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Zgodnie z zapowiedzią Muzeum Ma−
zowieckie otworzyło we wrześniu dru−
gie piętro secesyjnych wnętrz. Możemy
podziwiać mieszkanie z przełomu wie−
ków z sypialnią, pokojem dziecięcym,
salonem, jadalnią i buduarem. W pięciu
pokojach zobaczymy przede wszystkim
meble w stylu wiedeńskim i niemiec−

kim, różniące się od tych – w stylu fran−
cuskim – z pierwszego piętra, bardziej
zgeometryzowanymi i prostymi forma−
mi zdobniczymi. Choć i tu możemy się
zachwycić, stojącymi w salonie,  deko−
racyjnymi serwantkami z witrażowymi
wstawkami czy giętymi meblami braci
Thonet w pokoju dziecięcym, zwłasz−

cza znajdującą się tam kołyską. Tutaj
też zwracają uwagę piękne tkaniny
z makami i ostami Jana Bulasa, a na
ścianach całego II piętra obrazy i grafi−
ki: Malczewskiego, Chełmońskiego,
Mehoffera, Stanisławskiego, Axento−
wicza i Czajkowskiego.

Panie zachwycą zapewne zebrane
w sypialni przyrządy, bez których da−
my u progu XX stulecia obejść się nie
mogły, czyli wachlarze, puzderka,
komplet przyrządów do rozciągania rę−
kawiczek po praniu, haczyki do gorse−
tu, polerko do paznokci, igielnik, fla−
kon na szczoteczki do zębów oraz ko−
penhaska porcelana w salonie. 

– Na II piętrze staraliśmy się pokazać
innych charakter wnętrz, niż te z piętra
pierwszego. Są mniej wystawne i nieco
skromniejsze – mówi Agnieszka Ka−
niewska z Muzeum Mazowieckiego
w Płocku. Widać to po pokoju jadal−
nym, który ma charakter bardziej ro−
dzinny niż reprezentacyjny. Mamy tu
komplet mebli polskich, stojące zegary,
samowary oraz – będący rzadkością –
gramofon szafkowy. 
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Muzeum – druga odsłona
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Płock został wyróżniony w kon−
kursie „Na najlepiej oświetloną
gminę i miasto 2005 roku”. Laury
przyznano nam w dwóch katego−
riach: „Kompleksowe inwestycje
i modernizacje oświetlenia dróg
i ulic” oraz „Oświetlenie wybra−
nej przestrzeni lub obiektu”.

Podwójne
wyróżnienie 

Konkurs organizowany jest przez
Związek Pracodawców Warszawy
i Mazowsza. Płock startował w katego−
rii miast i gmin powyżej 70 tys. miesz−
kańców. Nagrodę główną i tytuł „Naj−
lepiej oświetlonej gminy i miasta roku
2005” w tej grupie otrzymał Ostrowiec
Świętokrzyski. Urząd Miasta Płocka,
jako jedyny, otrzymał wyróżnienie
w kategorii „Kompleksowe inwestycje
i modernizacje oświetlenia dróg i ulic”.
Natomiast w kategorii „Oświetlenie
wybranej przestrzeni lub obiektu”,
w której Płock również został wyróż−
niony, I miejsce przyznano ex aequo
Urzędowi Miasta Gdyni i Kielc. 

Celem kompleksowej modernizacji
oświetlenia ulicznego jest nie tylko odno−
wa sieci oświetleniowej związana z wy−
mianą opraw, słupów, kabli czy szaf ro−
zdzielczo−pomiarowych, ale także upię−
kszenie ulic i utrzymanie stylistycznej
jednorodności (np. w strefie przylegają−
cej bezpośrednio do Starówki). Nowe
oświetlenie ma lepsze parametry świetlne
i jest energooszczędne. Sylwetki latarni
zostały dobrane w taki sposób, by styli−
stycznie wkomponowały się w otoczenie,
a jednocześnie były funkcjonalne. 

Przypomnijmy, że pierwsza faza re−
montów oświetlenia (w 2003 roku) obję−
ła obszar szczególnie istotny dla szlaku
turystycznego: ulicę Warszawską z przy−
ległą ulicą Zacisze, Plac Dąbrowskiego
i ul. Kościuszki z fragmentem Placu
Obrońców Warszawy. W 2004 roku
zmodernizowano oświetlenie dalszej czę−
ści Placu Obrońców Warszawy, ulicę
Gradowskiego i fragment ulicy Sienkie−
wicza – od Kilińskiego do Misjonarskiej.
W tym roku roboty budowlano−montażo−
we są kontynuowane; obejmują dalszy
ciąg ulicy Sienkiewicza i Nowowiejskie−
go do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza.
Płock obok dalszej rozbudowy oświetle−
nia ulicznego w kolejnych lata zadba
również o oświetlenie iluminacyjne.
W pierwszej kolejności zostanie pod−
świetlona płocka Fara. ag 

Na XLV sesji Rady Miasta (27
września) radnym przedstawiono ob−
szerną (głównie w formie tabelek) in−
formację o realizacji budżetu w pier−
wszym półroczu bieżącego roku. We
wprowadzeniu do dość bogatej i kry−
tycznej dyskusji, prezydent Mirosław
Milewski stwierdził m.in. że realizacja
przebiegała prawidłowo i np. plan do−
chodów wykonano w ponad 52 procen−
tach. Przyznał, że realizacja zadań in−
westycyjnych mogłaby być bardziej za−
awansowana, ale nie ma powodu do
niepokoju. Prace przy amfiteatrze i na
Tumskiej postępują, muzeum przepro−
wadziło się do odbudowanej kamieni−
cy, a straż miejska do nowej siedziby
przy ul. Otolińskiej. Rozpoczęliśmy re−
mont starego mostu i budowę ścieżki
rowerowej u podnóża skarpy, realizo−
wany jest plan budowy mieszkań ko−
munalnych. Niewykorzystane (z róż−
nych przyczyn) pieniądze na inwesty−

cje, zapisane w tegorocznym budżecie,
nie przepadną, lecz – jako środki nie−
wygasające – przejdą na rok następny,

w którym zaplanowane inwestycje będą
kontynuowane.
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Realizacja budżetu w I półroczu

Coś nas niepokoi
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Prezydent zarządził

Działki i garaże na sprzedaż
Odbędzie się drugi ustny przetarg

nieograniczony na sprzedaż dwóch
nieruchomości niezabudowanych, po−
łożonych przy ul. Obrońców Helu.
Pierwsza działka ma 544 mkw., a dru−
ga 1150 mkw. Teren ten przeznaczo−
ny jest na zabudowę mieszkaniową –
do trzech kondygnacji.

Do kupienia jest też 7 garaży zloka−
lizowanych przy ul. M. Dąbrowskiej
– 4 boksy, po 19 mkw. każdy oraz ga−
raże przy ul. Padlewskiego (16
mkw.), Jakubowskiego (18 mkw.)
i przy ul. Błonie (18 mkw.).

Nagrody Prezydenta

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji
Narodowej Prezydent Płocka przyz−
naje nagrody wyróżniającym się pra−
cownikom pedagogicznym samorzą−
dowych placówek oświatowo−wycho−
wawczych. Do zaopiniowania złożo−
nych w tej sprawie wniosków powo−
łana została 7−osobowa komisja pod
przewodnictwem z−cy prezydenta
Piotra Kubery. (j)

* MZOS zakupi lekką, rozkładaną
halę, którą będzie można szybko
zmontować i rozebrać. Ma chronić
lodowisko (ale nie tylko) przed desz−
czem i śniegiem.

* Zlecono ekspertyzę Podolanki,
by dowiedzieć się dlaczego obiekt
użytkowany zaledwie 6 lat jest w tak
opłakanym stanie.

* Prezes MTBS Mirosław Kłobu−
kowski został wyróżniony resortową
„Złotą odznaką dla budownictwa”.

* W piątek rano (16 września) „za−
korkowało się” centrum miasta; PEC
w Alei Jachowicza usuwał awarię ko−
mory ciepłowniczej.

* W Łącku odbyła się aukcja ogie−
rów zimnokrwistych.

* Szkoła Wyższa im. Pawła Włodko−
wica oddała do użytku nowe skrzydło
akademika przy ul. Misjonarskiej,
w którym zamieszka kadra uczelni, dok−
toranci i wykładowcy dojeżdżający. 

* Prawybory w III L.O. wygrała
Platforma Obywatelska (287 głosów)
przed PiS−em (240 głosów).

* Płocka Galeria Sztuki ma prze−
prowadzić się czasowo na ul. Kole−
gialną 26 (po byłym salonie samo−
chodowym).

* Klub UKS JUDO−KANO prze−
prowadził się do SP nr 17 przy ul.
Miodowej; przyjmuje zapisy do gru−
py początkującej (od 10 lat), tel. 604
551 937.

* MZOS organizuje na „Jagiellon−
ce” kursy nauki pływania. 20 godzin
nauki z instruktorem kosztuje 100
zł.

* Civitas Christiana ogłosił kolejny
konkurs poetycki o nagrodę „Jesien−
nej chryzantemy”. Wiersze można
zgłaszać do 15 października.

* Sąd oddalił skargę Mostostalu
Warszawa na odrzucenie jego oferty
budowy dróg dojazdowych do nowej
przeprawy. Można wznowić procedu−
ry przetargowe.

* 42 uczniów szkół ponadgimna−
zjalnych z Płocka i okolic otrzymy−
wać będzie w rym roku szkolnym
stypendia Premiera – 258 zł mie−
sięcznie.

* Orlen rozpoczął sprzedaż nowego
paliwa Verva. Ma lepsze parametry,
ale jest droższe od etyliny o około 5
gr/l.

* W cyklu „Instynkt tropiciela”,
w niedzielę 2 października w TV4
o godz. 13 wyemitowany zostanie pro−
gram o Płocku i jego okolicach. (j)

Minął miesiąc...

Składki ZUS 
Zakład Ubezpieczeń Społecz−

nych – Oddział w Płocku informu−
je, że z dniem 24 sierpnia 2005 r.
weszła w życie nowelizacja ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. nr 150 poz.
1248). Zgodnie z nową regulacją
prawną, osoby które po tej dacie
rozpoczęły prowadzenie pozarolni−
czej działalności gospodarczej (w
tym wspólnicy spółki cywilnej)
mogą opłacać składki na ubezpie−
czenie społeczne przez okres 24
miesięcy od zadeklarowanej przez
siebie kwoty, nie niższej jednak niż
30% kwoty minimalnego wynagro−
dzenia za pracę tj. od kwoty 254,70
zł (30% x 849 zł). Ustalona wg no−
wych zasad składka na ubezpiecze−
nie społeczne wynosi 93,99 zł (za−
miast dotychczasowej 513,33 zł).

Zasady wyliczenia składki na
ubezpieczenie zdrowotne pozostają
bez zmian – za okres IX – XI br.
składka wynosi 157,48 zł (8,5% od
podstawy 1.852,73 zł, stanowiącej
75% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przed−
siębiorstw wraz z nagrodami z zy−
sku).

Osoby opłacające składki na
ubezpieczenie społeczne od pod−
stawy wymiaru wyliczonej w po−
wyższy sposób zobowiązane są do
składania deklaracji rozliczeniowej
ZUS DRA za miesiące, w których
następuje zmiana najniższej pod−
stawy wymiaru składek, odpowia−
dającej 60% przeciętnego mie−
sięcznego wynagrodzenia w po−
przednim kwartale.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS)

Nowa siedziba
Od 19 września 2005 r. Miejska Ko−

misja Rozwiązywania Problemów Al−
koholowych ma nową siedzibę. Mieści
się w Miejskim Centrum Rozwiązywa−
nia Problemów Społecznych w Płocku
ul. Misjonarska 22, pok. nr 1. 

Komisja pracuje w poniedziałki,
wtorki i czwartki w godzinach od
15.30 do 17.30.

Telefon: 364−76−15. E.U.

Deszczowa rocznica
W ulewnym deszczu kombatanci i młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicz−

no−Kupieckich złożyli kwiaty i zapalili znicze na płycie Grobu Nieznanego
Żołnierza. 17 września minęła 66. rocznica napaści Związku Radzieckiego
na nasz kraj, który usiłował powstrzymać hitlerowską nawałę. Armia pol−
ska, zaatakowana z dwóch stron, nie miała szans na obronę.

Opowiadali o tym młodzieży kombatanci w sali PTTK, gdzie po złożeniu
kwiatów wszyscy zgromadzeni schronili się przed deszczem. Uczestnicy
spotkania przyznali, że relacja naocznych świadków to zupełnie coś innego,
niż przeczytanie fragmentu w podręczniku do historii. (j)
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19 września 2005 roku, w samo po−
łudnie, na Placu 13 Straconych zebrała
się delegacja władz Urzędu Miasta
Płocka oraz przedstawiciele kombatan−
tów. Z okazji 63. rocznicy stracenia 13
Polaków przez hitlerowców zapalono
znicze i złożono kwiaty.

Coraz mniej osób uczestniczy w kolej−
nych rocznicach bestialskiego mordu na
Polakach. Dla wielu wydarzenie sprzed
tych lat to już odległa historia. Jednak
trzeba podkreślić, że na Plac stawiło się
kilka grup młodzieży wraz z nauczyciela−
mi. Podczas uroczystości przytoczono
fragment relacji świadka, który uczestni−
czył w tym wydarzeniu: „Na placu egze−
kucji ustawione zostały szubienice. Było
ich kilka. Sama egzekucja rozpoczęła się
w godzinach popołudniowych. Przed jej
dokonaniem Niemcy spędzili ludzi z całe−
go miasta. Plac był otoczony kordonem
policji, żandarmerii i SS. Aresztowanych
przywieziono samochodami zakrytymi
plandekami. Ręce mieli związane z tyłu

drutem. Przy szubienicach stały drewnia−
ne podesty, na które wprowadzono aresz−
towanych Polaków. Zarówno zakłada−
niem pętli na szyje, jak i przewracaniem
podestów zajmowali się Niemcy”.* 

W spokoju i ciszy uczczono modli−
twą pamięć poległych, którzy zginęli
w obronie ojczyzny.

W 1945 r. prochy pomordowanych
ekshumowano i pochowano w zbioro−
wej mogile na cmentarzu rzymskokato−
lickim przy al. Kobylińskiego. E.U.

* Mirosław Krajewski, Płock w okre−
sie okupacji 1939−1945, s.281.

Lekcja historii
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Oddział Komunikacji Urzędu Miasta
Płocka informuje, że do dnia 30 czerwca
2006 r. trwa wymiana praw jazdy wyda−
nych od 1 maja 1993 do 30 czerwca
1999r.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi
na tę informację, ponieważ wiele osób,
które na czas nie zgłoszą się do urzędu,
może w lipcu przyszłego roku stracić moż−
liwość kierowania pojazdem – co w niek−
tórych przypadkach wiąże się z utratą moż−
liwości wykonywania zawodu.

Informujemy również, że osoby posia−

dające prawo jazdy wydane między
1955 r. a 30 kwietnia 1993 r., a które nie
dokonały wymiany dokumentu w wyzna−
czonym ustawowo terminie, mogą jeszcze
dokonać wymiany najpóźniej do 30 czer−
wca 2006 r.

