese−
la” i wspomnianego Mateusza.

– Pamiętam premierę, na której był
jeszcze ks. biskup Zygmunt Kamiński, któ−
ry potem pięknie powiedział, że ten spek−
takl stawia wszystko to, co dzisiejsze cza−
sy postawiły na głowie, z powrotem na
nogi – wspomina dyrektor Mokrowiecki.
– Pan Bielecki gra swą postać przepięk−
nie i przyznam się, że zawsze płaczę, kie−
dy Mateusz umiera.

Jerzy Bielecki pracował m.in. z Jerzym
Jarockim, Jerzym Świderskim i Aleksan−
drem Bardinim. Lubi grać postacie moc−

ne i skomplikowane. Marek Mokrowiec−
ki uważa, że wspaniałym spięciem jego
twórczej drogi byłaby rola Wiarusa
w „Nocy listopadowej”. W 1995 r. aktor
został odznaczony przez Prezydenta RP
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze−
nia Polski. (rł)

Od Jaśka do Wiarusa

Z Hanną Ziętarą w „Ani z Zielonego
Wzgórza”
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Anna Wachaczyk, Bez tytułu

Muzeum Mazowieckie proponuje
spotkanie ze „Sztuką Dalekiego
Wschodu.” Taki tytuł nosi wystawa ko−
lekcji dzieł rzemiosła artystycznego
z Chin i Japonii. Kolekcja liczy 160
obiektów, stanowiących przekrój tego
co działo się w sztuce tych krajów od
końca XVIII do przełomu XIX i XX

wieku. W większości są to przedmioty
kultu religijnego (świeczniki, posążki
Buddy) oraz ceramika, rzeźba i przed−
mioty codziennego użytku. Interesują−
cy jest zbiór drewnianych figurek, sta−
nowiący zapewne część większej cało−
ści opisujące zabawy i formy kar. Jedne
przedstawiają uliczny spektakl, inne są

zakuwane w dyby lub w ażurowe klat−
ki, a obok palą opium. Na wystawie zo−
baczyć można również karty do gry
z drzewa bambusowego, papierośnicę
z kości i puszki na susz herbaciany.
Ciekawość zwiedzających wzbudzi
z pewnością niewielki i tajemniczy
przyrząd, który ma wbudowany kom−
pas, ale kombinacja pierścieni i pojem−
ników zamykanych w cylindrycznym
pudełku skłania do snucia domysłów
nad innym przeznaczeniem tego przed−
miotu.

Wśród eksponatów odnajdziemy
również dekoracyjne kamionki z fajan−
su i porcelany zdobione emalia komór−
kową, przedstawiające formy gier i za−
baw towarzyskich oraz roślinność
i zwierzęta (tygrys, jaskółka). Jest też
księga ze wspaniałymi japońskimi
drzeworytami ilustrującymi zawody
rzemieślnicze oraz dwustronny klocek
drzeworytniczy. Na ścianach wiszą ka−
kemona i pięknie haftowane jedwabie.

Część z nich to dary dla TNP oraz
fragment prywatnej kolekcji ostatniego
ambasadora RP w Japonii Stanisława
Patka. Do płockiego muzeum trafiły
w 1949 roku. Niestety nie zachowały
się stare inwentarze TNP, dlatego trud−
no dziś wyodrębnić poszczególne ko−
lekcje. (rł)

Egzotyczna wystawa
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Zjawisko stylu wiślano−bałtyckiego nie
ominęło również Płocka. Reprezentowa−
ne jest przez: neoromański kościół p.w.
św. Benedykta w Radziwiu (wybudowa−
ny w latach 1895−1899 wg projektu archi−
tekta Edwarda Cichockiego), przebudo−
wę katedry (dokonaną przez architekta
Stefana Szyllera w latach 1901−1903
w stylu okresu przejściowego, o cechach
romańskich i gotyckich) oraz neogotycką
kaplicę cmentarną rodziny Górnickich
p.w. św. Elżbiety.

Przetrwanie

Tradycja pozostawienia po sobie pa−
mięci nurtuje człowieka od czasów naj−
dawniejszych. Jedną z form utrwalenia
swojego imienia jest sztuka sepulkralna.
Jest to jednocześnie forma artystyczna,
która w dziejach sztuki odegrała bardzo
ważną rolę – chociażby piramida faraona
Cheopsa, Mauzoleum w Halikarnasie
(pomnik grobowy w kształcie świątyni
wybudowany przez architekta Pyteosa
dla władcy Karii Mauzolosa), projekt
grobowca Michała Anioła dla papieża Ju−
liusza II, do którego artysta wykonał
część dekoracji rzeźbiarskiej i nowoczes−
na budowla, jaką jest Mauzoleum Lenina
w Moskwie. Dwie pierwsze budowle za−
liczane są do grupy siedmiu cudów świa−
ta starożytnego. Rzeźby Michała Anioła
należą do arcydzieł sztuki nowożytnej.
Mauzoleum w Moskwie walczy o byt.

W religii katolickiej najważniejszym
miejscem o charakterze sepulkralnym jest
świątynia. Kościół nie jest tylko miej−
scem kultu i modlitwy, ale także symbo−
liczną budowlą, mauzoleum poświęco−
nym Jezusowi, a ołtarz – mensa ołtarzo−
wa na której składana jest ofiara, jest Je−
go symbolicznym grobowcem.

Taki grobowy charakter świątyni został
wykorzystany dla swoich celów przez

człowieka. Świątynia stała się nekropolią
królewską, miejscem pochówku kleru
i osób świeckich. Utrwalenie pamięci
tych osób zaznaczone zostało licznymi
pomnikami i nagrobkami. Przez fakt usta−
wienia ich w świątyni lub jej podzie−
miach, poprzez fakt, że znajdują się
w świętym miejscu, podlegają one jedno−
cześnie swoistemu wyróżnieniu, sakrali−
zacji.

Tradycja wznoszenia świątyń jako
miejsc kultu i jednocześnie jako rodo−
wych nekropolii jest bardzo dawna. Zja−
wisko takie najczęściej występuje przy
fundacjach kościołów zakonnych, gdzie
zamożny ród fundatorów – niejako
z urzędu – uzyskiwał prawo do własnych
pochówków w jej murach.

W XIX wieku, a szczególnie na przeło−
mie XIX i XX stulecia, pomniki grobowe
wznoszone na cmentarzach dla nowej
grupy społecznej jaką była burżuazja,
najczęściej miały formę architektoniczną,
nawiązującą do chrześcijańskich świątyń.
Grobowce te stawały się rodzinnymi ka−
plicami. Nierzadko projektantami tych
budowli byli wybitni architekci.

Fundator i śmierć

Wśród pomników−kaplic grobowych
wybudowanych w tym czasie, wyróżnia
się kaplica w Płocku, wzniesiona w latach
1898−1901 przez Stanisława Górnickie−
go, jednego z największych przedsiębior−
ców w naszym mieście.

Pojęcia zagrożenia życia i śmierci Sta−
nisławowi Górnickiemu nie były obce.
W okresie budowy kaplicy pod przemy−
słowcem załamał się lód na Wiśle, ale ży−
cie ocalił. Na pamiątkę tego wydarzenia,
w podzięce Matce Boskiej wystawił Jej
figurę na skarpie w okolicach kościoła
podominikańskiego. Jednak to religijne
uniesienie nie trwało długo. Po kilku la−
tach jego życie ponownie uległo zagroże−
niu, kiedy w trakcie strajku robotniczego
działacz polityczny swoje racje płacowe
wykładał Górnickiemu z pistoletem wy−
celowanym w jego głowę, przypominając
mu jednocześnie, że on swego czasu,
w miejscu publicznym zabił oficera żan−
darmerii, strzelając mu w twarz z odległo−
ści pół metra.

Pomnik i świątynia

Kaplica rodziny Górnickich została
wzniesiona na czynnym od kilkunastu lat,
nowym cmentarzu katolickim. Już w za−
łożeniu swoim grobowiec nie był tylko
rodzinną nekropolią, ale i kaplicą pogrze−
bową. Budowa została rozpoczęta w lip−
cu 1898 roku, o czym informował „Prze−
gląd Katolicki”: Na drugim, tak zw. no−
wym cmentarzu miejscowym buduje się
piękna murowana kaplica, dzięki ofiarno−
ści p. St. Górnickiego. W podziemiach tej
kaplicy będą krypty grobowe.

Nowe „miasto umarłych” zaludnia się
i przyozdabia coraz więcej, i gdy na sta−

rym cmentarzu czas swym oskardem nieu−
błaganie druzgoce domki zmarłych, to na
nowym wyrastają z ziemi „campo santo”
wspaniałe grobowce i katakumby. Jedna−
ko tylko na obu cmentarzach szumią drze−
wa zmarłym „Requiem aeternam”.

Jesienią 1900 roku prace budowlane
miały się ku końcowi: Budowla ta w stylu
czystego gotyku nadwiślańskiego, dużych
rozmiarów, mogąca pomieścić ok. 100
osób jest rzeczywiście ozdobą cmentarza.

Kaplica z zewnątrz jest prawie wykoń−
czona, roboty wewnątrz ukończone zosta−
ną w roku przyszłym [Echa Płockie
i Łomżyńskie, 1900].

Uroczystość poświęcenia, której z upo−
ważnienia biskupa płockiego dokonał ks.
prałat Kazimierz Weloński, odbyła się na
początku listopada 1901 roku.

Funkcje kaplicy po dziś dzień nie uleg−
ły zmianie. Tylko w 1939 roku jej normal−
ne przeznaczenie zostało nieco zmienione:
Nieznany osobnik zamienił kaplicę cmen−
tarną pp. Górnickich na prywatne miesz−
kanie. W chwili wejścia policji do wnętrza
nikogo wprawdzie nie zastano, ślady jed−
nak, na jakie natknięto się, najdobitniej
świadczyły, że w kaplicy ktoś mieszkał. Za−
stano w niej różne garnki kuchenne, ma−
szynkę spirytusową, itp. Mieszkaniec tej
kaplicy podrobił sobie klucz i noc spędzał
nad grobem umarłych.. Dochodzenie w to−
ku [Głos Mazowiecki 1939].

Obecnie kaplica pełni dodatkowo rolę
filialnego kościoła parafialnego. 

Tradycja nadwiślańska

Projekt kaplicy w styczniu 1989 roku
wykonał pomocnik płockiego architekta
gubernialnego Władysław Czechowski.
Jest to pięcioosiowa, neogotycka świątynia
salowa z wyodrębnionym, wąskim prezbi−
terium. Od strony wejściowej zwracają
uwagę wyeksponowane schody na planie
półkola i ozdobny szczyt schodkowy ze
sterczynami. Wejście do krypt grobowych
jest umieszczone pod prezbiterium.

Czechowski przy projektowaniu tej bu−
dowli wykorzystał zapewne projekty
wzorcowe, jakimi wówczas architekci się
posługiwali. Można tu odnaleźć inspira−
cję, a nawet można mówić o rozbudowie
projektu niemieckiego architekta, ucznia
słynnego Karola Fryderyka Schinkla,
Friedricha Augusta Stülera z 1862 roku,
wg którego wybudowano jednoosiową
kaplicę cmentarną dla rodziny Potockich
w Krzeszowicach pod Krakowem. 

W ogólnym charakterze kaplica z płoc−
kiego cmentarza nawiązuje bezpośrednio
do ceglanej architektury gotyckiej uksz−
tałtowanej m.in. na terenie Pomorza, Ma−
zur czy Mazowsza, gdzie bez trudu moż−
na odnaleźć liczne przykłady wzorcowe
dla tej kaplicy. Zamknięcie prezbiterium
kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny
w Brodnicy (budowa w latach 1285
i 1340) jest zbliżone do fasady kaplicy.

Kaplica zaprojektowana przez Włady−
sława Czechowskiego nie ustępuje tego
rodzaju budowlom na innych cmenta−
rzach. W tej grupie architektonicznej jest
dziełem wyróżniającym się i należy tylko
ubolewać, że niektóre detale nie zostały
wykonane z kształtówek, tylko z prostych
cegieł. Nie zmienia to jednak faktu, że
jest ważnym obiektem architektonicznym
na terenie Płocka. Jest jedyną sakralną
budowlą neogotycką, która w pełni wyra−
ża artystyczne założenia stylu wiślano−
bałtyckiego, które w pełni zostały wyek−
sponowane w pobliskich kościołach
w Bielsku, Ligowie czy Duninowie.

Roman Rzymkowski

W tradycji architektury sakralnej przełomu XIX i XX wieku dominującym nurtem było nieotynkowane budownictwo ceglane, na−
wiązujące do neoromańskiej i neogotyckiej architektury średniowiecznej. Najbardziej rozpowszechnionym pojęciem stylowym, od−
noszącym się do tego zjawiska, jest styl wiślano−bałtycki, a w przypadku monumentalnych świątyń, pojęcie wiejskich katedr. Taki
charakter polskiej architektury w tym czasie był uznawany i promowany jako styl narodowy.

Świątynia z miasta umarłych

Kaplica Górnickich na cmentarzu kato−
lickim przy al. Kobylińskiego, fot. przed
1945 r., Muzeum Diecezjalne w Płocku

Brodnica, zamknięcie prezbiterium ko−
ścioła św. Katarzyny, 1285−1320, 1340−
1370, fot. wg „Brodnica, siedem wieków
miasta”, praca zbiorowa.

F. A. Stüler, projekt kaplicy grobowej dla
rodziny Potockich w Krzeszowicach,
1862 r., fot. wg „Ikonotheka” nr 11
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Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. 
i Powiatowej Stacji Sanitarno−Epidemiologicznej 

o jakości wody wodociągowej w sierpniu 2004 r.

œrednia max œrednia max
1 2 3 4 5 6 7
1. Temperatura, 0C 17 19 - - -
2. Barwa, mg Pt/l 0 20 5 20 15
3. Mêtnoœæ, NTU 0,81 17,30 0,87 4,16 1
4. Odczyn, pH 7,3 7,7 7,4 7,5 6,5-9,5
5. Przewodnoœæ, µS/cm 757 874 806 880 2500
6. Smak akceptowalny
7. Zapach akceptowalny
8. Amoniak, mg/l 0,13 0,18 0,14 0,33 0,5
9. Azotany, mg/l 3,0 4,1 2,91 3,86 50
10. Azotyny, mg/l <dgo 0,007 0,011 0,019 0,5
11. Chlor wolny, mg/l                  0,04 0,08 0,05 0,11 0,1 - 0,3
12. Chlorki, mg/l 116 117 - - 250
13. Fosfor, mg P2O5/l 0,49 0,76 - - -
14. Glin, mg/l <dgo <dgo nw nw 0,2
15. Magnez, mg/l 15 15 - - 125
16. Wapñ, mg/l 68 68 - - -
17. Mangan, mg/l <dgo 0,06 0,02 0,03 0,05
18. ¯elazo ogólne, mg/l 0,14 5,36 0,13 0,65 0,2
19. Twardoœæ, mg CaCO3/l 229 230 - - 60 - 500
20. Ogólny wêgiel org., ppm 4,4 5,8 - - -
21. Utlenialnoœæ, mgO2/l 2,0 2,4 - - 5
22. Bromodichlorometan, µg/l <dgo 7,7 - - 15
23. Bromoform, µg/l <dgo 2,9 - - -
24. Chloroform, µg/l <dgo <dgo - - 30
25. Dibromochlorometan, µg/l <dgo 2,3 - - -

26.
Trójhalometany, µg/l               (suma 22-
25)

<dgo 12,9 - - 150,0

Próbki wody pobrane przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 46 punktach poboru w ró¿nych rejonach miasta
Próbki wody pobrane przez PSSE w P³ocku w 9 punktach poboru próbek wody w ró¿nych rejonach miasta P³ocka (SUW P³ock, ul. Górna 56) 

akceptowalny

  Dopuszczalne zakresy 
wartoœcix) 

akceptowalny

"Wodoci¹gi P³ockie"

Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej
Powiatowa Stacja S-EL.p.

akceptowalny
akceptowalny

Parametry i wskaŸniki

Wodociąg publiczny "Góry"

œrednia max œrednia max
1 2 3 4 5 6 7
1. Barwa, mg Pt/l 5 10 10 10 15
2. Mêtnoœæ, NTU 0,58 1,69 0,27 0,35 1
3. Odczyn, pH 7,4 7,4 7,1 7,2 6,5-9,5
4. Zapach akceptowalny
5. Smak akceptowalny
6. Amoniak, mg/l 0,02 0,02 0,5
7. Azotany, mg/l - - 1,01 1,05 50
8. Azotyny, mg/l - - nw 0,001 0,5
9. Chlor wolny, mg/l                  0,05 0,11 0,01 0,01 0,1 - 0,3

10. Mangan, mg/l <dgo <dgo nw nw 0,05
11. ¯elazo ogólne, mg/l 0,06 0,18 0,02 0,03 0,2

  Dopuszczalne zakresy wartoœcix) 

Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej

akceptowalny

0,07

akceptowalny

L.p. Parametry i wskaŸniki Powiatowa Stacja S-E"Wodoci¹gi P³ockie"

akceptowalny-

Woda pobrana przez "Wo−
dociągi Płockie" w 5 punktach
poboru sieci wodociągowej.

Woda pobrana przez Powia−
tową Stację Sanitarno − Epide−
miologiczną  w Płocku w 3
punktach poboru sieci wodo−
ciągowej x) W przypadku po−
dania jednej wartości  dolna
wartość zakresu wynosi zero

,, − " w kolumnie 3,4,5,6  nie
oznaczano
,, − " w kolumnie 7   brak
unormowania

Wynik <dgo oznacza
zawartość poniżej dolnej
granicy oznaczalności, która
wynosi:
Azotyny − 0,003 mg/l
Bromodichlorometan − 2 µg/l 
Glin − 0,04 mg/l
Bromoform − 2 µg/l 
Mangan − 0,01 mg/l
Chloroform − 2 µg/l 
Dibromochlorometan − 2 µg/l 

O P I N I A
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku dotycząca ja−

kości wody w sieci wodociągowej w mieście Płocku produkowanej przez Sta−
cję Uzdatniania Wody w: Płocku, ul. Górna 56b oraz Płocku − Góry w mie−
siącu sierpniu 2004 roku.

" Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie przedsta−
wionych wyników  badań fizyko  −  chemicznych i bakteriologicznych wody wy−
konanych przez Laboratorium ,,Wodociągów Płockich"  Sp. z o.o. w Płocku oraz
raportów badań próbek wody wykonanych przez Laboratorium Powiatowej Stacji
Sanitarno − Epidemiologicznej w Płocku w punktach sieci różnych rejonów mia−
sta Płocka stwierdza, że:

* jakość wody (produkowana przez SUW Płock, ul. Górna 56)  w  badanym za−
kresie fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządze−
niu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( załącznik nr 2 ),  poza prze−
kroczeniami maksymalnymi wartości następujących wskaźników i parametrów :

− barwa − 2,0 % w odniesieniu do 101 oznaczeń,
− mętność − 7,9 % w odniesieniu do 101 oznaczeń,
− żelazo ogólne − 7,9 % w odniesieniu do 101 oznaczeń,
− mangan − 4,0 % w odniesieniu do 25 oznaczeń.