Wnioski można składać zarówno w Od−
dziale Komunikacji ul. Otolińska 21, III
piętro, pokój 311 i 312 oraz w ratuszu –
Biuro Obsługi Klienta ul. Zduńska 3.

Wymieniając teraz prawo jazdy uniknie−
cie Państwo kolejek, których można spo−
dziewać się w przyszłym roku. 

Wymiana praw jazdy



3Sygnały Płockie

Trwają intensywne prace przy re−
moncie starego mostu przez Wisłę.
Wykonuje go Konsorcjum Mostostalu
Puławy, PPHU Heko Włocławek
i GST Przedsiębiorstwo Budowy
Rusztowań Gdańsk. 

Wykonawcy rozpoczęli roboty od
czyszczenia konstrukcji stalowej od
strony Radziwia. Do tej pory metodą
strumieniowo−cierną w strumieniu
wodnym oczyszczono półtora przęsła
– jedno małe stojące na brzegu i pół
dużego w nurcie rzeki. Ta część zo−
stała już zagruntowana. 

Od strony centrum miasta stanęły
już rusztowania i w najbliższym cza−
sie powinny rozpocząć się prace
oczyszczające. – Wszystko zależy od
pogody, ale jeśli ta będzie sprzyjać
wykonawcy w październiku chcą zro−
bić więcej prac niż we wrześniu – do−
wiedzieliśmy się w Miejskim Zarzą−
dzie Dróg. 

Na oczyszczonych fragmentach
konstrukcji, robotnicy przystąpią do
budowy pomostu rewizyjnego (robo−
czego) pod częścią kolejową. To ro−
dzaj kładki, po której będzie mogła
chodzić obsługa kolejowa i na bieżą−
co sprawdzać stan mostu. Pomost re−
wizyjny stanowić będzie również
wzmocnienie konstrukcji. Takie roz−
wiązania istnieją już pod częścią dro−

gową. W następnej kolejności wyko−
nawcy przełożą także wodociąg, któ−
ry zaopatruje Radziwie. 

Remont będzie kosztować 17 mln
688 zł brutto i potrwa przynajmniej
do końca listopada 2006 roku. Koszty
poniesie miasto – 48 proc. kwoty oraz
PKP – 52 proc. Podczas wszystkich
prac ruch samochodowy będzie odby−
wał się bez zakłóceń. Nastąpi jedynie
przerwa w kursowaniu pociągów
przez 1−2 miesiące. M.D.

Będzie jak nowy

Prezydent Mirosław Milewski i prezes
PKN Orlen Igor Chalupec podpisali (19
września) list intencyjny w sprawie wybu−
dowania w naszym mieście hali widowi−
skowo−sportowej. – To intencja, ale mają−
ca już bardzo wiele konkretów – mówi
Mirosław Milewski. – 30 października
podpiszemy ostateczną, wiążącą obie
strony umowę.

Hala ma stanąć przy ul. 7 czerwca 1991
roku, naprzeciwko stadionu Wisły. Teren
o powierzchni ok. 5,5 ha w części należy
do miasta. Na temat przejęcia przez gmi−
nę reszty gruntu prowadzone są rozmowy
z Marszałkiem Województwa Mazowiec−
kiego. – Negocjacje są w końcowej fazie,
ale mamy już wstępne, słowne uzgodnie−
nia – zapewnia Prezydent. – W zamian
będziemy musieli oddać 2−3 działki w mie−
ście.

Chodzi tu m.in. o działkę przy szpi−
talu wojewódzkim, gdzie powstać ma
lądowisko dla helikopterów oraz o bu−
dynki za Wojewódzkim Ośrodkiem
Medycyny Pracy przy ul. Kolegialnej.
– Przystępując do budowy nowej sie−
dziby Muzeum Mazowieckiego też mie−
liśmy tylko ustalenia słowne – mówi
Mirosław Milewski. – Wtedy się udało,
więc wierzę że teraz również transak−
cja dojdzie do skutku. 

Nowa hala o pow. 7 tys. mkw. ma
służyć do organizacji krajowych i mię−
dzynarodowych zawodów sportowych.
– Przede wszystkim chcemy, aby ro−
zgrywały się tam mecze piłki ręcznej
– zapowiada Prezydent. – Ponadto bę−
dzie można tam grać w siatkówkę, ko−
szykówkę, halową piłkę nożną oraz od−
bywać zawody bokserskie. 

Hala będzie służyła do organizacji róż−
nego rodzaju imprez artystycznych, wido−
wiskowych, konferencji, zjazdów i tar−
gów, np. chemicznych. Planuje się także
jej wykorzystanie jako bazy dla zgrupo−
wań i obozów sportowych. Cały obiekt
będzie dostosowany do potrzeb osób nie−
pełnosprawnych. 

Główna arena będzie miała wymiary 45
x 25 metrów i minimum 15 metrów wyso−
kości. Nad nią umieszczone będą dwie
tablice wyników oraz dwie kolorowe tab−
lice wideo. Widownia pomieści przynaj−
mniej 4−4,5 tys. widzów (miejsca siedzą−
ce) plus dodatkowe rozstawione na arenie,
co da w sumie 6 tys. Na widowni przewi−

dywane jest powstanie 12 lóż z przezna−
czeniem na wynajem oraz jednej loży dla
VIP−ów. Będą one za przeszkloną, rozsu−
waną ścianką. 

Na widowni będzie 100 miejsc przez−
naczonych dla mediów, w tym 12 dwuo−
sobowych stanowisk komentatorskich.
W hali nie zabraknie także kabiny spike−
ra, nagłośnieniowca (akustyka) oraz po−
mieszczenia dla służb bezpieczeństwa.
Będą też szatnie dla 40 proc. widzów, sa−
nitariaty oraz lokal gastronomiczny dla
minimum 100 osób. Nie zabraknie zaple−
cza dla sportowców wraz z gabinetami
odnowy biologicznej, siłownią, pokojami
trenerów i sędziów, pokojem obsługi me−
dycznej. Dla artystów będą garderoby.

Tuż przy obiekcie powstanie internat
sportowy (10 pokoi jednoosobowych i 25
dwuosobowych). Tam też będzie recepcja
i sala śniadaniowa z zapleczem, mogąca
również pełnić rolę świetlicy i salki kon−
ferencyjnej.

– Chcemy, aby powstał również basen
– zapowiada Mirosław Milewski. – Pły−
walnia przy Alei Kobylińskiego jest stara
i nie opłaca się jej remontować. W zamian
płocczanie zyskaliby nowoczesny obiekt. 

Do końca jeszcze nie wiadomo, jakie
wymiary będzie miał basen. Planuje się,
że niecka będzie miała 25 metrów długo−
ści i 8,5−12,5 metrów szerokości (4−6 to−
rów). 

Wokół całego obiektu powstanie przy−
najmniej 300 miejsc parkingowych.

Hala będzie najprawdopodobniej finan−
sowana z trzech źródeł; Orlen chce na ten
cel przekazać ok. 12,5 mln zł, miasto
– kilkanaście milionów złotych, reszty
spodziewamy się z Ministerstwa Sportu. 

List intencyjny określa termin ukoń−
czenia budowy hali na czerwiec 2008
roku. Małgorzata Domańska

Hala z basenem

Urząd Miasta w najbliższym czasie
rozstrzygnie następujące przetargi: 
* do 11 października należy składać

oferty na „wymianę stolarki drew−
nianej na PCW w budynkach
mieszkalnych należących do zaso−
bów Gminy Płock – Rejon Obsługi
Mieszkańców nr 1”. Zamówienie
obejmuje wymianę 329,32 mkw.
okien oraz 55,25 mkw. drzwi bal−
konowych. Ponadto wykonawca
będzie musiał dokonać obróbek
blacharskich, zdemontować i po−
nownie zamontować balustrady
balkonowe. Wszystkie prace mają
zakończyć się po dwóch miesiącach
od momentu podpisania umowy. 

* do 3 listopada Urząd Miasta czeka
na dokumenty od firm, które chcą

przeprowadzić remont Miejskiego
Przedszkola nr 34. Prace obejmą
branżę budowlaną, sanitarną oraz
elektryczną i powinny zakończyć
się trzy miesiące od daty podpisa−
nia umowy. 

* do 7 listopada należy składać ofer−
ty na „przebudowę boisk i urzą−
dzeń sportowych przy Gimnazjum
nr 2”. Inwestycja obejmować bę−
dzie również kanalizację deszczo−
wą. Przewidywany termin zakoń−
czenia prac – 15 czerwca 2006 ro−
ku.

Dokumenty we wszystkich przetar−
gach należy składać w wyznaczonych
terminach w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3, stano−
wisko nr 8. (m.d.)

Zamówienia publiczne

Urząd Miasta Płocka uprzejmie infor−
muje osoby zainteresowane podjęciem
pracy w Urzędzie, iż począwszy od dnia
7 sierpnia 2005, zgodnie z art. 1 pkt 2
ustawy o pracownikach samorządo−
wych, ustawy o samorządowych kole−
giach odwoławczych i ustawy o syste−
mie oświaty (Dz.U. Nr 122, poz.1020)
w przypadku każdorazowej potrzeby
zatrudnienia pracownika na wolnym
stanowisku urzędniczym, przeprowa−
dzany będzie otwarty i konkurencyjny
nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o naborze umieszczane
będą w Biuletynie Informacji Pub−
licznej (www.bip.ump.pl) oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie

Urzędu Miasta Płocka – Biuro Ob−
sługi Klienta, 09−400 Płock, ul.
Zduńska 3.

Tym samym, prosimy o nie składa−
nie i nie przysyłanie do Urzędu Mia−
sta Płocka swoich ofert pracy w in−
nych przypadkach niż związanych
z ogłoszonym naborem. 

Jednocześnie informujemy wszyst−
kich kandydatów do pracy, którzy
złożyli swoje oferty pracy w Urzędzie
Miasta Płocka i pozostawieni byli
w dyspozycji Banku Rezerwy Kadro−
wej, iż powyższy zbiór danych prze−
staje funkcjonować.

Krystyna Kowalewska
Sekretarz Miasta Płocka

Tylko z naboru
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Płock znalazł się w gronie laureatów
IV edycji konkursu „Gmina Fair Play”
– Certyfikowana Lokalizacja Inwesty−
cji. Jego celem jest promocja gmin
przyjaznych inwestorom. 

Płock, po raz pierwszy biorący udział
w konkursie, wystartował w kategorii
gmin miejskich. Główną statuetkę
„Gminy Fair Play” 2005 otrzymało
Wejherowo. Płock został nagrodzony
certyfikatem „Gmina Fair Play” 2005.
Wręczenie nagród i certyfikatów odbę−
dzie się 12 października w Pałacu Kul−
tury i Nauki w Warszawie.

Konkursowe zmagania trwają rok
i przebiegają dwuetapowo. Najpierw
gminy wypełniają ankietę, w której mu−

szą odpowiedzieć na pytania dotyczące
m.in. oferty inwestycyjnej, promocji
gospodarczej czy organizacji obsługi
inwestorów. W drugim etapie audyto−
rzy podczas wizyt we wszystkich gmi−
nach zakwalifikowanych do drugiego
etapu konkursu sprawdzają wiarygod−
ność informacji zawartych w ankietach.
W ocenie przyjazności gminy dla inwe−
storów biorą również udział losowo
wybrani przedsiębiorcy. O ostatecznym
wyborze laureatów decyduje kapituła
konkursu, w skład której wchodzą par−
lamentarzyści, przedstawiciele przed−
siębiorców, Urzędów Marszałkowskich
oraz przedstawiciel Polskiej Organiza−
cji Turystycznej. ag

Certyfikat fair play



Arkadiusz Iwaniak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o przedstawienie aktualnego
schematu organizacyjnego Miejskiego
Zespołu Obiektów Sportowych i dane
o stanie zatrudnienia na grudzień 2002
i obecnie. 2/ Proszę o pisemne podanie
stanu przygotowań do zbycia udziałów
gminnej spółki Płocka Energetyka
Cieplna. 3/ Proszę o rozważenie budo−
wy takiej konstrukcji zadaszenia lodo−
wiska, by mogła służyć także latem za−
daszeniu kortów. 4/ Wnoszę o przed−
stawienie stanu prac nad interpelacją
złożoną 28 czerwca w sprawie wnosze−
nia, zbywania, cofania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego z udzia−
łem Gminy Płock. 5/ Wnoszę o zapla−
nowanie i budowę w najbliższym cza−
sie oświetlenia ostrzegawczego na

przejściu dla pieszych przy ul. Jana Pa−
wła II (na wysokości kościoła p.w. św.
Wojciecha).

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie przewlekłych i nieudol−
nie prowadzonych postępowań prze−
targowych na wyłonienie wykonawcy
dróg dojazdowych do nowego mostu.
2/ W sprawie zagadkowego i szybko
rozstrzygniętego w tajemniczych oko−
licznościach, konkursu na zagospoda−
rowanie Nowego Rynku. 3/ Dotyczy
umieszczenia na terenie miasta Płocka
reklam na bilboardach przez spółkę
MZGM−TBS, zachęcających miesz−
kańców do zakupu luksusowych
mieszkań. 4/ Nagminne łamanie pra−
wa w kampanii wyborczej. 5/ Czy nie
dochodzi do konfliktu interesów
w przypadku zatrudnienia męża dy−
rektora MZD w Muniserwisie? 5/ Nie−
gospodarność na ulicy Armii Krajo−
wej. 6/ Nieprawidłowości przy ozna−
kowaniu ul. Armii Krajowej. 7/ Kosz−
ty organizacji imprez tzw. kultural−

nych w Płocku. 8/ Brak uzgodnień do
budowy dróg dojazdowych do nowego
mostu. 9/ Nielegalna budowa skrzyżo−
wania ul. Kutnowskiej z ul. Góry. 10/
Koszty pracy ponoszone przez inspek−
torów nadzoru. 11/ Ile jeszcze będzie−
my czekać na dokończenie budowy ul.
Gościniec? 12/ Jakość wykonania ul.
Grabówka. 12/ Kiedy pozbawieni
opieki lekarskiej niepełnosprawni i lu−
dzie chorzy będą mogli zapisywać się
do lekarza rehabilitacji ruchowej
w przychodni przy ul. Tysiąclecia? 13/
Modernizacja przychodni przy ul. Ty−
siąclecia. 14/ W sprawie wykorzysty−
wania samochodu służbowego Prezy−
denta przez przewodniczącą Komisji
Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finan−
sami. 