W zakresie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych na ogólną liczbę 99
badań nie notowano przekroczeń w stosunku do normatywów zawartych w załącz−
niku nr 1do wyżej cytowanego rozporządzenia, tj. liczby bakterii grupy coli typu
kałowego, liczby paciorkowców kałowych (enterokoki) oraz liczby clostridiów re−
dukujących siarczyny. 

Odnotowano 1 przypadek przekroczenia liczby bakterii grupy coli, 3 przypadki
przekroczenia ogólnej liczby kolonii hodowanych w 370C przez 24 h oraz 22 przypad−
ki przekroczenia ogólnej liczby kolonii hodowanych w temperaturze 220C przez 72 h.

* Jakość wody (produkowana przez SUW Płock − Góry)  w  badanym zakresie
fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom określonym w
wyżej cytowanym rozporządzeniu, poza przekroczeniami: mętności w 1 przypad−
ku oraz ogólnej liczby kolonii hodowanych w temperaturze 220C przez 72h w 3
przypadkach."

Z up. Państwowego Powiatowego Państwowy 
Inspektora Sanitarnego Powiatowy Inspektor Sanitarny
KIEROWNIK w Płocku −  mieście na prawach powiatu
Oddziału Higieny Komunalnej oraz powiecie płockim
PSSE w Płocku lek. med. Romuald Ostrowski
mgr inż. Elżbieta Piątkowska spec. epidemiolog
spec. I0 higieny i epidemiologii

Wodociąg publiczny „Płock”
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Sebastian Ś. z Woli Łąckiej wracał po
godz. 19 do domu na rowerze. W pewnej
chwili podjechał do niego samochód,
z wnętrza wyskoczyli mężczyźni i wcią−
gnęli do środka zaskoczonego chłopca,
odjeżdżając w nieznanym kierunku.

O porwaniu policję powiadomił ojciec.
Pomimo gróźb ze strony porywaczy, ro−
dzina nie przestraszyła się i zaufała fun−
kcjonariuszom, wzorowo współpracując
we wszystkich prowadzonych czynno−
ściach. Po uzyskaniu informacji o upro−
wadzeniu, natychmiast podjęto zakrojone
na szeroką skalę czynności operacyjne
i śledcze. Do działań włączono policjan−
tów Komendy Miejskiej Policji w Płoc−
ku, Wydziału Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu,
Komendy Powiatowej Policji w Gostyni−
nie. Prowadzone nieprzerwanie czynno−
ści doprowadziły do wyznaczenia obsza−
ru terenu na którym poruszali się sprawcy
i gdzie może być przetrzymywany Seba−
stian. Określono kilka miejscowości
w okolicy Łącka, Gąbina i powiatu gosty−
nińskiego, następnie przystąpiono do ak−
cji. W poszukiwaniach brało udział po−
nad stu policjantów i psy. Akcją kierował
sztab składający się z I Z−cy Komendanta

Miejskiego Policji w Płocku, Z−cy Na−
czelnika Wydziału Kryminalnego KWP
z/s w Radomiu i Naczelnika Sekcji Kry−
minalnej KMP w Płocku. 

Intensywne działania prowadzone nie−
przerwanie kilkadziesiąt godzin, dopro−
wadziły do znalezienia miejsca, gdzie był
przetrzymywany porwany. 18 września
br., tuż po godz. 13, funkcjonariusze zna−
leźli Sebastiana w opuszczonej stodole
niezamieszkałego gospodarstwa rolnego
w gm. Szczawin. Przetrzymywany był
pod stertą siana, przywiązany do słupa;
ręce i nogi miał skute kajdankami, twarz
owiniętą taśmą. Sprawcy nie dali mu pi−
cia, ani jedzenia, chłopak był skrajnie wy−
czerpany. Szybko udzielono mu pomocy
lekarskiej i odwieziono do szpitala
w Płocku. Trwają dalsze intensywne
czynności zmierzające do ustalenia i za−
trzymania sprawców porwania.

Policja dziękuje wszystkim osobom,
które pomagały w poszukiwaniach, ich po−
moc była nieoceniona. K. Dmochowski

PS 22 września policja zatrzymała 7
mieszkańców powiatu gostynińskiego
podejrzewanych o porwanie syna
członka zespołu Bayer Full. Po przesłu−
chaniu zostali zwolnieni.

16 września 2004 roku był dla 20 letniego chłopaka najbardziej
makabrycznym w jego młodym życiu 

PORWANIE

Ulica Bielska. Kierowca Renault 19
nie zatrzymał się do policyjnej kontroli
drogowej i ze znaczną szybkością odje−
chał w kierunku ul. Gwardii Ludowej.
Tam, na przejściu dla pieszych nie ustąpił
pierwszeństwa mężczyźnie, a następnie
wyprzedzał nieprawidłowo inne samo−
chody, powodując zagrożenie dla kierow−
ców. Na ul. Łukasiewicza nie zastosował
się do znaku zakazu wjazdu, po czym na
ul. Zglenickiego (na obszarze zabudowa−
nym) jechał środkiem jezdni z prędkością

170 km/godz. Gdy radiowóz policyjny
chciał go wyprzedzić i zatrzymać, zjeż−
dżał na lewą stronę. W końcu policjanci
w Kamionkach zatrzymali pirata i pasa−
żerkę. Sprawcą okazał się 23−latek z po−
wiatu płockiego, któremu już kiedyś za−
brano prawo jazdy. Kierowca odpowie
przed sądem za sprowadzenie bezpośred−
niego zagrożenia oraz niestosowanie się
do sądowego zakazu prowadzenia poja−
zdu. Wobec mężczyzny zastosowano do−
zór policyjny. (m.d.) 

Pirat drogowy

W nowym roku szkolnym strażnicy
miejscy częściej bywać będą w szko−
łach, przedstawiając różne programy
edukacyjne i profilaktyczne, organizu−
jąc pokazy sprawnościowe i populary−
zując zasady samoobrony. Do wyboru
jest 10 bloków tematycznych m.in. rola
i zadania strażnika miejskiego, jak za−
chować się w sytuacji zagrożenia, agre−
sja i przemoc rówieśnicza, czy pies mu−
si ugryźć?

Do uczniów adresowane są także im−
prezy rekreacyjno−sportowe, jakie or−
ganizuje Straż Miejska m.in. turniej pił−
ki nożnej o puchar Komendanta Straży,
„Jacek i Agatka bezpieczni w mieście”,
Dzień Dziecka. 

Oferta referatu szkolno−edukacyjne−
go Straży Miejskiej przedstawiona zo−
stała na spotkaniu z pedagogami i dy−
rektorami płockich placówek oświato−
wych. jg

Strażnicy w szkołach

Gotuj z głową
Sporo pracy mają strażacy z zapominalskimi gospodyniami, które zaczynają

gotować obiad i... o tym zapominają. Np. 16 i 18 września dwukrotnie interwe−
niować musieli z tego powodu: najpierw zaczął palić się garnek na kuchni gazo−
wej przy ul. Krótkiej, dwa dni później to samo przydarzyło się przy ul. Wolskie−
go. Ponieważ oba pożary (na szczęście niegroźne) miały miejsce na trzecim pię−
trze strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wejść do mieszkań, zdjąć
garnki z gazu i przewietrzyć mieszkania. Do akcji zaangażowane były po dwa za−
stępy PSP. (j)

* Trzech nastolatków z powiatu płockiego
w sklepie przy ul. Wyszogrodzkiej za−
mieniało kody kreskowe na artykułach
o wyższej wartości na niższe. Chcieli
w ten sposób „zaoszczędzić” 26 zł.

* Na ul. Łukasiewicza sprawca zerwał
z szyi łańcuszek z wisiorkiem burszty−
nowym oprawionym w złoto. Straty
800 zł.

* Nieznani sprawcy weszli na teren cmen−
tarza i przystąpili do rozbijania cokołu
pomnika, prawdopodobnie chcąc po−
zyskać złom żeliwa. Zostali spłoszeni
przez pracownika cmentarza. 

* 19−letni Konrad S. pobił na ul. Kiliń−
skiego 20−latka, skradł mu zegarek
i srebrny łańcuszek o wartości 290 zł.
Pokrzywdzony trafił do szpitala
a sprawca został zatrzymany w aresz−
cie.

* W dniu 12 września br. około godz. 9.55
na ul. Bielskiej w Płocku, kierujący sa−
mochodem Renault 23−letni Mariusz J.
nie zatrzymał się do kontroli drogowej,
odjeżdżając ze znaczną prędkością
w kierunku ul. Gwardii Ludowej,
gdzie na oznaczonym przejściu nie
ustąpił pierwszeństwa pieszemu, po
czym wyprzedzał inne pojazdy w spo−
sób zagrażający bezpieczeństwu. Na
ul. Łukasiewicza nie zastosował się do

znaku zakaz wjazdu, po czym ul. Zgle−
nickiego (w obszarze zabudowanym)
jechał z prędkością 170 km/h. Konty−
nuując jazdę w czasie, Gdy radiowóz
policyjny na sygnale podejmował ma−
newr wyprzedzania go zjeżdżał do le−
wej krawędzi jezdni. Do zatrzymania
bezmyślnego kierowcy doszło w Ka−
mionkach. Odpowie przed sądem za
sprowadzenie bezpośredniego zagro−
żenia w ruchu oraz niestosowanie się
do wcześniejszego zakazu prowadze−
nia pojazdu. Ponadto zastosowano wo−
bec niego dozór policyjny.

* W Nowym Duninowie, po północy
nieznany sprawca wybił szybę
w drzwiach wejściowych do mieszka−
nia, dostał się do wnętrza i skradł dwie
butelki wódki wartości 26 zł.

* Z zaparkowanego przy ul. Jasnej merce−
desa sprawca po wypchnięciu szyby
w drzwiach skradł cztery kartony bie−
lizny męskiej i damskiej. Straty 1745 zł.

* 20−letni Łukasz G. na targowisku miej−
skim wprowadzał do obrotu płyty CD,
DVD, CD−R nielegalnego pochodze−
nia. Policjanci z KMP Płock zabezpie−
czyli 120 płyt CD, 43 DVD, 117 opa−
kowań foliowych wraz z okładkami
papierowymi. Wartość zatrzymanych
płyt 8000 zł. (j)

Kronika policyjna

JA
N

U
SZ

 K
U

K
L

E
W

IC
Z

Otwarcie europejskich rynków pracy
sprawiło, że w naszym kraju powstała
ogromna liczba różnego rodzaju agen−
cji i firm, oferujących pośrednictwo
w zatrudnieniu za granicą. Wiele z nich
działa, ogłaszając swoje oferty w prasie
lub rozpowszechnia informacje w for−
mie ulotek. Jak się okazuje część z tych
firm działa nielegalnie. 

Zgodnie z ustawą o promocji zatrud−
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99 z dnia 1 maja 2004 r., poz. 1001,
art. 35 i 36) Minister Gospodarki może
upoważnić do prowadzenia pośrednictwa
lub kierowania do pracy za granicą inne
organy niż urzędy pracy, organizacje lub
instytucje. Jest jednak bardzo ważny wa−
runek — prowadząc taką działalność za−

kazane jest pobieranie opłat. Oznacza to,
że żadna z firm, legalnie prowadzących
pośrednictwo pracy, nie może żądać od
osób korzystających z jej usług doko−
nywania wpłat związanych np. z opłaca−
niem informacji o ofertach, kosztami ad−
ministracyjnymi, itp.

Należy wystrzegać się przede
wszystkim firm, które oferują pracę
pod warunkiem dokonania wpłaty pie−
niędzy na podane konto i nie podają do−
kładnego adresu i nazwy firmy, lub po−
dany jest tylko numer skrytki poczto−
wej. Nie należy także odbierać przesy−
łek, za które wymagane jest uiszczenie
opłaty pocztowej.

Aleksander Kornatowski 
(rzecznik prasowy WUP

Zanim skorzystasz z pośrednictwa prywatnej agencji oferującej zatrudnienie
za granicą sprawdź, czy firma działa legalnie. Coraz częściej zdarza się, że
osoby szukające pracy np. na Cyprze, czy w innych krajach, uiszczają wyso−
kie opłaty manipulacyjne, a później są oszukiwani.

Nielegalne pośrednictwo pracy
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*WOLNA TRYBUNA*WOLNA TRYBUNA*WOLNA TRYBUNA*WOLNA TRYBUNA*WOLNA TRYBUNA*WOLNA TRYBUNA*WOLNA TRYBUNA*

Jestem dość regularnym czytelnikiem
Sygnałów Płockich i zgadzam się z poglą−
dami, że jest to pismo pożyteczne i wyjąt−
kowe (...), tylko czy to wystarcza, by pisać
na nowo (dawną) historię Płocka? Takim
jest – moim zdaniem esej Romana Rzym−
kowskiego pt. „Benedyktyni”.

Powołuje się on na „Monografię.
Płock” napisaną przez biskupa A.J. No−
wowiejskiego, tylko że w tej Monografii –
m.in. na stronach od 96 do 173 nie ma te−
go, co ogłasza R.R. A.J. Nowowiejski pi−
sze tam o panujących na zamku książę−
tach i o rajcach miejskich, o wójtach i sta−
rostach (opiekujących się zamkiem
w imieniu królów), także o królu Zyg−
muncie Starym i jego żonie Bonie z d.
Sforza. Jednak nie pisze nic o „przekaza−
niu przez króla Zygmunta I Starego zam−
ku benedyktynom w testamencie”.

Prawdą jest, że Zygmunt Stary zmarł
w roku 1548. Ale autor cytowanej Mono−
grafii pisze, że jeszcze w roku 1506 zamek
płocki dzielił się na „castrum i castellum”,
a król Jan Olbracht zezwolił na odgrodze−
nie katedry od zamku murem i założenie
cmentarza wokół katedry, co miało ułatwić
spokojniejszą celebrację w niej nabo−
żeństw, a wiązało się (mój dopisek) z po−
trzebą zmiany głównego wejścia do zamku
– od strony Wisły, przez wieżę dziś zwaną
„szlachecką”, a z litografii (strona tytułowa
Monografii) wynika, że była to poprzednio
wieża kościoła św. Wacława. Wiązało się
to więc ze świecką przebudową dawniej−
szego kościoła wewnątrz zamku.

Pisze też, że w roku 1511 nastąpił pożar
zamku, że król Zygmunt I zlecił w roku
1517 biskupowi Erazmowi Ciołkowi re−
mont zamku. Wiemy z innych źródeł, że
ten biskup założył cegielnię w jarze
Brzeźnicy, zwanym Parowa, że szykował
remont katedry, ale ani jednego, ani dru−
giego nie zdążył dokonać.

W Monografii można wyczytać, że
Płock – jak i całe Mazowsze – było „ślub−
ną oprawą” królowej, że po częściowym
osunięciu się zamku biskup Krzycki wysy−
ła 7 czerwca 1532 r. do Bony list, opisują−
cy aktualny stan zamku. Remont katedry
oraz zamku oraz przebudowę stajni na
swoją siedzibę (dziś Dom pod Trąbami)
przeprowadził dopiero kolejny starosta –
Jędrzej Sierpski na zamówienie królowej
Bony. Tu już przyjmowała swego syna –
króla Zygmunta Augusta, który ożenił się
(wbrew jej woli) z Barbarą Radziwiłłówną,
koronowaną na Wawelu dopiero po śmier−
ci Zygmunta Starego. Koronacja ta spowo−
dowała przeniesienie się Bony z Krakowa
do Płocka. Mieszkała w płockim zamku,
razem ze swymi córkami, jeszcze przez
wiele lat po śmierci króla – do swej „emi−
gracji” z Polski w roku 1556. W Monogra−
fii przytoczone są wyniki lustracji zamku
z tegoż roku. Nie ma w nich wzmianki
o opactwie w zamku. Jest wzmianka
wcześniej, że po osunięciu się części „ca−
strum” do Wisły ściągnięto z Czerwińska
opata (wówczas benedyktynów) w charak−
terze doradcy – jak zabezpieczyć Wzgórze
Tumskie przed dalszymi osuwiskami.(...)

Teraz wiem już dlaczego wydawnictwo
REGRAF ma mylące opisy zabytków.
Prawdopodobnie, by post factum dać uza−
sadnienie dla dość kontrowersyjnej decy−
zji A. Drętkiewicza o przekazaniu Kurii
zamku oraz Domu pod Trąbami. To było
pierwsze, znane mi, przekazanie zamku
we władanie biskupstwa. Jeszcze w XVI
wieku Zygmunt August nominował i bi−
skupów, i opatów. W okresie II Rzeczy−
pospolitej była w zamku siedziba szkoły
organistów, ale nie był on własnością Ku−
rii (...) Bogumił Trębala

Od redakcji: Nie od dziś toczy się
spór czy budowlę naprzeciw katedry
nazywać zamkiem czy opactwem pobe−
nedyktyńskim. Zwolennicy, tak jednej
jak i drugiej wersji, powołują się głów−
nie na to samo źródło – Monografię ab−
pa Nowowiejskiego. Wyciągają jednak
z niej zupełnie odmienne wnioski. Nie
nam rozstrzygać, kto ma rację. Spór
i szukanie dowodów na obronę swoich
wersji pozostawmy historykom.

Śladem naszych publikacji

Nowa (dawna) historia
P I E R W S Z Y W PŁOCKU
„KLUB LUDZI SUKCESU” 

im. Małego Tadzia 
pod patronatem wicestarosty Jana Ciastka, zastępcy prezydenta Płocka Piotra Kubery 

zaprasza wszystkich chętnych
DO DOMU DARMSTADT Stary Rynek 8

9 października o godz. 17.00

SUKCES NIE JEST PRZYPADKIEM! 
SUKCES JEST UMIEJĘTNOŚCIĄ.

Nie myśl że nie możesz tego zrobić, ale pomyśl jak to możesz zrobić. 

* Umiejętność współżycia z ludźmi * Kondycja fizyczna 
* Celowe życie * Ekonomiczna niezależność * Samorealizacja

KLS jest propozycją dla ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym i poprawie−
niem jakości swojego życia – niezależnie od ich zawodów, sytuacji materialnej,
wykształcenia i poglądów. Uczestnictwo w spotkaniach klubowych!

* Umożliwia lepsze poznanie własnych możliwości i potencjału
* Rozwija poczucie własnej wartości
* Uczy sympatii dla siebie (pokochaj siebie)
* Uczy pozytywnego widzenia świata i właściwej postawy wobec trudności
* Pozwoli poznać alternatywne źródła dochodu 
* Umożliwi dostęp do edukacji finansowej
CZŁOWIEK JEST TAKI JAK MYŚLI−NAUCZMY SIĘ Z TEGO KORZYSTAĆ

Chcesz zobaczyć jak to się dzieje? 
PRZYJDŹ, NIE BĘDZIE TO CZAS STRACONY! 