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o rozważenie możliwości
stworzenia zatoki autobusowej przy ul.
Otolińskiej (przy skrzyżowaniu z ul.
Graniczną) oraz postawienie tam ławki.
2/ Proszę o uprzątnięcie działki nr 9

oraz 13 przy ul. Granicznej oraz inter−
wencję w sprawie przesunięcia bądź
likwidacji ogrodzenia, które uniemożli−
wia wjazd w ulicę. 3/ Dziękując za po−
prawienie nawierzchni skrzyżowania
ul. Otolińskiej i Chopina, proszę o zała−
tanie dziur powstałych na środku tego
skrzyżowania oraz dostosowanie zja−
zdów z chodników dla osób niepełno−
sprawnych. 4/ Wnioskuję o nadanie
nazwy ulicy biegnącej od ul. Granicz−
nej, w okolicy działek nr 132, 133 itd.
5/ Proszę o informację nt. położenia
wodociągu w ul. Granicznej, od ul.
Wyszogrodzkiej do lotniska oraz w ul.
Otolińskiej. 6/ Kiedy planowane jest
położenie asfaltowej nawierzchni w ul.
Granicznej? 7/ Proszę o informację na
temat planu zagospodarowania prze−
strzennego terenów obok ulic: Otoliń−
skiej i Granicznej.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jaką nagrodę i czy w ogóle otrzyma−
ła prezes lub zarząd spółki ARS? 

Opr. (j)
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1. UCHWAŁA NR 774/XLV/05
w sprawie wyrażenia opinii doty−
czącej projektu rozporządzenia Mi−
nistra Infrastruktury w sprawie zali−
czenia dróg do kategorii dróg krajo−
wych.

2. UCHWAŁA NR 775/XLV/05
w sprawie wyrażenia opinii doty−
czącej projektu rozporządzenia Mi−
nistra Infrastruktury w sprawie poz−
bawienia dróg kategorii dróg krajo−
wych.

3. UCHWAŁA NR 776/XLV/05
w sprawie pozbawienia dróg kate−
gorii dróg gminnych.

4. UCHWAŁA NR 777/XLV/05
w sprawie zaliczenia dróg do kate−
gorii dróg gminnych.

5. UCHWAŁA NR 778/XLV/05
zmiany uchwały Nr
670/XXXVIII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu
na rok 2005 wynagradzania nau−
czycieli zatrudnionych w szko−
łach, placówkach, oświatowych
oraz placówkach opiekuńczo –
wychowawczych prowadzonych
przez miasto Płock.

6. UCHWAŁA NR 779/XLV/05
w sprawie zmieniająca uchwałę Ra−
dy Miasta Płocka w sprawie ustale−
nia uprawnionych do korzystania
z bezpłatnych i ulgowych przeja−
zdów środkami komunikacji miej−
skiej w Płocku.

7. UCHWAŁA NR 780/XLV/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
677/XXXVIII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 marca 2005 ro−
ku w sprawie utworzenia rachun−
ków dochodów własnych w jed−
nostkach budżetowych miasta
Płocka.

8. UCHWAŁA NR 781/XLV/05
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Och−
rony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na dofinan−
sowanie przedsięwzięcia pn. „Za−
kup autobusów dla Komunikacji
Miejskiej Płock – IV etap” – zakup
6 sztuk.

9. UCHWAŁA NR 782/XLV/05
w sprawie likwidacji Biura Fun−
duszy i Informacji Europejskiej
Jednostka Budżetowa w Płocku.

10. UCHWAŁA NR 783/XLV/05
w sprawie powołania Fundacji
„Fundusz Grantowy dla Płocka”.

11. UCHWAŁA NR 784/XLV/05
w sprawie założeń i harmonogramu
do opracowania projektu budżetu
miasta Płocka na 2006 rok.

12. UCHWAŁA NR 785/XLV/05
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2005 rok.

13. UCHWAŁA NR 786/XLV/05
w sprawie zmian do uchwały nr
678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 22 marca 2005 r. w spra−
wie „zasad sprzedaży lokali użytko−
wych wraz z odpowiadającą im czę−
ścią ułamkową gruntu”.

14. UCHWAŁA NR 787/XLV/05
w sprawie w sprawie wyrażenia
zgody na wynajęcie lokalu użytko−
wego zlokalizowanego przy ul. 1
Maja 4 Panu Pawłowi Garwackiemu
z przeznaczeniem na działalność
usługową.

15. UCHWAŁA NR 788/XLV/05
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej i zawarcia
umowy z Województwem Mazo−
wieckim.

16. UCHWAŁA NR 789/XLV/05
w sprawie przystąpienia Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecz−
nej do projektu współfinansowa−
nego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Sektoro−
wego Programu Operacyjnego
Rozwoju Zasobów Ludzkich
2004−2006, Priorytet 1 „Aktywna

polityka rynku pracy oraz integra−
cji zawodowej i społecznej”,
Działanie 1.5 „Promocja aktyw−
nej polityki społecznej poprzez
wsparcie grup szczególnego ryzy−
ka”, schemat a) Wspieranie osób
z grup zagrożonych wyklucze−
niem społecznym”.

17. UCHWAŁA NR 790/XLV/05
w sprawie nieodpłatnego przejęcia
na rzecz Gminy Płock nierucho−
mości niezabudowanej stanowią−
cej własność Skarbu Państwa.

18. UCHWAŁA NR 791/XLV/05
w sprawie nieodpłatnego przeję−
cia na rzecz Gminy Płock nieru−
chomości niezabudowanej stano−
wiącej własność Skarbu Pań−
stwa.

19. UCHWAŁA NR 792/XLV/05
w sprawie nieodpłatnego przejęcia
na rzecz Gminy Płock nierucho−
mości zabudowanej stanowiącej
własność Skarbu Państwa.

20. UCHWAŁA NR 793/XLV/05
w sprawie nieodpłatnego przejęcia
na rzecz Gminy Płock nierucho−
mości zabudowanej stanowiącej
własność Skarbu Państwa.

21. UCHWAŁA NR 794/XLV/05
w sprawie wydzierżawienia nieru−
chomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Płock przy ul.
Urodzajnej w Płocku.

22. UCHWAŁA NR 795/XLV/05
w sprawie wydzierżawienia nieru−
chomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Płock przy ul. Ję−
drzejewo w Płocku.

23. UCHWAŁA NR 796/XLV/05
w sprawie wydzierżawienia nieru−
chomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Płock przy ul.
Portowej w Płocku.

24. UCHWAŁA NR 797/XLV/05
w sprawie przystąpienia do spo−
rządzenia Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie ul.
Wyszogrodzkiej i ul. Granicznej
w Płocku.

25. UCHWAŁA NR 798/XLV/05
w sprawie miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego
terenów zawartych pomiędzy ul.
Dobrzyńską, ul. Polną i jej projek−
towanym przedłużeniem w kierun−
ku zachodnim oraz ul. Parowa
w Płocku.

26. UCHWAŁA NR 799/XLV/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Pro−
filaktyki i Rozwiązywania Proble−
mów Alkoholowych na terenie mia−
sta Płocka na rok 2005 zmienionej
Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 czerwca
2005 r. oraz Uchwałą Nr
768/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia
2005 r.

27. UCHWAŁA NR 800/XLV/05
w sprawie skarg Pana Sławomira
Rudzieniec zam. w Płocku na niena−
leżyte wykonywanie zadań przez
Prezydenta Miasta Płocka i na za−
niedbania w działalności Powiato−
wego Inspektora Nadzoru Budowla−
nego w Płocku.

28. UCHWAŁA NR 801/XLV/05
w sprawie nadania medalu „Zasłu−
żony dla Płocka” dla NSZZ „Soli−
darność” Regionu Płockiego.

29. UCHWAŁA NR 802/XLV/05
w sprawie nadania pośmiertnie me−
dalu „Zasłużony dla Płocka” Panu
Jerzemu Woyno.

30. UCHWAŁA NR 803/XLV/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
515/XXV/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie
zbycia nieruchomości Gminy
Płock na rzecz sąsiadujących gmin
z przeznaczeniem na gminne oś−
rodki zdrowia oraz zmiany Uch−
wały Nr 31/IV/98 Rady Miasta
Płocka z dnia 8 grudnia 1998 r.
i Uchwały Nr 282/XIV/99 Rady
Miasta Płocka z dnia 1 czerwca
1999 r. w zakresie formy przeka−
zania tych nieruchomości.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta 
podjęte na XLV sesji 
w dniu 27 września 2005 roku:

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami Rady Miasta 
we wrześniu 2005 roku:
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Radni postanowili przyznać dwa me−
dale „Zasłużony dla Płocka”. Jeden
otrzyma NSZZ „Solidarność” Regionu
Płockiego, a drugi – pośmiertnie – Je−
rzy Wojno.

Uhonorowanie „Solidarności”
związane jest z jubileuszem 25−lecia
jej powstania. W Płocku, tak jak w ca−
łym kraju, wielu pracowników solida−
ryzowało się ze strajkującymi stocz−
niowcami m.in. w MZRiP, FMŻ,
MPK, Instalu, Płockiej Stoczni Rzecz−
nej. Międzyzakładowy Komitet Zało−
życielski NSZZ „Solidarność” zareje−
strowany został w naszym mieście 20
września 1980 roku. W okresie stanu
wojennego wielu płockich związkow−

ców aresztowano i osadzono w Mielę−
cinie, Kwidzynie, Gołdapii, Fordonie.
Medal „Zasłużony dla Płocka” jest
wyrazem hołdu dla znanych i niezna−
nych działaczy Związku, którzy przed
laty stanęli w obronie wolności i suwe−
renności swojej Ojczyzny.

Jerzy Wojno zginął tragicznie 4 lip−
ca 2005 roku podczas społecznego pa−
trolu na Wiśle. Ponad 30 lat pracował
społecznie, obsługując wszystkie im−
prezy organizowane na wodzie, był
społecznym kierownikiem „Barki”
– bazy ratowniczej WOPR”. Za zasługi
dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego był wielokrotnie odzna−
czany. (j)

Zasłużeni dla Płocka

Radni przyjęli miejscowy plan za−
gospodarowania przestrzennego tere−
nów pomiędzy ul. Dobrzyńską, Polną
i jej projektowanym przedłużeniem
w kierunku zachodnim oraz ul. Paro−
wa. 

33 hektary przeznaczone zostały pod
zabudowę mieszkaniową wielo− i jed−
norodzinną. Będą mogły tam również
powstać budynki przeznaczone dla ce−
lów oświatowych, zdrowotnych i usłu−
gowych. Nie zabraknie także terenów
zielonych oraz przeznaczonych dla
sportu i rekreacji. W planie opisane są
szczegółowe wytyczne dla budynków,
które będą tam stawiane oraz już istnie−
jących, np. określono liczbę kondygna−

cji i miejsc parkingowych naziemnych
i podziemnych. 

Radni wyrazili również zgodę na
przystąpienie do sporządzenie miejsco−
wego planu zagospodarowania prze−
strzennego terenu położonego w rejonie
ul. Wyszogrodzkiej i Granicznej. Obec−
nie znajdują się tam użytki rolne z za−
budową zagrodową oraz mieszkaniową
jedno – i wielorodzinną, a także zakła−
dy produkcyjno−usługowe. Nowy plan
pozwoli na ustalenie właściwych wa−
runków zabudowy i zagospodarowania
terenu, zasad jego podziału na działki
budowlane, a także wskaże jak mają
przebiegać m.in. urządzenia infrastruk−
tury technicznej. (m.d.)

Bez planu ani rusz

W całej Polsce w szkołach robi się
luźniej, wszystkiemu winny jest niż de−
mograficzny. Również w Płocku różni−
ca jest zauważalna. W szkołach ponad−
gimnazjalnych jest o 5 oddziałów pier−
wszych klas mniej niż przed rokiem.
Również ogólna liczba oddziałów spa−
dła. Jest ich mniej o 21, choć tu wpływ
miała zmiana cyklu nauczania, wynika−
jąca z reformy oświaty. Od 1 września
dyrektorzy szkół zatrudnili jedynie 55
nowych osób (w różnym wymiarze cza−
su pracy i na różny okres), w ubiegłym
– 127 – wynika z informacji Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu UMP doty−
czącej przygotowania placówek na rok
szkolny 2005/2006. 

Zauważalna jest też inna zmiana. Po
ostatniej rekrutacji do szkół ponadgim−
nazjalnych wyraźnie widać, że absol−
wenci gimnazjów coraz częściej wy−
bierają licea ogólnokształcące. W tym
roku ten typ szkół wybrała ponad poło−
wa z 2365 absolwentów. Spada nato−
miast zainteresowanie szkolnictwem
zawodowym. Zasadnicze szkoły zawo−
dowe przygotowały 16 oddziałów klas
pierwszych, a zapełniły jedynie 10. Je−
śli uczniowie myślą o szkole z nauką
zawodu, to wolą wybrać technikum.
Zrobił tak co czwarty absolwent gim−
nazjum. W liceach profilowanych, któ−
re proponują kształcenie ogólnozawo−
dowe (profile: mechatroniczny, ekono−
miczno−administracyjny, kształtowa−
nie środowiska, zarządzanie informa−
cją) uczy się 9 proc. pierwszoklasi−
stów. Technika zaproponowały naukę
w 11 zawodach takich jak: technik me−
chanik, informatyk, elektronik, ekono−
mista, hotelarz, geodeta oraz technik
żywienia i gospodarstwa domowego.

Już po raz drugi nabór odbywał się
w Płocku drogą elektroniczną. Pozwo−
liło to na bieżące monitorowanie rekru−
tacji oraz odciążenie szkolnych komisji
rekrutacyjno – kwalifikacyjnych
w żmudnym obliczaniu punktów oraz
przeliczaniu ocen na świadectwach.

Mniej jest również dzieci w przed−
szkolach (ok. 3,2 tys.). W związku
z tym zlikwidowano po jednym od−
dziale żywieniowym w przedszkolach
nr 8, 14 i 3. W 9, 25 i 29 zlikwidowa−
no po jednym oddziale „0”. Zlikwido−
wano jedno 150−osobowe przedszko−
le, ale nie wpłynęło to na zmniejsze−
nie zatrudnienia. Część osób skorzy−
stała z uprawnień emerytalnych, część
przeszła do innych placówek. Wię−
ksza jest za to liczba dzieci niepełno−
sprawnych w niektórych placówkach.
W związku z tym w MP nr 35 utwo−
rzono dodatkowo jeden oddział ży−
wieniowy, a w MP nr 3 przekształco−
no oddział w integracyjny. 

Przybędzie też etatów specjalistycz−
nych: w MP nr 3 – terapeuta i olifreno−
pedagog (pedagog pracujący z osobami
niepełnosprawnymi), w MP nr 17 z po−
łowy etatu na cały przejdą logopeda/
pedagog kompensacyjno – korekcyjny.
Podobnie będzie z logopedą w MP nr
31. W sumie w tym roku szkolnym bę−
dzie 14 dodatkowych pedagogicznych
etatów specjalistycznych.

Oddział Oświaty postanowił rów−
nież, że część placówek otrzyma po−
nadwymiarowe 2 godziny na realizację
zajęć dodatkowych. Są to m.in.: zajęcia
terapii pedagogicznej (MP nr 2, 8, 10,
15, 19, 20, 21, 29), logopedyczne (9,
14) i terapii pedagogicznej z kołem pla−
stycznym (9). (rł)

Mniej młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych i dzieci
w przedszkolach. Również dla Płocka nadchodzą lata niżu de−
mograficznego.

Oświata w nowym roku

Miasto wspólnie z Orlenem i Basell
Orlen Polyolefins powołało Fundację
„Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Jest to kontynuacja działań Funduszu
Grantowego, który powstał w 2003 roku.
Partnerzy funduszu przekazują pienią−
dze, które następnie w formie grantów
rozdzielane są na konkretne projekty
przygotowane przez płockie organizacje
pozarządowe lub szkoły. Do tej pory od−
były się trzy edycje konkursu o dofinan−

sowanie z Funduszu Grantowego. W I
edycji Komitet Sterujący przyznał dota−
cje celowe na realizację 34 projektów,
w II – dla 30 organziacji pozarządowych.
W trzeciej edycji dofiansowano 31 mi−
krogranty (do 3 tys. zł) dla szkół i grup
nieformalnych oraz 28 duże granty (od 3
do 80 tys. zł). W sumie w trzech edy−
cjach Funduszu organizacje pozarządo−
we i placówki oświatowe otrzymały po−
nad 2 miliony złotych. (m.d.)

Fundacja Funduszu

Po interwencjach bezrobotnych doty−
czących tzw. karty aktywnego poszuki−
wania pracy Rada Miasta zajęła się
zmianami zasad korzystania z niej. Jak
informowaliśmy przed miesiącem wie−
lu zaintersowanych korzystaniem z kar−
ty rezygnowało z niej, ponieważ nie
mogli spełnić wszystkich wymogów
wynikających z uchwały. Chodziło
przede wszystkim o czas, kiedy karta
jest ważna (dni robocze od 9 do 14)
oraz obszar objęty uprawnieniami,
ograniczony do strefy miejskiej. Zda−
niem wielu zainteresowanych takie
ograniczenia uniemożliwiają kontakt
z ewentualnym pracodawcą.

Dotychczas, aby zachować kartę
trzeba było przynajmniej raz w tygod−
niu być w Powiatowym Urzędzie Pracy
i odwiedzić w tym samym czasie
dwóch pracodawców (ośmiu w miesią−
cu). Uchwała ogranicza obowiązkowe
wizyty o połowę (urząd pracy – 2 razy
w miesiącu, pracodawcy – 4 razy), wy−
dłuża zaś czas ważności karty (dni ro−
bocze od godz. 7.30 –15.30). Dodatko−
wym udogodnieniem będzie możliwość
potwierdzania aktywnego poszukiwa−
nia pracy również w płockiej filli Woje−
wódzkiego Urzędu Pracy, mieszczące−
go się w centrum miasta, przy ul. 1−go
Maja. (rł)

Zmiana w karcie bezrobotnego

dokończenie ze str. 1
Zabierający w dyskusji głos radni

nie kryli niezadowolenia z opóźnień
w realizacji inwestycji. Bożena Mu−
siał zwróciła uwagę, że na dobre wy−
konanie planu dochodów miasto mia−
ło niewielki wpływ. Jerzy Sewery−
niak pytał, dlaczego nie rozpoczęto
jeszcze budowy hali sportowo−wido−
wiskowej, na którą zarezerwowaliś−
my pokaźne środki. Marek Kryszto−
fiak chciał wiedzieć, jakie będą dal−
sze losy Jagiellonki. Grażyna Opa−
trzyk przedstawiła całą listę inwesty−
cji na które przeznaczono znaczne
pieniądze, a z których dotychczas wy−
datkowano ułamek albo w ogóle nie
rozpoczęto ich realizacji. Stwierdziła
również, że na posiedzeniach komisji
Rady Miasta trudno uzyskać wiążące
informacje od ratuszowych urzędni−
ków, w związku z czym zadeklarowa−
ła rezygnację z pracy w Komisji Poli−
tyki Społecznej. – Coś nas niepokoi.
Coś ludziom obiecaliśmy – mówił

Zygmunt Buraczyński – i jak teraz
wyglądamy? Wojciech Hetkowski
dziwił się, że Prezydent nie wspom−
niał nic o zastoju w budowie dróg do−
jazdowych do nowego mostu.

Mirosław Milewski uspokajał, że ni−
czego nie straciliśmy, a procesy inwe−
stycyjne w niektórych przypadkach
przedłużają się z powodu procedur
przetargowych. Natomiast budowa
drogi (obwodnicy) północnej to zada−
nie Generalnej Dyrekcji Dróg i Auto−
strad, w którym miasto ma partycypo−
wać tylko w 20%. Wspomniał rów−
nież, że budowa hali widowiskowo−
sportowej (wspólnie z Orlenem) na−
biera realnych kształtów i znajdzie się
tam też basen, bo tego przy al. Koby−
lińskiego nie opłaca się już remonto−
wać. Na zarzut braku wpływów z pry−
watyzacji z−ca prezydenta Dariusz Za−
widzki odpowiedział, że negocjacje są
w fazie końcowej i zaplanowane pie−
niądze na pewno w tym roku do bu−
dżetu miasta wpłyną. E.J.

Coś nas niepokoi
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O tym, że dziecko nie ma co jeść zwykle alar−
mują pracownicy socjalni lub pedagodzy i pra−
cownicy szkolni. Informacje do MOPS−u mogą
również przekazywać rodzina lub sąsiedzi.
W 2004 roku z bezpłatnych posiłków w szkole
korzystało 1 442 uczniów na łączna kwotę bli−
sko 860 tys. zł. Do czerwca tego roku płocki
MOPS sfinansował posiłki dla ponad 1530
dzieci. Obecnie korzysta z tej formy pomocy
ok. 1300 dzieci ze wszystkich szkół podstawo−
wych, gimnazjów i siedmiu szkół ponadgimna−
zjalnych. – Ale ta liczba będzie rosła – mówi
Małgorzata Ryncarz, kierownik Działu Świad−
czeń Socjalnych w płockim MOPS−ie. 

Po zgłoszeniu problemu pracownik socjalny
przeprowadza wywiad środowiskowy, na pod−
stawie którego wydana zostaje decyzja admini−
stracyjna.

Tu jednak pojawia się problem. Zwykle mija
trochę czasu zanim decyzja nabierze mocy,
a środki zostaną przekazane szkole. – A ta po−
moc potrzebna jest od zaraz – mówi Danuta

Nasiadko, pedagog szkolny w Szkole Podsta−
wowej nr 16. Dlatego od kilku lat prowadzi
zbiórkę pieniędzy wśród rodziców, którzy chcą
wesprzeć mniej zamożnych lub będących
w trudnej sytuacji kolegów ich dzieci. Pomaga−
ją przede wszystkim takim dzieciom, których
rodzice tracą źródło dochodu z dnia na dzień,
np. plajtuje rodzinna firma lub jedna z rodzi−
ców nagle zrywa kontakt z najbliższymi. Za−
wsze znajdzie się kilkoro takich dzieci. – Akcja
„Dar serca” opiera się na ogromnym wotum
wzajemnego zaufania – mówi Danuta Nasiad−
ko. – Zwykle zbiórkę ogłaszamy w listopadzie
i grudniu, ale rodzice przyzwyczajeni do tej ak−
cji już teraz przynoszą pieniądze. Datki są do−
browolne, podobnie jak ich wysokość. Jeśli
w danej chwili brakuje środków dla dziecka
potrzebującego pomocy to „wskakuje” ono na
miejsce dziecka korzystającego ze stołówki,
którego w tym dniu nie ma w szkole, np. z po−
wodu choroby. Potem kwota jest zwracana –
dodaje pedagog z SP nr 16. (rł)

Szkoła Podstawowa nr 16 może służyć jako przykład społecznej solidarności,
gdzie bez wielkiej pompy rodzice i dzieci wzajemnie sobie pomagają

Gdy dzieci są głodne

Oddział Mazowiecki PFRON kontynuuje cykl
szkoleń, pomagających w ubieganiu się o pienią−
dze z Europejskiego Funduszu Społecznego –
Osobom Niepełnosprawnym na Mazowszu.
Szkolenia odbywają się w siedzibie oddziału
w Warszawie, ul. Grójecka 19/25: 
18 października przeznaczone są dla przedsta−

wicieli jednostek samorządu terytorialnego, 
25 października dla organizacji pozarządo−

wych, pracodawców, szkół wyższych i in−
nych uprawnionych projektodawców.
Uczestnikom szkoleń przedstawione będą

zasady konkursów ogłaszanych przez
PFRON, najczęściej popełniane błędy przy
wypełnianiu wniosków, przykładowe pro−
jekty.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zgłosze−
nia przyjmowane są telefonicznie 0−22/822 32
75 wew. 252 i przez internet Ewa_Cygan−
ska@pfron.org.pl

Natomiast w listopadzie (9 i 23.XI) i w grud−
niu (6.XII) planowane są warsztaty z zakresu
pisania projektów, wypełniania wniosku, plano−
wania wydatków itp. (j)

Szkolenia PFRON

Fundusz dla niepełnosprawnych

Dwie tony produktów zebrał
Płocki Bank Żywności podczas
dwóch dni akcji „Podziel się
posiłkiem”. 16 i 17 wrześ−
nia w sklepach w całej
Polsce wolontariusze
zachęcali kupujących
do przekazywania
żywności: mąki, cu−
kru, soków, dżemów,
makaronu, oleju, kon−
serw, płatków śniada−
niowych, odżywek dla
dzieci. W Płocku, który
po raz drugi włączył się
do akcji, zbierano w czte−
rech płockich supermarke−
tach. Dzięki ofiarności kilkuset
tysięcy Polaków oraz zaangażowaniu
wolontariuszy w ciągu dwóch dni trwania
zbiórki w kraju udało się zebrać ponad 240 ton
produktów. 

Celem programu „Podziel się posiłkiem” jest
walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. We−
dług przeprowadzonych badań, ponad 30 proc.
dzieci jest niedożywionych, a co dziesiąte
z nich nie jest objęte opieką państwa (badania

Danone i PAH, czerwiec 2004).
Niemal co trzeci uczeń rozpo−

czyna naukę bez śniadania,
a 45 proc. rodzin w Pol−

sce nie stać na zjedze−
nie przynajmniej raz
na dwa dni posiłku,
w skład którego
wchodziłoby mięso,
drób czy ryba (GUS
2001).

Cała zebrana żyw−
ność trafi do organi−

zacji i instytucji zaj−
mujących się dożywia−

niem dzieci, tj. szkół,
świetlic środowiskowych

czy domów dziecka. W ze−
szłym roku pomoc trafiła do 566

instytucji. Zebrane w tym roku produkty
pozwolą wydać dla potrzebujących dzieci 480
tysięcy ciepłych posiłków. 

Zbiórkę żywności na terenie całej Polski ko−
ordynowało 29 Banków Żywności. 

Kolejna akcja planowana jest na ostatni weekend
listopada, wówczas wolontariusze będą zbierać da−
ry na paczki świąteczne dla dzieci. (rł)

Podziel się posiłkiem

Zmiany w świadczeniach rodzinnych zmniej−
szają krąg osób, które skorzystają z dodatku
z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
zwiększając jednocześnie pomoc dla rodzin
wielodzietnych

Szczelny system 
W maju Trybunał Konstytucyjny orzekł, że regulacje usta−

wy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, są nie−
zgodne z konstytucyjną zasadą równości – faworyzują rodzi−
ny niepełne. Dlatego, jeszcze przed rozstrzygnięciem TK,
ustawodawca wprowadził nowy dodatek do zasiłku rodzinne−
go skierowany do rodzin wielodzietnych, czyli 50 zł na trze−
cie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego (za−
równo w rodzinach niepełnych, jak i pełnych). 

Ograniczona samotność

Z kolei dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka od września przysługuje osobom, które nie mają za−
sądzonych alimentów z przyczyn, które można określić jako
naturalne. Dotyczy to sytuacji, gdy drugi z rodziców dzieci
nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Prawo do niego ma−
ją również „osoby uczące się” w rozumieniu ustawy o świad−
czeniach rodzinnych, w sytuacji gdy ich rodzice nie żyją.
W Płocku z tego rodzaju pomocy skorzysta około 500 rodzin. 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wy−
nosi 170 zł miesięcznie na dziecko jednak nie więcej niż 340
zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka niepełnospraw−
nego zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż
o 160 zł na wszystkie dzieci). W przypadku rodzin wielo−
dzietnych, w których dochód na osobę nie przekracza połowy
kryterium dochodowego (tj. 252 zł lub 291,50 zł, jeżeli w ro−
dzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne), kwotę do−
datku z tytułu samotnego wychowywania dziecka zwiększa
się o 50 zł (nie więcej niż o 100 zł na wszystkie dzieci). Do−
datku nie dostaną kobiety, których małżonkowie przebywają
w zakładzie karnym (mogą starać się o zaliczkę alimentacyj−
ną, o której pisaliśmy nr 16/133 „SP”).

Odpowiedzialność 

Nowelizacja przewiduje nowy sposób weryfikacji docho−
du osób otrzymujących świadczenia rodzinne. Osoby te będą
zobowiązane do 15 marca każdego roku do składania oświad−
czeń o dochodzie rodziny uzyskanym w poprzednim roku ka−
lendarzowym, a nie jak było dotychczas sprzed dwóch lat.
Płocki MOPS będzie je weryfikować na podstawie zaświad−
czeń otrzymywanych z Urzędu Skarbowego. Jeżeli dochód
ten okaże się wyższy od tego, który uprawnia do świadczeń
rodzinnych ich wypłata zostanie wstrzymana. – Przypomi−
nam, że liczy się każdy uzyskany dochód. Jest nim praca za−
robkowa na umowę zlecenie, zasiłek dla bezrobotnych, renta,
emerytura, rozpoczęcie działalności gospodarczej. Każda
zmiana w dochodach czy w sytuacji rodzinnej musi być nam
zgłoszona – podkreśla Eliza Dygas, kierownik Działu Świad−
czeń Rodzinnych płockiego MOPS−u. – Współpracujemy ze
wszystkimi instytucjami systemu pomocy społecznej. Dla
przykładu, jeżeli dziecko trafia do rodziny zastępczej lub pla−
cówki opiekuńczej (wtedy na nie dodatek nie przysługuje),
wiemy to już następnego dnia – dodaje Eliza Dygas. Nie bę−
dzie też taryfy ulgowej dla osób, które w przyszłym roku nie
złożą oświadczenia o dochodach lub złożą je niezgodnie
z prawdą. Świadczenia będą wstrzymywane. Zresztą wszyst−
kie decyzje są drobiazgowo sprawdzane. 

MOPS będzie również reagował na sygnały o marno−
trawnieniu lub wydatkowaniu niezgodnym z przeznacze−
niem przyznanych pieniędzy. Gmina może wtedy przeka−
zać je w całości lub w części nie w gotówce, ale w formie
rzeczowej. 

Wszystkie zmiany weszły w życie 1 września 2005 roku. (rł)

Kim jest samotnie wychowująca? – definicja
Kiedy ustawa o świadczeniach rodzinnych mówi o oso−

bie samotnie wychowującej dziecko – oznacza to pannę,
kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej pra−
womocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę
lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z oj−
cem lub matką dziecka.