Informacja i zapisy 0600 850 099. 

Od 1988 roku młodzi muzycy z miast
partnerskich Darmstadt spotykają się na
10 dni, by wspólnie pograć w Europej−
skiej Orkiestrze Młodzieżowej. Połowę
składu kilkudziesięcioosobowej orkie−
stry tworzą muzycy z Darmstadt, reszta
dojeżdża z Polski, Ukrainy, Węgier,
Norwegii a nawet Turcji. Mieszkają
i stołują się u swoich kolegów z orkie−
stry. W tym roku z młodzieżową orkie−
strą w Darmstadt koncertowało (1 – 10
września) troje uczniów z płockiej
szkoły muzycznej: dwie skrzypaczki –
Katarzyna Chełstowska i Dagmara
Dąbkowska oraz Piotr Sierpiński – al−
tówka. Repertuar otrzymali jeszcze
przed wakacjami i mogli ćwiczyć m.in.
koncert skrzypcowy e−mol Mendel−

ssohna, romans F−dur Beethovena, kon−
cert organowy Haendla.

– To była bardzo ciekawa przygoda,
muzyczna i towarzyska – opowiada Kasia.
Poziom muzyczny członków orkiestry był
bardzo zróżnicowany. Przez pierwsze dni
ćwiczyliśmy po 6 godzin dziennie, by się
jakoś zgrać i bez wstydu wystąpić przed
publicznością w Darmstadt i Alkmaar
w Holandii, gdzie pojechaliśmy na trzy
dni. Porozumiewaliśmy się po angielsku
a stopień znajomości tego języka też był
różny. Zwiedzaliśmy miasto – bardzo ład−
ne i czyste, poznawaliśmy się wzajemnie.
To była bardzo udana część wakacji.

Podróż naszych młodych muzyków
do Darmstadt sfinansował Urząd Mia−
sta. (j)

Europejska orkiestra

Międzynarodowa część Europejskiej Orkiestry Młodzieżowej: Dagmara stoi czwarta
od lewej, Kasia piąta a między nimi Piotr

Okładka Przewodnika po Płocku z Wieżą
Szlachecką z okresu międzywojennego
(ze zbiorów Andrzeja Malesy)

Kol. ANDRZEJ KALICKI
Szkolny Klub Żeglarski „SIEDEMDZIESIĄTKA”

przy Zespole Szkół Technicznych

Z okazji okrągłego jubileuszu dziesięciolecia organizacji Mistrzostw Młodzieży Szkolnej w Żeglar−
stwie – razem z gromadką pływających „ORLIKÓW” i rodziców z Koła Przyjaciół Turystyki Wodnej
w Płocku – składamy Tobie Andrzejku, oraz na Twoje ręce wszystkim kolegom organizatorom
– moc gorących życzeń: wytrwałości w pracy z młodymi adeptami sztuki żeglowania z płockich (i
nie tylko) szkół i klubów, a także jak najwięcej sukcesów na drodze wychowania młodego pokolenia
w duchu patriotyzmu i poszanowania marynistycznych tradycji narodowych. Niech proste słowo
„DZIĘKUJĘ” i uśmiech dziecka będzie Wam największą nagrodą za to, co czynicie.
TAK TRZYMAJ! STOPY WODY POD KILEM! STO LAT! 
Komandor Sekcji Turystyki i Ratownictwa Wodnego Młodzieżowego Klubu Wodniaków 
„ORLIKI 2000” Włodzimierz Wiechno 
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W latach sześćdziesiątych obowiązki
przybytku koncertowego pełniła
w Płocku fatalna akustycznie sala kina
„Przedwiośnie” – od połowy następnej
dekady zastąpiona w tym względzie (z
minimalnie lepszym skutkiem) przez
salę miejscowego teatru. Jej z kolei
sukcesorką okazała się, po prawie trzy−
dziestu latach, nowa sala koncertowa
rozbudowanej Państwowej Szkoły Mu−
zycznej im. K. Szymanowskiego.

Pierwsza prawdziwa sala koncertowa
w mieście Wacława Lachmana. Obli−
czona efektywnie na 500 miejsc, atrak−
cyjnie zaprojektowana, wyposażona
w balkon i, co najważniejsze, znacznie
lepsza akustycznie.

Dokładnie 104 lata wcześniej za−
twierdzono statut Płockiego Towarzy−
stwa Muzycznego, od początku stawia−
jącego sobie za cel wzbogacenie miasta
o przybytek koncertowy z prawdziwe−
go zdarzenia. Powstała prawie siedem
dekad później lokalna orkiestra przez
więcej niż ćwierć wieku zmuszona była
korzystać z wspomnianej już sali Tea−
tru im. J. Szaniawskiego. Inwestycja
w postaci nowej sali koncertowej PSM
okazała się więc korzystna dla orkie−
stry, dla szkoły, dla melomanów, szero−
kiej publiczności i dla miasta, którego
władze – na inauguracji reprezentowa−
ne między innymi przez Prezydenta
i Przewodniczącego Rady Miasta – wy−
datnie wsparły całą inicjatywę.

Główną beneficjentką przedsięwzię−
cia Mikołaja Burakowskiego – dyrekto−
ra płockiej PSM i prezesa PTM, jest
oczywiście sama muzyka, której naresz−
cie będzie dane rozbrzmiewać w godzi−
wych warunkach. 24 września po raz

pierwszy przekonaliśmy się o tym dzię−
ki Płockiej Orkiestrze Symfonicznej, Jo−
semu Marii Florencio – utalentowanemu
kapelmistrzowi rodem z Brazylii, od
prawie ćwierćwiecza zamieszkałemu
w Polsce, w latach 1998−2004 dyrekto−
rowi naczelnemu i artystycznemu Fil−
harmonii Poznańskiej – i Tomaszowi
Strahlowi, jednemu z ciekawszych ro−
dzimych wiolonczelistów młodego po−
kolenia. W jego wykonaniu usłyszeliś−
my zasłużenie popularne Wariacje na
temat rokoko A−dur op. 33 na wiolon−
czelę i orkiestrę Piotra Czajkowskiego
i mniej znane a interesujące Kol Nidrei.
Adagio d−moll op. 47 na temat melodii
hebrajskich na wiolonczelę, harfę i or−
kiestrę współczesnego Czajkowskiemu
niemieckiego twórcy Maxa Brucha. Pro−
log i epilog koncertu stanowiły, odpo−
wiednio, uwertura do moniuszkowskiej
Halki i słynne Bolero Ravela. Grywane
na ogół przez większe obsady symfo−
niczne, w Płocku zabrzmiały przekonu−
jąco i klarownie (jeśli przymknąć uszy
na dwa doprawdy spektakularne kiksy
w solowej partii fagotu).

Był to więc udany i miły wieczór,
także dzięki orkiestrze płockiej PSM
pod dyrekcją Edwarda Bogdana, która
wypełniła pierwszą część koncertu wy−
konując Aragonaise i pamiętny Les To−
readors z bizetowskiej Carmen, fanfa−
rowy temat siedemnastowiecznego
francuskiego twórcy Marca−Antoine
Charpentiera, powszechnie znany jako
muzyczna wizytówka Eurowizji i –
pospołu z chórem PSM, przygotowa−
nym przez Lidię Rogalską i Andrzeja
Sitka – poloneza z pierwszego aktu
Halki. A. Dorobek

Pierwszy koncert

Wizyta w płockim Spichlerzu może
być wspaniałą lekcją historii dla młodzie−
ży, która chciałaby poznać pradzieje na−
szego miasta. Dział Archeologii Muzeum
Mazowieckiego przygotował niezwykle
bogatą, liczącą 600 najciekawszych
obiektów archeologicznych, wystawę;
począwszy od paleolitu, poprzez epokę
brązu, żelaza, okres rzymski i wędrówkę
ludów, na czasach nowożytnych kończąc. 

Przekonali się o tym wszyscy, którzy
przyszli na wernisaż wystawy, po której
oprowadzał Tomasz Kordala, kierujący
Działem Archeologii. Nietypowym ele−
mentem otwarcia była obecność człon−
ków Stowarzyszenia „Rodzina Słowiań−
ska” z Niedrzewia Drugiego (k. Gostyni−
na), którzy wspaniale prezentowali się
w ręcznie szytych strojach, skórach i oręż
naszych praprzodków. Stowarzyszenie
zaprezentowało tańce celtyckie.

Na wystawie eksponowana jest m. in.
ceramika, odzież, narzędzia i broń. Z epo−
ki brązu największą wartość naukową
przedstawiają siekierki z wysokimi brze−
gami, typu północnoniemieckiego, znale−
zione w Milewku w pow. sierpeckim.
Unikatem jest skarb kultury pomorskiej,
pochodzący z grobu skrzynkowego z 8
pierścieniami i naszyjnikiem, wykopany
podczas prac polowych w latach 70.
w Suchodołach, w pow. kutnowskim. Na

wystawie można podziwiać również
słynne szesnastowieczne skrzypce, od−
kryte podczas prac na Starym Rynku
w Płocku.

Ekspozycja „Wydobyte z ziemi” po−
dzielona została na dwie części. W dolnej
prezentowane są w większości znalezi−
ska, dary społeczeństwa, których groma−
dzenie nie miało charakteru naukowego.
Dorobek archeologów, czyli wyniki tere−
nowych prac badawczych, materiał wy−
kopaliskowy znajdziemy w górnej czę−
ści. (r.ł.)