7Sygnały Płockie

*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Towarzystwo Naukowe Płockie stara się o środki
zewnętrzne na remont dwóch kamienic przy Starym
Rynku, które kupiło w tym roku od spółki ARS. Nie
będą to jednak fundusze strukturalne. TNP chce sko−
rzystać z tzw. Mechanizmu Finansowego Europej−
skiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Z 175,66 mln euro przez−
naczonych na lata 2004 – 2005 na ochronę kulturo−

wego dziedzictwa europejskiego, w tym transport
publiczny i odnowa miast zarezerwowano 28 mln eu−
ro. Mogą się o nie strać instytucje sektora publiczne−
go i prywatnego oraz organizacje pozarządowe i dzia−
łające w interesie publicznym. Generalnie, wniosko−
wane dofinansowanie nie może przekracza 60 proc.
całkowitych kosztów. Jest jednak kilka wyjątków do−
tyczących organizacji pozarządowych, które mogą li−
czyć na dofinansowanie od 85 do 90 proc. w przypad−
ku projektów składanych w ramach jednego z priory−
tetów. Na ten punkt chce się powołać TNP, jako or−
ganizacja pozarządowa, przy składaniu wniosku
o dofinansowanie. 

W ramach priorytetu do realizacji możliwe są m.in.
rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne historycz−
nych obiektów i zespołów zabytkowych. Takie plany
ma TNP wobec kamienic z numerami 21 i 23. Chce
tam stworzyć restaurację, zaadaptować pokoje na wy−
najem i zbudować toalety. – Mamy projekt, potrzebne
pozwolenia i własne środki – jako wkład własny – mó−
wi Andrzej Kansy, dyrektor biura TNP. Na złożenie
wniosku Towarzystwo ma czas do końca listopada.
O tym czy został zaakceptowany dowiemy się już
w 2006 roku. (rł)

Nowe TNP
Stary Rynek 23Stary Rynek 21

Bezpieczeństwo
pieszych

Wykonawcę przebudowy nawierzchni ulicy Ma−
cieszy wraz z odwodnieniem na osiedlu Winiary
w Płocku powinniśmy poznać za miesiąc. Urząd
Miasta ogłosił przetarg na realizację zadania, któ−
rego zakończenie planowane jest na połowę przy−
szłego roku. 

Chodzi m.in. o budowę kanalizacji deszczowej
(poprawa parametrów technicznych i eksploatacyj−
nych ulicy) oraz poprawę bezpieczeństwa pie−
szych. 

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wy−
konawcy, którzy w ostatnich 5 latach zrealizowali
co najmniej jedno zadanie o wartości nie niższej
niż zaoferowana cena, odpowiadające swoim ro−
dzajem robotom budowlanym stanowiącym przed−
miot zamówienia. 

Kierujący robotami powinni posiadać uprawnie−
nia budowlane w specjalnościach: drogowej i insta−
lacyjnej – w zakresie sieci i urządzeń wodociągo−
wych, kanalizacyjnych. Muszą również być wpisa−
ni na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej. O wyborze zadecyduje cena. 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Płocka,
ul. Zduńska 3, Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr
8 do 3 listopada, do godz. 11 00. (rł)

Nowe chodniki

Rozpoczął się remont chodnika po obu stronach ul.
Sienkiewicza, na 270−metrowym odcinku od Misjonar−
skiej do Gradowskiego. Nowe chodniki będą miały sze−
rokość 1,5 metra. Płyty zastąpi kostka brukowa. Wymie−
nione zostaną schodki, a niewielkie skarpy wyprofilowa−
ne. Powstaną też pochylnie i zjazdy dla osób niepełno−
sprawnych. Zostanie wykonany drenaż, który ma zabez−
pieczyć nowy chodnik przed wymywaniem. Roboty wy−
konuje gostynińska firma Budrox. Nową nawierzchnią
zaczniemy chodzić 1 listopada. 

Jednocześnie MZD postanowiło ustawić słupki ogra−
niczające wjazd na chodnik przy skrzyżowaniu ul. Sien−
kiewicza i Gradowskiego. – Mimo znaków poziomych
i pionowych zakazujących parkowania w tym miejscu,
kierowcy stawiają samochody ograniczając widoczność
skręcającym lub wyjeżdżającym z ul. Gradowskiego –
mówi Małgorzata Witczewska, dyrektor Miejskiego Za−
rządu Dróg w Płocku. Stylizowane słupki stanęły rów−
nież wzdłuż ul. Grodzkiej. (rł)
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Ocieplanie
w finale

W IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Moderni−
zacja Roku 2004”, organizowanego pod patronatem
Prezydenta RP, wzięło udział 425 obiektów z których
do finału zakwalifikowano 70. Wśród finalistów –
w kategorii elewacje i termorenowacje – znalazł się
kompleks płockich budynków: jury doceniło roboty
termomodernizacyjne wykonane w budynkach
mieszkalnych przy ulicach: Bielskiej, Obrońców We−
sterplatte, Okrzei, Chopina, abpa Nowowiejskiego,
Łukasiewicza, Otolińskiej i Rembielińskiego.

Nagrody uzyskały obiekty o szczególnych walo−
rach, wyróżniające się wysoką jakością robót i stoso−
wanych materiałów, nowoczesnymi rozwiązaniami
projektowymi.

Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 2
września na Zamku Królewskim w Warszawie. Dy−
plomy finalistom – w tym Płockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko−Własnościowej (jako in−
westorowi) oraz wykonawcy i projektantowi płockiej
modernizacji – wręczył wiceminister infrastruktury
Witold Górski oraz komisarz konkursu – prezes Tar−
gów Pomorskich Roman Pikuła. (j)

Internet dla 
niepełnosprawnych

Już 28,2 proc. Polaków powyżej 15. roku życia ko−
rzysta z internetu, z czego ponad połowa codziennie
lub prawie codziennie – wynika z najnowszych badań
Net Track, przeprowadzonych między majem a lip−
cem 2005 roku, przez SMG/KRC. Bankowy przelew,
kupno książki, leków lub płyty, kontakt z pracodaw−
cą, możemy załatwić drogą elektroniczną. Coraz czę−
ściej największe przeglądarki internetowe dostoso−
wują swoje strony do potrzeb osób niepełnospraw−
nych, dla których internet może być również „miej−
scem” pracy. 

Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płocku chce pomóc osobom niepełnosprawnym
w dostępnie do tego medium.

Udało mu się zdobyć środki z PFRON−u (w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, dział. 1.4.) na
dofinansowanie projektu. Wsparcie realizowane bę−
dzie w latach 2005−2007, a kwota przyznanego dofi−
nansowania wyniesie ponad 681,5 tys. zł, czyli tyle
ile MOPS wnioskował. – Spośród dużej liczby złożo−
nych wniosków, nasz projekt otrzymał wysoką ocenę
– mówi Marzenna Bartosik z płockiego MOPS−u.

Program „Od bierności do aktywności” skiero−
wany jest do bezrobotnych (poszukujących pracy)
osób niepełnosprawnych, zagrożonych wyklucze−
niem społecznym. Obok bezpłatnego dostępu do
komputera i internetu będą mogli liczyć na pomoc
informatyka (codziennie po 4 godziny). Program
zakłada również indywidualne i grupowe konsulta−
cje z doradcą zawodowym i psychologiem (dwa
razy w tygodniu po 3 godziny). Szkolenia, war−
sztaty i konsultacje będą prowadzone przez pół ro−
ku. Pomysłodawcy programu liczą, że w tym cza−
sie uda się zwiększyć potencjał zawodowy oraz
ułatwić znalezienie zatrudnienia na tzw. „otwar−
tym rynku pracy” przez osoby o znacznym i umiar−
kowanym stopniu niepełnosprawności. Dla nich
powstanie również forum na stronie internetowej
MOPS. Do stycznia ośrodek ma znaleźć lokal, wy−
posażyć go w niezbędny sprzęt i przygotować
kampanię informacyjną. Skorzysta z niego 100
osób. Partnerem wspierającym działania jest
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych oraz Powiato−
wy Urząd Pracy w Płocku. (rł)

Co to jest EOG i NMF?
Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospo−

darczego (EOG) obowiązuje od 11 lat. Obecnie obej−
muje 25 państw UE oraz państwa Europejskiego Stowa−
rzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Islandię, Lichten−
stein i Norwegię. Dzięki porozumieniu 3 państwa EF−
TA stały się częścią Rynku Wewnętrznego UE. W za−
mian za dostęp do jednolitego rynku, należące do EOG,
udzielają pomocy uboższym państwom Unii w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
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I. 1. Ołomuniec nazywany jest „perłą Moraw”, któ−
re często utożsamia się z Czechami. Nie do końca
słusznie – mimo identycznego języka i wspólnej przy−
należności państwowej kraina ta, w sensie historycz−
nym, ewoluowała zgoła odrębnie: od czasów starożyt−
nych zasiedlona kolejno przez Celtów, Germanów
i Słowian, w IX−X wieku okazała się kolebką państwa
wielkomorawskiego, obejmującego część dzisiejszej
Polski, Czech i Węgier, potem znajdowała się na
zmianę w politycznej orbicie Pragi i Budapesztu, a od
1849 do 1918 roku była autonomiczną prowincją ce−
sarstwa Habsburgów.

Spacer po dzisiejszym Ołomuńcu uzmysławia
bogactwo historii tych stron. Układ urbanistyczny
nie odbiega od większości miast Republiki Cze−
skiej: wokół pięknego staromiejskiego centrum z
dwoma rynkami, Górnym i Dolnym, oraz budynka−
mi sięgającymi czasów romańskich (vide katedra
św. Wacława, najbardziej okazała z licznych miej−
scowych świątyń, przebudowana w stylu gotyckim
z późniejszymi dodatkami renesansowymi i baro−
kowymi) harmonijnie narastają dzielnice nowsze –
współczesne blokowiska odnajdujemy dopiero na
peryferiach.

W czasach monarchii habsburskiej Ołomuniec,
niczym rodzimy Przemyśl, znany był głównie jako
ważna strategicznie twierdza, z czasem stał się też
prężnym ośrodkiem życia kulturalnego. To w tutej−
szym teatrze operowym zaczynał karierę dyrygen−
cką urodzony na Morawach Gustaw Mahler, póź−
niejszy kapelmistrz Opery Wiedeńskiej i jeden
z największych kompozytorów przełomu XIX i XX
stulecia. Teatr ten działa nadal, także jako przyby−
tek operetkowo−musicalowy, dzieląc budynek z Fil−
harmonią Morawską. Muzyka poważna rozbrzmie−
wa także w monumentalnym późnogotyckim ko−
ściele św. Maurycego, gdzie regularnie odbywają
się koncerty organowe (o słuchaniu dzieł Jana Se−
bastiana czy Buxtehudego w podobnych warunkach
akustycznych bywalcy festiwalu w płockiej kate−
drze mogą, niestety, tylko pomarzyć). Wiele cieka−
wego dzieje się też w sferze twórczości „niepoważ−
nej”: w nieodległej wiosce Lelkovice mieszka Iva
Bittova, uznana w świecie gwiazda awangardy roc−
kowo−folkowej i filar tzw. sceny brneńskiej, której
najnowszym objawieniem jest żeński duet wokal−
no−instrumentalny Tara Fuki, specjalizujący się
w repertuarze polskojęzycznym (obie artystki po−
chodzą z Zaolzia i zdradzają szczególne upodoba−
nie do twórczości K. K. Baczyńskiego). 

Najważniejszą wizytówką Ołomuńca wydaje się
wszakże założony w 1566 roku Uniwersytet im. Pa−
lackiego, jeden z najstarszych i najbardziej szacow−
nych na ziemi czesko−morawskiej (jego szczególną
atrakcją jest wydział wiedzy o filmie). Dzięki tej
uczelni „perła Moraw” przypomina rodzimy Toruń.
I tu, i tam uniwersytet stanowi bowiem siłę napędo−
wą życia miejskiej społeczności, kluby akademic−
kie prowadzą bogatą, interdyscyplinarną działal−
ność. 

Co szczególnie ważne, od dwunastu lat Wydział
Filozoficzny wspomnianej uczelni organizuje mię−
dzynarodowe seminarium amerykanistyczne,
w którym niżej podpisany uczestniczył już po raz
trzeci pod koniec tego lata (dzięki uprzejmości Sek−
cji Kulturalnej Ambasady USA w Warszawie pod
kierownictwem nieocenionej Anny Wilbik). Opie−
kunem merytorycznym imprezy jest prof. Josef Ja−
rab, już przez drugą kadencję senator Republiki
Czeskiej, a prelegentami – naukowcy z całego
świata, od Bostonu po Taiwan. Główny wykładow−

ca tegoroczny to... urodzony na Śląsku prof. Wer−
ner Sollors z Uniwersytetu Harvarda, omawiający
związki między twórczością Hemingwaya a tzw.
czarnym kryminałem filmowym lat czterdziestych
XX wieku. Tematyka konferencji obraca się wokół
„kultowych” zjawisk literatury i filmu. Wśród
uczestników wielu starych znajomych, m.in. Alena
Slepickova (Uniwersytet w Brnie), regularnie wy−
stępująca na seminarium z wieczorami swej poezji
miłosnej, Charles Gannon (franciszkański Uniwer−
sytet św. Bonawentury w stanie Nowy Jork), bły−
skotliwy literaturoznawca i uroczy człowiek, Pavel
Pec (Uniwersytet im. Palackiego), anglista i poloni−
sta, znawca Conrada oraz tłumacz współczesnej

polskiej literatury dramatycznej, a także Tom Clark
(Uniwersytet w Kassel), historyk, w Płocku znany
już jako... lider zespołu rockowego Hybrid. Wiele
wskazuje, że w przyszłym roku Pavel i Tom odwie−
dzą nasze miasto jako współautorzy przygotowy−
wanego właśnie jubileuszowego numeru „Gościńca
Sztuki” i wykładowcy miejscowej PWSZ. Szczegó−
ły z tym związane omawiamy wieczorami w „Po−
norce”, czyli w „łodzi podwodnej”, najbardziej
„kultowym” pubie Ołomuńca, nawiedzanym przez
brać artystyczno−intelektualną. 

I. 2. Położony niedaleko Ołomuńca Kromieryż to
na pozór zwykłe prowincjonalne miasteczko (około
30 tysięcy mieszkańców), w istocie zaś – ważny oś−
rodek kulturalny, może wręcz kolejna perła tego re−
gionu. Odbywają się tu festiwale muzyczne, działa
konserwatorium [sic!], organizowany jest też co−
roczny przegląd filmów o sztuce; może ze względu
na imponującą galerię obrazów, której najcenniej−
szym eksponatem jest jedno z dzieł Tycjana. Mie−
ści się ona w równie imponującym pałacu bisku−
pów ołomunieckich z końca XVII wieku, otoczo−
nym rozległym ogrodem w stylu francuskim.
W 1998 roku cały ten kompleks trafił na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNE−
SCO – kilkanaście lat wcześniej zaś zrealizowano
tu sekwencje dworskie słynnego filmu Amadeusz
Milosa Formana.

Kolejnym skarbem Kromieryża są zasobne piw−
nice winne pałacu biskupiego, gdzie – w zależności
od potrzeb zwiedzających – odbywają się degusta−
cje. Jedna z nich okazuje się pomniejszą, choć prze−
cież pożądaną, atrakcją naszego seminarium.

I. 3. Brno, stolica Moraw, wspomniana wcześniej
w kontekście muzycznym, pod względem urody
krajobrazu miejskiego ustępuje Ołomuńcowi. Zda−
je się tu dominować architektura bardziej współ−
czesna, bo też drugie co do wielkości miasto Czech
(około 400 tysięcy mieszkańców) jest ważnym oś−
rodkiem przemysłowym. Nic zatem dziwnego, że
jego szczególnie znanym zabytkiem jest... willa
Tugendhat, zbudowana w latach 1928−30 według
koncepcji Ludwiga Mies van der Rohe, znanego
projektanta z kręgu uczelni Bauhaus, i wpisana na

PERŁY MORAW I

Szczyt Jestet

Willa Tugendhat
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listę UNESCO jako rzadki, (przynajmniej w tej
części Europy) przykład modernistycznej architek−
tury użytkowej (nadmieńmy, iż właśnie tutaj
w 1992 roku ostatecznie zdecydowano o podziale
Czechosłowacji na obecną Republikę Czeską i Sło−
wacką).

Bardziej typowym i z pewnością najokazalszym
zabytkiem Brna jest trzynastowieczny zamek Spil−
berk, w siedemnastym stuleciu przekształcony
przez Austriaków na potężną twierdzę, a w pier−
wszej połowie wieku dziewiętnastego znany jako
więzienie. Podobnie ciekawą historię ma równy mu
wiekiem zamek Veveri („Wiewiórczy”), malowni−
czo położony wśród lesistych morawskich wzgórz
nad rzeka Svratką nieopodal Brna. W 1908 roku był
na tyle atrakcyjny, że rozpoczynający wówczas ka−
rierę polityczną Winston Churchill mógł się tu za−
trzymać na nocleg podczas miesiąca miodowego –
prawie sto lat później jest już tylko wstrząsającym
dokumentem komunistycznej dewastacji dziedzic−
twa kulturowego krajów Europy Środkowej: w la−
tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku postano−
wiono przekształcić go na centrum konferencyjne
Politechniki Brneńskiej i większość zabytkowych
fresków pokryto warstwą betonu (renowacja obiek−
tu ma zająć co najmniej dwadzieścia lat).

II. 1. Krkonosz – znany też jako Liczyrzepa albo
Rybrcoul – pojawia się od XV wieku w niemiec−
kich i czeskich podaniach o górach, pod postacią
skrzata bądź giganta, złośliwego albo też dobrotli−
wego. Jest on duchem gór – oczywiście Karkono−
szy w regionie Sudetów.

Czy inne miejsca w tej uroczej okolicy też mają
przypisane sobie ponadnaturalne moce? Próbą od−
powiedzi na to pytanie miało być seminarium kul−
turoznawcze „Spirit of the Place” („Duch miej−
sca”), zorganizowane w tym samym sezonie, tym
razem na ziemi rdzennie czeskiej (okolice Bedri−

chova w Górach Izerskich), przez Nauczycielskie
Kolegia Języków Obcych w Radomiu i Jeleniej Gó−
rze pod dobroczynnym patronatem Sekcji Kultural−
nej Ambasady USA w Warszawie.

Nad okolicą góruje Jested, niezbyt wysoki (tro−
chę ponad 1000 metrów), choć doprawdy malowni−
czy szczyt z wieżą widokową. U stóp góry leżą naj−
ważniejsze miasta czeskich Sudetów: Jablonec,
znany kiedyś dzięki produkowanej tam sztucznej
biżuterii i nieco większy Liberec. Jest tam też duża
wieś, Svetla pod Jestedem, nazwana w ślad za Ka−
roliną Svetlą, wybitną czeską pisarką drugiej poło−
wy XIX wieku. Mieszkała ona tam przez najpłod−
niejszy okres życia, głośna nie tylko dzięki licznym
powieściom i nowelom (jedna z tych ostatnich po−
służyła za kanwę popularnej opery B. Smetany Po−
całunek), ale i dzięki platonicznemu romansowi
z Janem Nerudą, pierwszym bodaj poetą czeskim
o międzynarodowej sławie. Nic więc dziwnego, że
nad wsią unosi się duch sztuki słowa, bardziej
wręcz odczuwalny w sąsiednich Hornich i Dolenich
Pasekach, gdzie przynajmniej połowę domów opa−
trzono tabliczkami informującymi o rodzaju związ−
ków danego budynku czy miejsca z twórczością tej
swoistej, czeskiej Orzeszkowej. Duch ten z jeszcze
większą mocą ujawnia się w pobliskim miasteczku
Cesky Dub, gdzie zwiedzamy muzeum kultury tzw.
regionu podjestedskiego, założone w 1919 roku
przez Vaclava Havla (zbieżność ze znanym obecnie
literatem i politykiem wyłącznie imienna). Odnaj−
dujemy tu rekonstrukcję praskiego mieszkania
Svetlej, a w bibliotecznym regale – całą półkę pol−
skich książek, z Psałterzem Dawidów Kochanow−
skiego na czele, albowiem ta pochodząca z bogatej
niemieckiej rodziny pisarka czeska biegle władała
naszą mową ojczystą! Osobno uprzywilejowano
w muzeum Bożenę Nemcovą, w sensie artystycz−
nym pokrewną Svetlej i przez pewien czas z nią za−
przyjaźnioną, choć w sumie cenioną wręcz wyżej.
Jej powieść Babunia (1855) uważana jest za jedno
z kanonicznych dzieł literatury naszych południo−
wo−zachodnich sąsiadów, toteż w 150. rocznicę
publikacji książka została uhonorowana jubileuszo−
wą ekspozycją, zajmującą całą salę. Wśród wszyst−
kich chyba wydań rodzimych oraz przekładów na
liczne języki europejskie i azjatyckie brak, niestety,
tłumaczenia polskiego, opublikowanego po raz
pierwszy w 1927 roku.

II. 2. Jakie duchy mają pieczę nad gospodą „U
Samala”, najpiękniej usytuowanym lokalem Euro−
py Środkowej, nie potrafi wyjaśnić... nawet sam
gospodarz. Przybytek ten, zbudowany chyba jesz−
cze za Austro−Węgier na górskim grzbiecie wyzna−
czającym przedwojenną granicę między Czechami
a Niemcami, powinien być przedmiotem szczegól−
nej troski lokalnych władz – wszelako, w okresie
komunistycznej walki z inicjatywą prywatną, pro−
wadząca lokal rodzina Samalów znalazła się na po−
graniczu bankructwa, a sam budynek – w stanie ga−
lopującej dewastacji. Obecnie największy kryzys
już zażegnano ale gospoda jest czynna tylko w we−
ekendy. Aby zarobić na utrzymanie, właściciele
pracują przez resztę tygodnia w nieodległym Liber−
cu. Polscy seminarzyści słuchają opowieści gospo−
darza ze zrozumieniem, wymuszonym przez wspól−
ne doświadczenia, nie tylko historyczne...

II. 3. Co do samego seminarium, zorganizowane−
go w położonym w górskim ustroniu hotelu
„Orion”, wiadomo, że czuwają nad nim duchy poe−
zji najczystszej – przynajmniej na zajęciach prowa−
dzonych przez Anitę Dębską.

Jest to rodowita Angielka – od końca lat pięć−
dziesiątych ubiegłego wieku głęboko zaangażowa−
na w rozwój anglistyki polskiej: najpierw na lubel−
skim KUL−u, ostatnio w toruńskim NKJO. W jej
wspomnieniach ożywają postaci rodzimych nesto−
rów tego fakultetu: Przemysława Mroczkowskiego,
Tadeusza Grzebieniowskiego, Stanisława Hel−
sztyńskiego, wybitnej conradystki Róży Jabłkow−
skiej – z którą zdążyłem jeszcze mieć niezapomnia−
ne zajęcia na pierwszym roku studiów...

Spędziwszy w Polsce znaczną część żywota, poz−
nała Anita nasz język na tyle, by tłumaczyć napisa−
ne w nim wiersze na angielski. Własnym sumptem
opublikowała broszurki z przekładami Lechonia,
Gałczyńskiego, Baczyńskiego. 

Kulminacją zajęć Anity jest wielojęzyczna sesja
poetycka: w grupie, gdzie obok Polaków są też Czesi,
Niemcy i Amerykanie, czytamy i porównujemy ory−
ginały i angielskie wersje wierszy Mickiewicza, Le−
nartowicza, czeskiego poety Petra Bezruca, rewela−
cyjnego Andreasa Gryphiusa z niemieckiego w XVII
wieku Śląska czy samego mistrza Goethego, którego
najsłynniejszy chyba wiersz tłumaczymy na języki oj−
czyste z przekładu na język znany nam wszystkim.
Nad wszystkim czuwa Anita jak najprawdziwszy

duch opiekuńczy, punktując przebieg sesji odpowied−
nio dobranymi fragmentami muzycznymi z odtwarza−
cza CD (Chopin, Schubert, Vaughan Williams). Na
twarzach ludzi, w znakomitej większości niewiele
mających na co dzień wspólnego z poezją, pojawiają
się błyski rzeczywistej empatii – a ja, autor czterech
opublikowanych tomików wierszy oraz uczestnik
i bohater iluś tam wieczorów poetyckich, wiem, że
w tego rodzaju seansie nie uczestniczyłem jeszcze ni−
gdy w życiu.

Z prawdziwym żalem opuszczam więc tę prowin−
cję duchów przyjaznych, ściślej zaś – piękny i go−
ścinny kraj, bliższy od naszego europejskiej nor−
malności. Andrzej Dorobek

DUCHY SUDETÓW

Rynek główny i ratusz

Katedra św. Wacława
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Pierwsze krajowe zawody
strażaków ochotników odbyły
się w Płocku 100 lat temu. 18
września br. ponad 30 jedno−
stek Ochotniczych Straży Po−
żarnych powróciło na Nowym
Rynku do tej tradycji. W Para−
dzie Stulecia podziwiać można było
sprzęt gaśniczy sprzed wieku i współ−
czesny, a także przekonać się o jego sku−
teczności podczas gaszenia ogniska i po−
żaru samochodu. Uhonorowano drużyny
strażackie z Trzepowa, Borowiczek, Dro−
bina, Gulczewa, Małej Wsi i Pszczelina,
które kontynuują tradycje sprzed stu lat.

Strażackie święto w Płocku rozpo−
częło się w Delegaturze Urzędu Mar−
szałkowskiego, gdzie marszałek Adam
Struzik podpisał z 11 gminami porozu−
mienie o dofinansowaniu Ochotniczych
Straży Pożarnych w: Bielsku, Bodzano−
wie, Gozdowie, Łącku, Mochowie, No−
wym Duninowie, Sannikach, Słubi−
cach, Staroźrebach, Szczutowie i Zawi−
dzu Kościelnym. Na zakup bądź re−
mont specjalistycznego sprzętu otrzy−
mają one w sumie 73 tys. złotych.

W Towarzystwie Naukowym Płockim
odbyła się sesja popularno−naukowa. Na
temat „roli i znaczenia zawodów pożarni−
czych w podnoszeniu sprawności i sku−
teczności ratowniczej OSP na przestrzeni
100 lat” mówił dr Zdzisław Zasada.

Patron ulicy

Przy okazji tak licznego zgro−
madzenia w Płocku strażaków−
ochotników warto przypomnieć
patrona jednej z płockich ulic –
Tadeusza Gintera. Z jego inicjaty−
wy oraz Henryka Dunin−Wol−

skiego i St. Żółtowskiego, 22 września
1918 roku zorganizowano w Płocku zjazd
straży ogniowych. Dwa miesiące później
płoccy strażacy wzięli udział w rozbrajaniu
wojsk zaborcy. W 1923 roku Tadeuszowi
Ginterowi powierzono stanowisko Powia−
towego Instruktora Pożarnictwa, które pia−
stował do 1929 roku. W tym czasie pow−
stało w powiecie 18 nowych strażackich
jednostek, dla których Ginter organizował
zaopatrzenie poprzez założoną przez niego
składnicę sprzętu pożarniczego. Potem
szkolił strażaków na kursach, organizowa−
nych w Szkole Rolniczej w Niegłosach.
We wrześniu 1939 roku działalność straży
pożarnych została zawieszona. 

Naczelnik Tadeusz Ginter wraz z ro−
dziną został wysiedlony do Generalnej
Guberni. Powrócił do Płocka w marcu
1945 roku, ale już bez rodziny (córka
zmarła, syn i zięć zostali wywiezieni do
obozów koncentracyjnych). Od razu
przystąpił do reaktywowania straży po−
żarnej – najpierw ochotniczej a potem za−
wodowej. Do śmierci w 1954 roku był
Naczelnikiem OSP. (j)

Strażackie święto

* Przy ul. Gałczyńskiego nieznana ko−
bieta z mieszkania starszej kobiety
ukradła portfel z 600 złotymi.

* 20−letni płocczanin wprowadzał
w obieg pirackie płyty CD. Zarekwi−
rowano 45 płyt i 151 opakowań.

* Na ul. Targowej (14 września) 44−let−
ni kierowca w okolicy przejścia dla
pieszych potrącił 41−letnią kobietę.

* W mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza
(15 września) nietrzeźwy 43−letni
mieszkaniec zaprószył ogień. Spali−
ło się całe mieszkanie, a sprawca
z rozległymi oparzeniami w stanie
ciężkim przewieziony został do
szpitala.

* W południe na Nowym Rynku poli−
cjant (będący poza służbą) w bez−
pośrednim pościgu zatrzymał jedne−

go (21−letniego Roberta G.) z trzech
sprawców włamania do Fiata Sei−
cento, skąd złodzieje zabrali radio
i plecak z dokumentami.

* W pierwszym dniu akcji: „Pasy” po−
licjanci ujawnili 30 kierowców, ja−
dących bez zapiętych pasów bezpie−
czeństwa. Ukarani zostali 100−złoto−
wymi mandatami i 2 punktami kar−
nymi. Akcja potrwa do 30 paździer−
nika.

* O godz. 7.15 na Bielskiej (16 wrześ−
nia) 79−letnia kobieta nagle wtargnę−
ła na jezdnię wprost pod koła nad−
jeżdżającego Daewoo. Siła uderze−
nia odrzuciła ją na przeciwległy pas,
pod nadjeżdżającego Opla Asconę.
Po przewiezieniu do szpitala kobieta
zmarła. (j)

Kronika policyjna

18 września br. mszą świętą w inten−
cji osób chorych psychicznie, w kate−
drze płockiej rozpoczęto czwartą edy−
cję obchodów Ogólnopolskiego Dnia
Solidarności z Osobami Chorymi na
Schizofrenię. W Płocku akcja odbyła
się już po raz drugi.