Od neolitu do...
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W 65. rocznicę szturmu wojsk nie−
mieckich na Radziwie przy Gimnazjum
Nr 3 odsłonięto (15 września) tablicę
upamiętniającą te wydarzenia. 

Na uroczystości obecni byli przedsta−
wiciele miasta, parafii, Towarzystwa
Przyjaciół Radziwia, Rady Mieszkań−
ców Osiedla oraz nauczyciele i mło−
dzież. 

– Trudno jest nam dokładnie odtwo−
rzyć tamte wydarzenia – mówił prezes
Towarzystwa Bogusław Osiecki.
– Dlatego szukamy świadków, którzy
uczestniczyli w walkach o Radziwie.
Szukamy osób, które znają historię od
swoich dziadków czy sąsiadów.

Bogusław Osiecki przypomniał, że
większość mieszkańców Radziwia tuż
po szturmie Niemców uciekła ze swo−
ich domów, a w walkach brali udział
przede wszystkim młodzi żołnierze.
– 15 września rozegrały się najcięższe
walki – mówił. – Dlatego odsłonięta
tablica pokazuje przebieg wydarzeń
właśnie tego dnia. Mam nadzieję, że
w przyszłości uda nam się zobrazować
więcej dni szturmu na naszą dzielnicę.

W walkach o Radziwie zginęło 63
żołnierzy znanych z imienia i nazwiska
oraz 36 nieznanych. Ich mogiła znajdu−
je się na lokalnym cmentarzu.

Na uroczystości obecny był świadek
tamtych wydarzeń. – Miałem wtedy sie−
dem lat – opowiadał Zdzisław Kotarski.
– Wojna zafundowała mi najdłuższe
wakacje. Widziałem bomby zrzucane na
Radziwie. Nie wiedzieliśmy za bardzo

co się dzieje. Najpierw pojawiły się
wojska rozbite pod Mławą. Pamiętam,
że przez ulice przejeżdżał wóz konny,
na którym siedział mieszkaniec Radzi−
wia. Nawet się nie zatrzymywał, nie zaj−
rzał do własnego domu, tylko rozdawał
konserwy. Kilka dni później zaczęliśmy
przygotowywać się do ewakuacji. Ba−
liśmy się, że Niemcy zaatakują gazem,
dlatego mieszkańcy oklejali drzwi i ok−
na swoich domów. Drogi były zatłoczo−
ne przez maszerujących ludzi i wozy
konne. Późnym wieczorem z niewielki−
mi tobołkami w rękach ruszyliśmy
w stronę Gąbina. Nie pamiętam kiedy
wróciliśmy z ucieczki. Ale na ulicy Kra−
kówka leżało wielu martwych żołnierzy
w mundurach. Musieli leżeć tam wiele
dni, bo Niemcy nie pozwalali ich po−
chować. 

– Działania wojenne dotknęły wszyst−
kich – mówił zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński. – Każda dzielnica ma
swoją tragiczną historię. Odsłonięcie
pamiątkowej tablicy, przedstawiającej
tamte wydarzenia jest hołdem dla tych,
którzy polegli.

Tomasz Piekarski, nauczyciel historii
zapewnił, że tablica będzie wykorzy−
stywana na lekcjach. – Pamięć o poleg−
łych żołnierzach nie zginie – powie−
dział. 

Ksiądz proboszcz parafii św. Bene−
dykta Krzysztof Jaroszewski i ks. Zyg−
munt Karp z parafii w Dobrzykowie
odmówili modlitwę za poległych oraz
w intencji ojczyzny. (m.d.)

Tragedia w Radziwiu

Pub „Grodzki” zaprasza w piątek 15
października na koncert zespołów Pro−
letaryat i Wiewiórczaki Przedsprzedaż
biletów w cenie 10 zł i 13 zł w dniu
koncertu prowadzi pub i sklep muzycz−
ny Harfa.

Proletaryat powstał w Pabianicach
w listopadzie 1987. Dzięki prostej mu−
zyce gitarowej, osadzonej w tradycji
punk rocka, szybko zdobył uznanie
publiczności. Rok później, w Jarocinie
(nagroda publiczności i dziennikarzy),
otrzymał propozycję nagrania pier−
wszej płyty. Zespół brał udział w kon−
certach Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy, ma w swoim dorobku kilkana−
ście albumów m.in. reedycję płyty Re−
volt, wydanej na XV−lecie zespołu.
Niedawno firma Metal Mind Produk−
tion wznowiła wydanie wszystkich do−
tychczasowych płyt z 17−letniego do−
robku Proletaryatu.

Skład zespołu: Tomasz Olejnik – wo−
kal, Dariusz Kacprzak – gitara basowa,
Jarosław Siemienowicz – gitara, Robert
Hajduk – perkusja.

Wiewiórczaki to płocki zespół, ist−
niejący od 1995 roku, grający melo−
dyczny punk rock, nawiązujący do mu−
zyki zespołu Ramones. (j)

15 października w Grodzkim

Proletaryat&Wiewiórczaki
„Rodzina Słowiańska” z Niedrzewia
Drugiego k. Gostynina
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Od ubiegłego tygodnia płocczanie
mogą oglądać filmy na potężnym ekra−
nie, tzw. kaszecie amerykańskiej
(15x7m), która została sprowadzona do
naszego miasta, aż z Wielkiej Brytanii.
W Polsce, w tym formacie wyświetla
się ok. 80 proc. filmów. Wraz ze zmia−
ną ekranu poprawiła się nowa jakość
dźwięku (cyfrowy system Dolby). To
dopiero przedsmak czekających nas
zmian, które zapowiadają dyrektorzy
MaxFilmu – firmy, która od blisko
dwóch miesięcy zarządza jedynym, jak
dotąd, płockim kinem. 

– Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem
w tym miejscu film przypomniały mi się
lata szkolne i wyświetlanie filmów na
prześcieradle, na którym obraz miał za−
okrąglone rogi – żartował podczas
spotkania z dziennikarzami dyrektor
Max Film Krzysztof Andracki, który
zapewnia, że już wkrótce wszystko się
zmieni i wszystko będzie grało jak
w porządnym Multipleksie, oczywiście
na miarę możliwości obiektu. – Kino
będzie naprawdę odlotowe – dodaje.

Przeszło już lekki zabieg odświeża−
jący; usunięcie drzwi rozdzielających
korytarz od wejścia do sal i barku,
przy którym powstał salonik prasowy.
Odnowiono również część elewacji
i wyblakły napis „Przedwiośnie”.
Montaż ekranu to kolejny ukłon
w stronę płockich widzów. Jednak do−
piero za kilka miesięcy zacznie się ge−
neralny remont. Sala „A” zostanie cał−
kowicie przebudowana; zmieni się kąt

nachylenia widowni, odległość mię−
dzy fotelami i ilość miejsc. Z plano−
wanych czterech sal jedna ma być
multimedialna, w której będą mogły
być organizowane koncerty, konfe−
rencje, odczyty, spotkania z ludźmi
filmu. – Chcemy zaoferować inne for−
my kontaktu z filmem. Wprowadzić
program edukacyjny o sztuce filmowej
– dodaje dyrektor Max Film. Powsta−
ną również niewielkie garderoby. Fo−
tele na widowni będą wyposażone
w składane stoliki do notatek. 

Nie zmieni się jedynie sala „B”.
Zdaniem Andrackiego oprócz wymiany
ekranu niewiele tam można zrobić. Po−
dobnie jak w „Dianie”, która mieści się
w zamieszkałym budynku, ma płaską
podłogę, w ścianach okna i nie ma
wyjść ewakuacyjnych. Nowi właścicie−
le zrezygnowali więc z budynku przy
Kazimierza Wielkiego i zdecydowali
się wszystkie siły i środki zaangażować
w budynek przy Tumskiej. 

– Niestety, dopóki kino jest jednosa−
lowe, a sala nie spełnia wymogów, któ−
re narzucają dystrybutorzy, musimy
wybierać jeden film kosztem drugiego –
tłumaczy brak niektórych tytułów
w płockim kinie Jacek Rusiecki, z−ca
dyrektora Max Film, ale zapewnia, że
wraz z przebudową budynku to się
zmieni. Chce również, aby w Płocku
były pokazywane filmy niezależne, ni−
skonakładowe, ale podkreśla, że
wszystko zależy od zainteresowania ze
strony płocczan. (rł)

Cztery sale kinowe, w których obraz i dźwięk nie będą ustępo−
wały tym dostępnym w multipleksach – za rok „Przedwiośnie”
ma się zmienić w nowoczesny kompleks rozrywki. 

Odlotowe kino

Jacek Rusiecki (z lewej) i Krzysztof Andracki roztaczają wizję rozwoju płockiego kina
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Książnica Płocka czeka na prace mło−
dych twórców do 25 października. 

Konkurs „Młodzi twórcy kultury” og−
łoszony został po raz pierwszy w 1991r.
Co roku przebiega pod innym hasłem te−
matycznym i od lat cieszy się dużym za−
interesowaniem. „Kiedy sen nie chce
przyjść” – to temat tegorocznej edycji.

Zgodnie z tradycją adresowany jest do
młodych ludzi z terenu byłego woje−
wództwa płockiego. 

Zasady uczestnictwa są proste. Swych
sił mogą próbować dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych i gimnazjów w wie−

ku 8 –16 lat, którzy prześlą samodzielnie
napisany utwór w trzech egzemplarzach
na adres: Książnicy (09−400 Płock, ul.
Kościuszki 6) z dopiskiem – konkurs
„Młodzi twórcy literatury”.

Pracę konkursową należy opatrzyć go−
dłem i zaznaczyć koniecznie swój wiek.
To samo godło, z zaznaczeniem wieku
uczestnika, powinno znaleźć się na od−
dzielnej kopercie, zawierającej dane oso−
bowe twórcy (imię, nazwisko, adres).