Oficjalne otwarcie imprezy miało
miejsce w Spółdzielczym Domu Kultu−
ry. Przybyłych gości przywitali: Dorota
Jędra – kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy, Piotr Ostrowicki
– dyrektor Domu Pomocy Społecznej
„Przyjaznych Serc” oraz Mariusz Krzy−
żaniak – dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Wysłuchać można było prelekcji na
temat „Schizofrenia – słowa a rzeczy−
wistość”. Każdy mógł dowiedzieć się,
że schizofrenia jest chorobą, którą moż−
na leczyć z powodzeniem. Postępowi
medycyny musi towarzyszyć zmiana
postrzegania i odbioru społecznego
schizofrenii. Leczenie może zakończyć
się sukcesem, jeśli osoba chora przeby−
wa w przyjaznym dla niej środowisku. 

Schizofrenia oznacza „rozszczepie−
nie umysłu”. Osoby chore na schizofre−
nię mają trudności w odróżnianiu fanta−
zji od rzeczywistości, brak u nich jasne−
go toku myślenia i panowania nad emo−
cjami. Najczęściej choroba ta dotyka
osoby od 15 do 30 roku życia. Dlatego
też, celem akcji było pozyskanie akcep−
tacji dla osób chorych. Podkreślono, że
należy zwiększyć wiedzę na temat schi−
zofrenii w szkołach, położyć nacisk na
bliską współpracę z mediami, domami
pomocy społecznej itp.

Po wygłoszonej prelekcji młodzież ze
świetlicy środowiskowej „Słoneczny
Krąg” zaprezentowała wiersze z cyklu
„Szlachetne zdrowie”. Wystąpił także
Zespół Tańca Ludowego „Masovia”.
Atrakcję stanowił pokaz iluzjonistyczny
aktora, dziennikarza, pisarza – Stefana
Poźniaka.

W holu Spółdzielczego Domu Kultu−
ry zobaczyć można było wystawę prac
artystycznych osób cierpiących na schi−
zofrenię. Punkt kulminacyjny imprezy
stanowiło „Otwarcie Drzwi” dla tole−
rancji wobec osób chorych. Wszystkim
przygrywał zespół ,,Rodeo”.

Na koniec odbył się przemarsz ulica−
mi miasta Płocka: od ul. Tysiąclecia
przez Aleję Roguckiego do kościoła
św. Jadwigi.

Zainteresowani mogli uzyskać pora−
dy prawnika, pracownika socjalnego
oraz lekarza psychiatry i psychologa.

Organizatorami akcji byli: MOPS, Dom
Samopomocy oraz Dom Pomocy Społecz−
nej Przyjaznych Serc. Współorganizatora−
mi zaś: Spółdzielczy Dom Kultury
i Dzienny Oddział Psychiatryczny
SZPZOZ w Płocku.

Nie sposób zapomnieć o sponsorach,
którymi byli: PSS „Zgoda” Płock, Pie−
karnia Słomkowscy, „Prager i Grupa”
Sp. z.o.o. oraz Firma Bromke.

Program Solidarności z Osobami
Chorymi na Schizofrenię rozpoczął się
w Kanadzie. Zorganizowany został
przez Światowe Towarzystwo Psychia−
tryczne. Obecnie prowadzony jest w 20
krajach świata. Polska przystąpiła do
niego w 1999 roku. E.U.

Tolerancja wobec
schizofrenii 

21 września na całym świecie obcho−
dzono Światowy Dzień Choroby Al−
zheimera. W Płocku akcję zorganizo−
wano pod hasłem: „Każdy może po−
móc”. Organizatorem imprezy byli:
Płockie Stowarzyszenie Pomocy Oso−
bom z Chorobą Alzheimera i Młodzie−
żowy Dom Kultury.

W programie zobaczyć można było
występy młodych artystów z MDK−u.
Ponadto zainteresowani mogli zrobić
bezpłatne badania przesiewu pamięci
oraz uzyskać porady lekarza neurologa
i psychologa.

Choroba Alzheimera polega na
zwyrodnieniu tkanki mózgowej, która
powoduje zanik komórek nerwo−
wych. Objawia się otępieniem. Chory
przestaje interesować się otoczeniem,
traci pamięć, poczucie czasu i miej−
sca. Przyczyną choroby jest odkłada−
nie się w mózgu substancji białkowej
zwanej amyloidem, która utrudnia
pracę komórki nerwowej. Podstawo−
wymi objawami choroby są: zaburze−
nia aktywności poznawczej, trudności
w zapamiętywaniu nowej informacji,

trudności w przypominaniu tego, co
zdarzyło się kiedyś w życiu pacjenta
oraz rozpad nabytych umiejętności.
Jest to otępienie właściwe, mające
charakter nieodwracalny.

Istnieją jednak międzynarodowe ze−
stawy testów neuropsychologicznych,
dodatkowych badań laboratoryjnych
i radiologicznych, które pozwalają na
rozpoznanie tego schorzenia z bardzo
dużym prawdopodobieństwem już we
wczesnym okresie.

Na podstawie wyników badań epide−
miologicznych przeprowadzonych
w naszym kraju liczbę chorych na otę−
pienie można oszacować na ponad 340
tys. osób, z czego około 200 tys. osób
cierpi na otępienie typu alzheimerow−
skiego.

Płockie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera ist−
nieje od 1999 roku. Pracują w nim
wolontariusze. Prezesem Stowarzy−
szenia jest Krystyna Iller. Kontakt te−
lefoniczny uzyskać można pod nume−
rami: 277 05  50 lub 0604 719 344.

E.U.

Każdy może pomóc
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„Wyrwicz”, „Zbyszko”, „Cacko”
(1916−1951), żołnierz AK, ROAK,
NZW. Dowódca oddziału bojowego 11
Grupy Operacyjnej NSZ.

Wiktor Wacław Stryjewski urodził się
1 września 1915 r. w Żychowie gm. Ra−
ciąż pow. Sierpc. Był synem Leona i Ste−
fanii z Załęckich. Przed wybuchem II
wojny światowej mieszkał w rodzinnej
miejscowości, gdzie prowadził 27 hekta−
rowe gospodarstwo. Miał czworo dzieci.

Uczestniczył w kampanii wrześniowej
1939 r., jako żołnierz 32 Pułku Piechoty.
W czasie okupacji niemieckiej był żoł−
nierzem Armii Krajowej w Obwodzie
Sierpc. Po wkroczeniu wojsk sowiec−
kich, od wiosny 1945 r. dowodził Służbą
Ochrony Kolei w Sierpcu. W lutym
1946 r. stanął w obronie Polki gwałconej
przez sowieckiego żołnierza, którego za−
bił, za co został aresztowany przez UB.
Dzięki pomocy współpracującego z po−
dziemiem funkcjonariusza resortu bez−
pieczeństwa zbiegł z aresztu. Ukrywał
się na terenie powiatu sierpeckiego,
gdzie wstąpił do oddziału Ruchu Oporu
Armii Krajowej Obwód „Mewa”, dowo−
dzonego przez Leona Ziółkowskiego
„Lisa”. Wspólnie z nimi uczestniczył
w wielu akcjach zbrojnych skierowanych
przeciw komunistycznemu aparatowi
władzy, m.in. likwidując posterunki MO
i urzędy gminne w Zawidzu, Strzegowie,
Rościszewie, Łęgu, Skrwilnie, Lidzbar−
ku (osobiście dowodził atakiem na poste−
runek MO), Gralewie. Za swoją postawę,
awansowany do stopnia sierżanta.

Podczas amnestii 1947 r., wspólnie
z por. Franciszkiem Majewskim „Sło−
nym” odmówił wykonania rozkazu
o ujawnieniu się. 

12 lipca 1947 r. uczestniczył w walce
z grupą operacyjną resortu bezpieczeń−
stwa pod Okalewem w powiecie rypiń−
skim, w czasie której żołnierze z oddziału
„Słonego”, rozbili obławę UB, ORMO
i MO z Rypina (poległo wówczas 16 fun−
kcjonariuszy resortu bezpieczeństwa) oraz
11 października 1947 r., we wsi Chudzy−
nek gm. Drobin pow. Płock, gdzie osobi−
ście zastrzelił Władysława Rypińskiego
„Rypę” dowódcę PPR−owskiego „szwa−
dronu śmierci”, skrytobójczo mordujące−
go członków PSL i byłych żołnierzy AK.

W październiku 1947 r. wszedł
w skład 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

Objął wówczas dowództwo patrolu bo−
jowego działającego na terenie powia−
tów płońskiego, płockiego i sierpeckie−
go. Podczas odpraw organizowanych
w Płocku, stałym miejscem stacjono−
wania sierż. Stryjewskiego był dom
przy ul. Dobrzyńskiej.

Uczestniczył m.in. w rozbiciu po−
sterunku MO w Gralewie, akcji ek−
spropriacyjnej w Bieżuniu, w czasie
której zabito 6 funkcjonariuszy MO
oraz rozbrojeniu w leśniczówce Nowy
Świat pow. Brodnica 5 funkcjonariu−
szy MO z Brodnicy. Walczył z grupą
operacyjną UB i MO w Kamieniu Ko−
towym gm. Tłuchowo pow. Lipno,
gdzie poległ jego brat Szczepan Stry−
jewski „Józef” oraz akcji ekspropria−
cyjnej w Urzędzie Gminy w Staroźre−
bach, podczas której zabito 3 człon−
ków PPR.

Został aresztowany 8 lutego 1949 r.,
po walce z 262−osobową grupą opera−
cyjną KBW, UB i MO we wsi Gałki
gm. Mała Wieś pow. Płock.

Po trwającym blisko półtora roku,
niezwykle okrutnym śledztwie, został
oskarżony m.in. o to, że: „w okresie od
lutego 1946 r. do 8 lutego 1949 r. nale−
żał do nielegalnego związku NSZ mają−
cego na celu przemocą obalenie obec−
nego ustroju w Polsce i na stanowisku
początkowo członka, a ostatnio komen−
danta grup bojowych NSZ z terenu po−
wiatów: Płock, Sierpc i Rypin, posługi−
wał się ps. “Wyrwicz”, “Cacko”,
“Zbyszko””,[...] „wspólnie z innymi
uzbrojony w broń palną dokonywał
gwałtownych zamachów na funkcjona−
riuszy UB, MO, ORMO i KBW oraz
członków PPR”.

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejo−
nowego w Warszawie w składzie: Mie−
czysław Widaj – przewodniczący skła−
du sędziowskiego, Maksymilian Le−
wandowski – ławnik, Antoni Hoffman
– ławnik, w obecności oskarżyciela Je−
rzego Tramera, w dniu 3 lipca 1950 r.
skazany został: „...trzydziestoośmio−
krotnie na karę śmierci z pozbawieniem
praw publicznych i obywatelskich praw
honorowych na zawsze oraz z przepad−
kiem całego mienia...”.

Wyrok wykonano 18 stycznia 1951 r.
w Warszawie o godzinie 20.20.

Jacek Pawłowicz 

Zapomniani płocczanie (3)

W. STRYJEWSKI

23 września w Książnicy Płockiej im.
Wł. Broniewskiego miało miejsce spot−
kanie autorskie z Krzysztofem Mrozie−
wiczem, który promował swoją kolejną
książkę pt.: „Moc, niemoc i przemoc”.
Autor gościł w Płocku po raz drugi.

Książka, jak powiedział bohater spot−
kania „mówi o rewolucji terroryzmu, któ−
ry osiągnął możliwości stosowania tech−
nik ludobójczych”. Definicji terroryzmu
jest ogromny zbiór, jednak Mroziewicz
zdefiniował go w następujący sposób:
„skuteczna manipulacja cudzym lękiem
do celów politycznych”. Zjawisko terro−
ryzmu autor zna osobiście z Nikaragui,
Salwadoru, Gwatemali, Pakistanu, Indii,
Afganistanu, Sri Lanki, Nepalu, Filipin,
Indonezji, Bliskiego Wschodu, Stanów
Zjednoczonych i Hiszpanii.

Książka ma charakter osobistych uwag
reportera, który spędził w Trzecim Świe−
cie więcej niż połowę swego zawodowe−
go życia. Terroryzmom środkowoamery−
kańskim poświęcił już wydaną na po−
czątku lat 80. książkę „Istmo”. 

Mówił, że ,,terroryzm stał się doktry−
ną grupy państw. O ile grupa ludzi ter−
roryzuje innych ludzi, o tyle grupa
państw terroryzuje inne państwa”.
Podkreślił, że „ludzie nie mają wyo−
braźni i doświadczenia historycznego
na temat terroryzmu” i tak naprawdę,
nie wiadomo kto jest przeciwnikiem
oraz kto stoi za Bin Ladenem.

Według Mroziewicza nie ma czegoś
takiego, jak terroryzm wschodu i zacho−
du. Obydwa są tym samym zjawiskiem. 

Wielkie poruszenie na sali zrobiło
wypowiedziane przez Mroziewicza
zdanie: „W Tajlandii można zamówić
sobie zabijanie ludzi na życzenie, owa
społeczność żyje ze świadomością, że
życie ludzkie nic nie kosztuje”. Dlatego
też, w swoim dziele ukazuje, do jakich
czynów są zdolni ludzie oraz nawołuje
do przeciwstawienia się tej fali zła.

Krzysztof Mroziewicz jest dzienni−
karzem, komentatorem „Polityki” oraz
TVP, wybitnym znawca tematyki mię−
dzynarodowej, doradcą ministra spraw
zagranicznych. Był m.in. dziennikarzem
redakcji zagranicznej PAP, koresponden−
tem wojennym w Azji, w latach 1996 –
2000 ambasadorem RP w Indiach, Sri
Lance i Nepalu; wykładowcą Wydziału
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw−
skiego i innych wyższych uczelni. Otrzy−
mał wiele nagród i odznaczeń, m.in. trzy
Wiktory, Złoty Medal Uniwersytetu
Wrocławskiego. Jest autorem książek:
„Guantenamera”, „Korespondencja z Ha−
wany”, „Istmo”, „Biuletyn wiadomości
dobrego i złego”, „Kabul w okresie po−
stu”, „Syberia”, „Wzdłuż Jeniseju” oraz
ostatnio wydanej „Dziennikarz w global−
nej wiosce”. E. Urbańska

Płocka premiera miesiąca

Moc, niemoc i przemoc...

dokończenie ze str. 1
W buduarze uwagę zwiedzających

z pewnością przyciągnie bambusowa
etażerka oraz bieliźniarka z kobiecą
główką i parawan w stylu Alfonsa Mu−
chy. Duch czeskiego malarza i grafika
unosi się nad Muzeum od 22 września
(dnia otwarcia), ponieważ wraz z II pię−
trem otwarta została wystawa czasowa

jego plakatu. Obok dzieł przedstawiciela
art nouveau i fin de siecle’u na parterze
eksponowane jest szkło secesyjne i cera−
mika z kolekcji Muzeum Etnografii
i Przemysłu Artystycznego we Lwowie.