Ogłoszenie wyników konkursu i wręcze−
nie nagród laureatom odbędzie się 4 grud−
nia 2004 r. w Książnicy Płockiej. (rł)

Spróbuj opisać w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej swoje marze−
nia i refleksje, które powstały podczas bezsennych nocy.

Pióro pod księżycem 

21 prac Ryszarda Koska zaprezento−
wanych zostało w galerii MDK „Po
schodach” w Lublinie. Obrazy pocho−
dziły z prywatnych zbiorów płockich
kolekcjonerów i jednocześnie przyja−
ciół artysty: Zbigniewa Chlewińskiego,
Andrzeja Kwasiborskiego i Jacka Czu−
ryły. Pokazane zostały prace współ−
czesne i te z początku lat 80., dotąd nie
eksponowane. 

Ryszard Kosek, płocczanin, maluje
od 1983 roku. Po raz pierwszy obrazy
artysty zaprezentowane zostały w Płoc−
ku na wystawie zbiorowej „Przerażenie
i ukojenie” w 1993 roku. Rok później
była już wystawa indywidualna („Wiel−
ka scena albo Pieśń o śmiertelniku), po−
tem wystawy indywidualne i zbiorowe,
krajowe i zagraniczne. Od tego czasu
interesują się nim kolekcjonerzy m. in.
z Warszawy, Krakowa, Brukseli i Mo−
nachium. Jego malarstwo to przede
wszystkim niezwykłe, barwne, dowcip−
ne, ale i mroczne portrety. Niepowta−

rzalny styl Koska to wypadkowa boga−
tego warsztatu artysty, wrażliwości,
wyobraźni i talentu. Zaliczany najczę−
ściej do kręgu sztuki Art Naif, dawno
przekroczył tę granicę.

Wystawa, zrealizowana w ramach pro−
gramu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”,
była czynna do końca września. (rł)

Kosek w Lublinie

To tytuł V Międzynarodowego Kon−
kursu Plastycznego organizowanego dla
dzieci i młodzieży przez Młodzieżowy
Dom Kultury przy współpracy Kurato−
rium Oświaty, Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Twórczości Teatralnej
i Urzędu Miasta. Bohaterem konkursu
jest król Maciuś; jego portret i jego idee.

Prace wykonane dowolną techniką
i w dowolnym wymiarze należy do−

starczyć do organizatora do 29 paź−
dziernika. Na odwrocie każdej pracy
musi być karta informacyjna z danymi
autora i nazwiskiem nauczyciela, pod
kierunkiem którego praca została wy−
konana. Jury oceniać będzie prace w 4
grupach wiekowych. Najlepsze zapre−
zentowane zostaną 18 listopada br. na
wystawie w Galerii Twórczości
Dziecka. (j)

Ja i Król Maciuś I

Znane są już wyniki Ogólnopolskie−
go Konkursu Poetyckiego „O liść dę−
bu”, organizowanego przez Książnicę
Płocką. Na XVI edycję nadesłano 211
zestawów. 

Jury w składzie: Bożena Strzelecka,
Marek Grala, Bohdan Urbankowski
i Waldemar Smaszcz nie przyznano na−
grody głównej. Drugie miejsce zdobyły
ex equo Monika Maria Kresa ze Sto−
czka (godło „Julek”) i płocczanka Daria
Ołdakowska („Y”). 

Trzecią nagrodę również zdobyły dwie
osoby; Bożena Kwiecień z Będzina („Ka−
masze Sachury”) i Milena Rytlewska
z Częstochowy („Awers”). Wyróżniono
Andrzeja Ziobrowskiego z Nowej Huty
i Wandę Gołębiewską za fragment poe−
matu „po osiemnastej na Tumskiej”.

W tomiku podsumowującym tego−
roczną edycję znajdą się również wier−
sze Aleksandry Bal, Doroty Dziedzic,
Eli Galoch, Rafała Jaworskiego, Ma−
gdaleny Bogdańskiej – Maciak, Urszu−
li Michalak, Mariusza Normanna, Mał−
gorzaty Stachowiak, Marty Surowiec−
kiej i Lesława Wolaka.

Uroczyste wręczenie nagród i kon−
cert laureatów odbędzie się 26 listopada
o godz. 17 w Książnicy Płockiej. (rł)

Lekcje historii
bywają zajmujące
Mówiono nam często
jak bardzo jesteśmy szczęśliwi
że oto można poznać
całą już prawdę

Prawda ta
była koloru pożółkłych kartek
w rzucik czarnych literek
unosiła się wokół niej
subtelna woń rozkładu
inkrustacja szarych fotografii
nie przydawała jej uroku

Prawdę powiedziawszy
cała ta prawda 
obchodziła nas 
jeśli już nawet
to bardzo niewiele
i na bardzo krótko

(fragment wiersza 
„Na zawsze” Darii Ołdakowskiej)

Laureaci „O liść dębu”

JA
C

E
K

 C
Z

U
R

Y
Ł

O



15Sygnały Płockie

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

Trzy razy drużyna „Sygnałów Płoc−
kich” stawała na podium podczas III Mi−
strzostw Polski Dziennikarzy na Letnich
Torach Saneczkowych. I mimo, że w tym
roku nie udało nam się zdobyć pierwszego
miejsca, byliśmy ekipą, która zebrała naj−
więcej nagród, wyróżnień i gratulacji.

Zawody – zorganizowane przez Stowa−
rzyszenie Polskich Mediów – odbyły się
w sobotę, 19 września w Karpaczu. Płock
reprezentowała dwuosobowa ekipa naszej
redakcji: Małgorzata Domańska oraz Piotr
Nowicki – współpracownik. Mistrzostwa
odbywały się na stoku Centrum Rekreacji
i Sportu „Kolorowa”. Na starcie stawiła
się setka zawodników−dziennikarzy z całej
Polski (m.in. Eurosportu, Rzeczpospolitej,
lokalnych oddziałów TVP, PAP−u, Multi−
mediów, radia ZET). Sportowe zmagania
odbywały się na dwóch torach. Pierwszy,
w kształcie rynny jest największy w Pol−
sce (długość zjazdu 1060 metrów) i ma je−
dyny na świecie wiraż ślimakowy (560
stopni), dwa tunele (18 i 6 metrów), 15
ostrych wiraży, dwa oczka wodne i dwa
mostki. Drugi, mniejszy – tzw. alpine coa−
ster – to alpejski tor bobslejowy o długości
800 metrów z 11 wirażami. Na większym
zjeżdża się na specjalnych saneczkach na
leżąco, na drugim – na siedząco. Przy nor−
malnych zjazdach turystycznych na obu
torach można rozwinąć prędkość maksy−
malnie do 30 km/h, a czas przejazdu wy−
nosi średnio od 4 do 7 minut. W trakcie
mistrzostw organizatorzy zadbali, aby na
torach znajdowały się tylko jedne sane−
czki, które przygotowane były specjalnie
na zawody. Dlatego, dziennikarze mogli
gnać z o wiele większą prędkością (ponad
60 km/h). Nad bezpieczeństwem i dokład−
nym pomiarem czasu czuwali sędziowie
klasy międzynarodowej oraz czwórka
bobslejowych mistrzów Polski.

Na starcie stanęło 40 pań i 60 panów.
Zawodnicy oddawali po dwa ślizgi na każ−
dym z torów. Do ogólnej klasyfikacji li−
czyły się najlepsze przejazdy z każdego
toru. Małgorzata Domańska na dłuższym
torze osiągnęła czas: 01:03,98, a na krót−
szym 00:50,36. Piotr Nowicki: 01:04,67;
a na alpine coaster: 00:49,04. Niestety, mi−
mo to nie udało się zająć pierwszego miej−
sca. W sumie ekipa „Sygnałów” zajęła
trzy drugie miejsce: w klasyfikacji kobiet,

mężczyzn oraz w klasyfikacji drużynowej.
Puchary, dyplomy oraz nagrody wręczały
prawdziwe gwiazdy: Agata Wróbel
i Aleksandra Klejnowska. 

Z klasyfikacją drużynową było trochę
zamieszania. Początkowo płocka drużyna
zdobyła I miejsce. Gdy puchary i nagrody
już zostały wręczone, drużyna Eurosportu
złożyła oficjalny protest. W ślad za nią po−
szły inne redakcje. I ponownie zaczęto ob−
liczać wyniki. Protesty okazały się słusz−
ne, gdyż komputer pomylił się. Sprawdza−
no wyniki we wszystkich kategoriach. Na
szczęście w przypadku naszej ekipy nie−
wiele się zmieniło. Jedynie w klasyfikacji
drużynowej okazało się, że przegraliśmy
z zawodnikami Eurosportu o 17/100 se−
kundy. Z pokorą oddaliśmy puchar oraz
dyplom i cieszyliśmy się drugim miej−
scem. Mamy nadzieję, że w przyszłym ro−
ku poprawimy wynik i najwyższe podium
będzie należało do nas.

Imprezę sponsorowali: Browary Dolno−
śląskie „Piast”, Dialog, Biuro Turystyczne
„Bakar” oraz 20 hoteli i pensjonatów,
m.in. Pensjonat Jemioła, który ufundował
dla zwycięzców weekendowe pobyty
w Karpaczu. M.D.

Szał dwójek
Agata Wróbel i Aleksandra Klejnowska wręczają puchary zwycięzcom

Na grobli przy płockiej stoczni rzecznej
26 września rozegrane zostały coroczne
regaty wioślarskie w ramach Memoriału
Juliusza Kawieckiego – twórcy i wielkie−
go propagatora wioślarstwa w Płocku.
Mimo, że pogoda nie była zbyt łaskawa to
na starcie stanęło wielu uczestników
włącznie z olimijczykami z Aten – Bo−
gdanem Zalewskim i Piotrem Buchal−
skim. Nie zabrakło także złotego medali−
sty Roberta Sycza, który pływał w niety−
powych dla siebie osadach (czwórka
i ósemka ze sternikiem). O randze płoc−
kich regat świadczyć mogą puchary, a ra−
czej ich fundatorzy. Zawodnicy rywalizo−
wali m.in. o Puchar Prezydenta RP, Mini−
stra Edukacji Narodowej, Marszałka Wo−
jewództwa Mazowieckiego, trzy puchary
ufundował Prezydent Miasta Płocka. 

Największą determinacja popisali się
młodzi wioślarze UKS Brdów, którzy

bezapelacyjnie zwyciężyli w końcowej
klasyfikacj zdobywając Puchar Mar−
szałka Województwa Mazowieckiego.
Nie zabrakło także tradycyjnego wyści−
gu weteranów. Tu równych sobie nie
miała ósemka ze sternikiem z Płockie−
go Towarzystwa Wioślarskiego. Puchar
Prezydenta Miasta Płocka wręczył re−
prezentujący na regatach władze nasze−
go miasta wiceprezydent Tomasz Kol−
czyński. „Języczkiem u wagi” całego
mamoriału był wyścig ósemek ze ster−
nikami kończący regaty. W składach
osad zasiedli ateńscy olimijczycy i, nie−
stety, ku zaskoczeniu płockich kibiców
zwyciężyli zawodnicy RTW Bydgostia
Kabel Bydgoszcz (w składzie z Rober−
tem Syczem), którzy na finiszu pokona−
li słabiej tego dnia dysponowaną załogę
PTW SMS Płock. Trzecie miejsce
przypadło drużynie SMS Toruń. P.N.

XXI Memoriał Julisza Kawieckiego

Walka o puchary

Uwaga, kibice!

Z dowodem lub wcale
Jeśli wybieracie się na mecz, weźcie ze sobą dowód osobisty. Inaczej może−

cie nie zostać wpuszczeni na rozgrywki waszej ulubionej drużyny. 
Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zaostrzyła przepi−

sy obowiązujące na meczach i innych spotkaniach sportowych. Według niej, na
stadion nie będą wpuszczane osoby, które nie mają dokumentu tożsamości,
znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzają−
cych, posiadają broń, materiały wybuchowe, pirotechniczne, napoje alkoholowe
lub środki odurzające.

– Ponadto na stadion nie wejdzie osoba, która na twarzy ma kominiarkę lub
szalik – informuje rzecznik prasowy policji Karol Dmochowski.

Niesforni kibice muszą liczyć się także z tym, że sąd może zakazać im wstę−
pu na imprezę sportową nawet przez sześć lat. – Do tej pory był to minimum rok,
a maksymalnie trzy lata – wyjaśnia Karol Dmochowski. (m.d.)

Tytuł wicemistrza Polski zdobyli płoccy
tenisiści na wózkach na IV Drużynowych
Mistrzostwach Polski. Płocczanie zdobyli
również brązowe medale na III Drużyno−
wych Mistrzostwach Polski Mikstów.

Zawody odbyły się na kortach teniso−
wych Toru Łyżwiarskiego Stegny w War−
szawie. W mistrzostwach wystartowało
siedem drużyn męskich i cztery mieszane.
Płocczanie wystąpili w osłabionym skła−
dzie. – Piotr Jaroszewski i Jerzy Kulik byli
na Paraolimpiadzie w Atenach – mówi
prezes Integracyjnego Klubu Tenisa Wie−
sław Chrobot. – Arkadiusz Stasiak podczas
zawodów przebywał, niestety, w szpitalu.

W meczu finałowym DMP płoccza−
nie ulegli 1:2 ZST „Tennis Wheelcha−

ir” Zielona Góra. W grze deblowej
Mariusz Śmietanka i Piotr Zalewski
przegrali z Krzysztofem Aksamitow−
skim i Dariuszem Michalakiem (0/6;
3/6). W singlach Mariusz Śmietanka
pokonał Krzysztofa Aksamitowskiego,
a Stefan Dobaczewski – Dariusza Mi−
chalaka.

W meczu o trzecie miejsce w parach
mieszanych IKT Płock pokonał SKT
„Wózkarzy” Sopot 2:1 (Judyta Olszew−
ska/Bronisław Malinowski – Wanda Cey−
nowa/Marek Pienczyn 5/7; 6/4; 6/7 (tie
break 7/4)). W grach singlowych Judyta
Olszewska wygrała z Wandą Ceynową,
a Bronisław Malinowski z Markiem Pien−
czynem. (m.d.)

Drużynowi tenisiści
Zwycięska ósemka z Bydgoszczy
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I drobnostek 
nie należy lekceważyć, 
bo one są podstawą
doskonałości,
a doskonałość nie jest
drobnostką. Michał AniołJA
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Frankoliny Gambela
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Jeden, ze swoim rudym pióropu−
szem i zielonym frakiem, wygląda jak
połączenie punckrockowego muzyka
z rzymskim legionistą, drugi jak
dziarski huzar. W płockim zoo za−
mieszkało 8 par egzotycznych gatun−
ków ptaków, krewniaków naszych
przepiórek, bażantów i kur. Ten w zie−
lonym fraku to puchoczub afrykański.
Ten drugi, z czarnym piórkiem na
przedzie, rudą bermycą i serwetką pod
dziobem w tym samym kolorze, to
frankolin gambela. Jak na eleganta
przystało jest również wielkim sma−
koszem. W środowisku naturalnym
uwielbia siadać na kilkumetrowych
kaktusach i zjadać ich kwiaty. Obok
gambela mieszkają w ptasich wolie−
rach frankoliny nadobne, obrożne

i żółtogardłe. To jedyni przedstawi−
ciele tego gatunku w Polsce. Są też
kuropatwy skalne, przepiórki wizyj−
skie i chińskie. Te ostatnie to naj−
mniejsi przedstawiciele z ponad 240
gatunków kuraków. Nie większe od
zaciśniętej pięści, ważą zaledwie 40 g. 

– Chcieliśmy, aby w ptaszarni dzia−
ło się coś zarówno na górze jak i na
dole, tak jak w naturalnym środowi−
sku. Te ptaki doskonale się do tego na−
dają – mówi Aleksnader Niweliński,
dyrektor płockiego zoo. Kuraki to pta−
ki stadne. Mimo intensywnego ubar−
wienia wykształciły w sobie umiejęt−
ność wtapiania się w otoczenie. Są ła−
twe w hodowli, dlatego często poja−
wiają się w prywatnych gospodar−
stwach jako ptaki ozdobne. (rł)

Ptaki−cudaki

Grunt 
to zdrowie

Wejście główne do szpitala
wojewódzkiego. Rozmawiają
dwaj panowie, po których wi−
dać, że są częstymi klientami
sklepów monopolowych. 

Chory do odwiedzającego go
kolegi: – A wiesz, że alkohol za−
bija witaminę C w organizmie?

Zdrowy: Co ty pier....
Chory: No tak, dlatego ja pije

tylko winko porzeczkowe.
(m.d.)

Samo życie

Jest szlachecki dwór, zamek i las pe−
łen grzybów a nad wszystkimi czuwa
Matka Boska Ostrobramska. Najważ−
niejsze są jednak, wykonane ręcznie,
lalki (blisko 90 sztuk). Postacie z masy
porcelanowej, drewna, jedwabiu i lnu
powstały w oparciu o ryciny Michała
Andriollego i opisy bohaterów epopei
narodowej „Pan Tadeusz”. Wystawę
„Kochajmy się”, przedstawiającą 10
scen mickiewiczowskiego poematu,
można oglądać codziennie w płockim
Domu Darmstadt. To już czwarta wy−
stawa ze zbiorów Muzeum Lalek w Pil−
źnie koło Tarnowa, przygotowana
przez Dorotę Łukawską z pracowni lal−
karskiej POKiSu. Wszystko zostało za−
aranżowane tak jak w „Panu Tadeu−
szu”; najpierw „Inwokacja”, potem
spotkanie Tadeusza z Zosią, „Uczta”,
„Grzybobranie”, „Łowy”, „Koncert
Jankiela” i „Polonez”. Inscenizacjom

towarzyszy muzyka i stosowne frag−
menty dzieła narodowego wieszcza.

Pilzneńskie Muzeum Lalek powstało
na bazie istniejącej od 1981 roku Pra−
cowni Artystycznej ”KASIA”, specjali−
zującej się w lalkarstwie. Muzeum posia−
da pokaźną kolekcję lalek z całego świa−
ta, w tym pokaźny zbiór lalek japoń−
skich. Uzupełnieniem ekspozycji lalek są
stare, nieraz bardzo rzadkie, sprzęty kul−
tu religijnego i codziennego użytku. Mu−
zealne pracownie kultywują przede
wszystkim tradycyjne rękodzielnictwo.
Obok figur z epoki (poczet królów pol−
skich, słynne Polki) powstają lalki na
podstawie bajek (Kopciuszek) i słynnych
dzieł polskiej literatury (Chłopi) oraz
bardzo współczesne (Jan Rokita, Marek
Belka, Aleksander Kwaśniewski).

Wystawę „Kochajmy się” oglądać
można w Domu Darmstadt do 17 paź−
dziernika. (rł)

Sceny
staropolskie

Frankoliny nadobne
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