Za scenariusz i aranżację plastyczną
ekspozycji odpowiedzialny był Romu−
ald Kołodziej. Kuratorem wystawy jest
Iwona Wyszatycka. (rł) 

Muzeum – druga odsłona

Plakat Alfonsa Muchy
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Gramofon szafkowy
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Paweł Kotla ostatnie dziewięć lat
spędził w Wielkiej Brytanii. Tam zdo−
bywał szlify jako dyrygent i dyrektor
artystyczny, m.in. w Oxofrdzkiej Or−
kiestrze Symfonicznej czy dyrektor −
asystent przy Guildhall School of Mu−
sic and Drama w Londynie. Szczegól−
nie ceni sobie współpracę z sir Simo−
nem Ratlle, obecnie szefem filharmoni−
ków berlińskich. Wcześniej Ratlle był
szefem City of Birmingham Symphony
Orchestra. – Przez 5 lat miałem niezwy−
kłe szczęście regularnie pracować jako
jego asystent – mówi Kotla. – Widzia−
łem, jak bardzo prowincjonalną orkie−
strę wyciągnął na wyżyny. Jeszcze w la−
tach 50. i 60. Birmingham z biurowca−
mi i drapaczami chmur sprawiało nie−
korzystne wrażenie i było nazywane
„betonową pustynią”. Pod koniec XX
wieku zostało poważnie przebudowane,
co uczyniło z niego nowoczesny ośro−
dek miejski. Zdaniem Kotli impuls
zmianom dała właśnie muzyka, a raczej
właściwe do niej podejście. 

Komercyjny charakter

To podejście oraz zdobyte w Anglii
doświadczenie nowy dyrektor artystycz−
ny POS chce przenieść na płocki grunt.
– Kultura potrafi zainspirować do zmian
i rozwoju całego społeczeństwa – tłuma−
czy. – Mam wrażenie, że taka energia tu
jest i można ją wykorzystać. Wykorzystać
nawet do powołania za kilka, kilkanaście
lat płockiej filharmonii. Zapewnia, że
z płockim zespołem pracuje mu się do−
brze. Jest pod wrażeniem tempa pracy jak
i zaangażowania płockich muzyków. 
– W ciągu trzech dni zrobiliśmy próby do
dzisiejszego koncertu (16.09). Dokładnie
tak, jak to się robi na zachodzie – dodaje
z satysfakcją. O POS po raz pierwszy
usłyszał rok temu. W kwietniu zagrał je−
den koncert, w lipcu w katedrze drugi.
Urzekła go atmosfera i reakcja publiczno−
ści. Dlatego z kilku miast w Polsce, które
złożyły mu ofertę pracy wybrał Płock. 

Obok pracy nad nowym repertuarem
Paweł Kotla chce przede wszystkim
zmiany myślenia o Płockiej Orkiestrze
Symfonicznej. – Sztuka ma absolutnie
komercyjny charakter, a ja mam pomy−

sły, jak bardzo atrakcyjnie sprzedać or−
kiestrę – zapewnia. Zamierza również
skupić się na działalności edukacyjnej,
nie tylko wśród dzieci i młodzieży. 

Nowy sezon

Adam Mieczykowski, dyrektor POS
wierzy, że Paweł Kotla nada nowy
kształt płockiej orkiestrze oraz wyko−
rzysta swoje zagraniczne kontakty.
Próbkę tego mieliśmy w piątek, 16
września. To właśnie dzięki znajomo−
ściom nowego dyrektora artystycznego
z Charlesem Owenem, płocki koncert
doszedł do skutku. 

W nowym sezonie możemy liczyć na
koncerty co dwa tygodnie, w piątki
o godz. 19. Płocka Orkiestra zagra 26
koncertów symfonicznych, 8 progra−
mów poprowadzi nowy szef artystycz−
ny. Czeka nas trochę nowości, m.in. no−
wy cykl koncertów kameralnych. Wier−
ni słuchacze obok biletów, których ceny
mają pozostać na dotychczasowym po−
ziomie, będą mogli wykupić, nieco tań−
sze, kwartalne karnety. Nowością bę−
dzie również nowy Steinway, wart 380
tys. zł, który przyjedzie do nas z Ham−
burga. Dyrektor Mieczykowski liczy, że
z budżetu miasta uda się w przyszłym
roku zakupić harfę, klawesyn i instru−
menty dęte. (rł)

Filharmonia w Płocku? – Czemu nie – mówi całkiem poważnie no−
wy dyrektor artystyczny Płockiej Orkiestry Symfonicznej Paweł
Kotla, który chce zrobić z naszego miasta drugie Birmingham

Muzyka i obyczaje
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O tym, że Charles Owen to wschodzą−
ca gwiazda europejskiej pianistyki, ni−
kogo przekonywać nie trzeba. Ci, którzy
z uwagą śledzą nowinki klasycznego
szołbiznesu, zdążyli już z pewnością
poznać świetne nagrania tego brytyj−
skiego pianisty. Owen, od dwóch lat
przeżywa znakomitą passę. W ubiegłym
roku, w czerwcu, Gramophone Magazi−
ne uznał nagranie utworów Poulenca za
„Płytę Miesiąca”, a jego solowe CD
z muzyką Janacka stało się ”wzorco−
wym” w „Katalogu Dobrych Nagrań”
wydawnictwa Penguin. Najnowsza płyta
z sonatami na wiolonczelę i fortepian
Brahmsa i Schuberta, zrealizowana
z Natalie Clein, otrzymała ”Classical
Brit Award 2005” w kategorii muzyki
kameralnej.

Muzycy tej klasy nie często wpisują
Płock w swój koncertowy kalendarz.
Tym razem udało się i to na sam począ−
tek nowego sezonu koncertowego Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej. Do wizyty
Owena wydatnie przyczynił się Paweł
Kotla – nowy dyrektor artystyczny płoc−
kich symfoników. Miejmy nadzieję, że
mestro Kotla częściej będzie zaskakiwał
tak znakomitymi pomysłami.

Inauguracja

Jak na inaugurację sezonu przystało,
program koncertu okazał się strzałem
w dziesiątkę. Na pierwszy ogień poszła
„Orawa” na 15 instrumentów smyczko−
wych Wojciecha Kilara. Utwór powstał
w 1986 roku i jest ostatnim z cyklu ”ta−
trzańskiego”, który Kilar zapoczątko−
wał w 1974 roku „Krzesanym”, a który
dopełniają: napisany na orkiestrę „Ko−
ścielec 1909” i przeznaczona na bary−
ton z orkiestrą „Siwa mgła”. Cały cykl
odbija fascynację Kilara muzyką góra−
li, z jej niezwykłą żywiołowością, prze−
jawiającą się w charakterystycznej ryt−
mice, oryginalnej melodyce i w stylu
gry podhalańskiej kapeli. Kotla znako−
micie czuje się w interpretacjach muzy−
ki smyczkowej. Dał już temu wyraz
niejednokrotnie. Jego wersje „Trzech
utworów w dawnym stylu” Góreckie−
go, czy „St. Paul’s Suite” Gustawa Hol−
sta, wykonane w Płocku podczas tego−
rocznego Letniego Festiwalu Muzycz−
nego budzą uznanie i szacunek. Także
i tym razem Płocka Orkiestra Symfo−
niczna ofiarowała nam wszystko, za co
kochamy miniatury smyczkowe: wartki
przebieg, potoczysta narracja i niezwy−
kle sugestywne emocje. 

Owen

Kulminacją wieczoru było wykona−
nie „V Koncertu fortepianowego Es−
dur” Ludwiga van Beethovena z Char−
lesem Owenem w roli głównej. To
„symfonia z udziałem fortepianu” – tak
określił tę kompozycję sam Glenn Go−
uld. „Cesarski” koncert jest w istocie
samograjem, który wystarczy zagrać
poprawnie, by wzbudzić uznanie pub−
liczności. Jednak świadomość istnie−
nia, gdzieś w przestworzach, niedości−
gnionych wykonań Goulda i Perahii
wzbudza respekt wielu pianistów.
Owen potwierdził opinię krytyków, że

jest muzykiem uniwersalnym. Jego wi−
zja wykonania okazała się pełną sza−
cunku dla dzieła i twórcy. Przy tym,
Brytyjczyk zaprezentował nieprawdo−
podobną technikę, która pozwoliła mu
wyczarować z partytury Beethovena
wspaniałą kreację. Pełna ekspresji,
zachwycająca interpretacja wydobyła
z utworu niewiarygodny artyzm. Piani−
sta ujął publiczność bogatą w pomysły
artykulacją, wyśmienicie odnajdując
się w kształtowaniu nastrojów. Szcze−
gólnie pięknie zabrzmiała druga część
kompozycji „Adagio un poco mosso”,
w której artysta poprowadził frazę
niezwykle delikatnie, z ogromnym wy−
czuciem stylu i emocji – jakby poza
czasem. Jeśli chodzi o partie orkiestry
sprawa nie wygląda już tak doskonale.
Z jednej strony byliśmy świadkami
wykonania eleganckiego, za którym
stał kunszt wytrawnych artystów pre−
zentujących dobry poziom muzycznej
dyscypliny. Z drugiej jednak, zespół
grał momentami zbyt defensywnie
i zachowawczo – i nie chodzi tu o dy−
namikę, a raczej o twardość brzmienia
i banalność wykonania. Na dodatek da−
ło się zauważyć problemy intonacyjne
niektórych muzyków, co w takiej or−
kiestrze nie powinno mieć miejsca. Po−
wodem tego stanu rzeczy są problemy
kadrowe; dość duży procent składu sta−
nowią doangażowywani muzycy, na
dodatek za każdym razem inni. To nie
sprzyja wypracowaniu brzmienia i sty−
lu. Miejmy nadzieję, że nowy szef ar−
tystyczny znajdzie i na to sposób, tak
jak znalazł go na Wariacje „Enigma”
Edwarda Elgara – będące zwieńcze−
niem koncertu inauguracyjnego. 

Elgar

Utwór ten okazał się przepustką dla
kompozytora do świata muzycznego
ówczesnej Anglii. Przed jego powsta−
niem, Elgar nigdy nie został w pełni za−
akceptowany jako muzyk i kompozytor.
Światłem w tunelu były już jego wcześ−
niejsze kompozycje chóralne, ale dopie−
ro „Wariacje” przyniosły mu zasłużony
splendor. Pomysł na „Enigmę” jest bar−
dzo prosty; oto kilkanaście części kom−
pozycji odpowiada muzycznym portre−
tom osób, a nawet zwierząt, z którymi
stykał się kompozytor. Każdy fragment
opatrzony jest inicjałami charakteryzo−
wanej postaci. Elgar potraktował swe
dzieło żartobliwie, ukazując różne oso−
bowości: melancholijne, żywiołowe,
pompatyczne i targane gwałtownymi
namiętnościami. Taka rozmaitość jest
doskonałym polem do popisu dla muzy−
ków. Kotla bardzo dobrze radził sobie
z orkiestrą i stworzył uroczą interpreta−
cję. Wykonawcom udało się dobrać ide−
alne tempa. Całość zaskoczyła bogac−
twem licznych odcieni kolorystycznych
i kunsztem dźwiękowym pomysłów.

Przed muzykami i dyrygentem jeszcze
wiele pracy – przede wszystkich wzmoc−
nienie sekcji smyczków, wyrównanie
brzmienia i nadanie zespołowi większej
spójności. Ostatni koncert, tak jak i po−
przedni rok udowodnił wielki potencjał
zespołu. Robert Majewski

Nowy sezon w Orkiestrze

Symfonia z udziałem fortepianu

*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*

Paweł Kotla (ur. 5 czerwca 1972 r.
w Szczecinie) dyrygenturę symfonicz−
no – operową studiował w klasach prof.
Ryszarda Dudka i prof. Bogusława Ma−
deya w warszawskiej Akademii Mu−
zycznej. Studia podyplomowe ukoń−
czył na Wydziale Muzycznym Uniwer−
sytetu w Oksfordzie pod kierunkiem
wybitnych muzykologów: dr Edwarda
Higginbottom i i Andrew Parotta. 

Od 1999 do 2001 r. prowadził Brom−
sgrove String Orchestra, a między 2001
– 2004 r. był dyrektorem artystycznym
Stevenage Symphony Orchestra. 

Poza muzyką interesuje się historią,
filozofią i enologią (dział nauki zajmu−
jący się kwestiami związanymi z pro−
dukcją wina). Posiada uprawnienia że−
glarskie i ratownicze. 
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Ta nowa instytucja kulturalna powo−
łana została do życia w kwietniu br.
przez Sejmik Województwa Mazo−
wieckiego. W tym roku na jego działal−
ność z budżetu województwa wyasy−
gnowano 1,7 mln złotych. Podstawo−
wym celem działania nowej sceny jest
propagowanie kultury muzycznej na
Mazowszu. „Operetka” bowiem, której
dyrektorem i pomysłodawcą jest Wło−
dzimierz Izban (w TVP3 prowadzi au−
torski program pt. „Mazowieckie za−
gadki muzyczne na poważnie”), jest te−
atrem impresaryjnym, który będzie da−
wał spektakle na terenie całego woje−
wództwa. Jeszcze w tym roku zobaczą
je widzowie z Płocka, Ostrołęki, Sie−
dlec, Radomia i Ciechanowa.

Na pierwszą premierę przygotowa−
no „Zemstę nietoperza” Johanna Stra−

ussa w reżyserii Andrzeja Strzelec−
kiego. Występują: chór Opery Naro−
dowej, Polska Orkiestra Radiowa pod
batutą Jerzego Maksymiuka oraz
Krzysztof Kowalewski w roli Frosc−
ha. Wydana została również płyta CD
z pełnometrażową polską wersją ope−
retki. W jej nagraniu wzięło udział
120 artystów m.in. Iwona Hossa, Pa−
weł Skałuba, Adam Zdunikowski
oraz chór Filharmonii Narodowej.
Okładkę płyty zaprojektował Andrzej
Pągowski, a całość wstępem opatrzył
Lucjan Kydryński. W sobotę i nie−
dzielę (24 – 25 września) mieliśmy
okazję obejrzeć „Zemstę nietoperza”
w Płocku.

Na styczeń przyszłego roku zapla−
nowano premierę „Księżniczki czar−
dasza” Emmericha Kalmana. (j)

17 września w Sali Kongresowej w Warszawie zainaugurował
swoją działalność

Teatr Muzyczny
„Operetka”

Pan Lud (Paweł Gładyś), Kiełbaśnik (Piotr Bała), Rycerze (Bogumił Karbowski), Paf−
lagon (Marek Mokrowiecki)
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Skórę wygarbować, w pysk napluć
a Ludowi wmówić, że kiełbasa wyborcza
jest swojska – rękami Chama z chamów
skręcona – i da się nią pusty brzuch wy−
pełnić. Nie ważne są środki ale cel, czyli
przychylność ludu i pozbycie się konku−
renta do władzy. „Rycerze” Arystofanesa
(w przekładzie Stefana Srebrnego) to pier−
wsza premiera nowego sezonu w Teatrze
Dramatycznym w Płocku. Od początku
dyrektor i reżyser Marek Mokrowiecki
nie krył, że chce ją wystawić tuż przed
wyborami parlamentarnymi i prezyden−
ckimi, ku refleksji na temat elekcji.

Rycerskie rekwizyty 

Ostrze tej politycznej sztuki Arysto−
fanes kierował przeciwko Kleonowi
(427 – 422 p.n.e.) – ówczesnemu wład−
cy Aten. Główny ateński strateg był
z zawodu garbarzem (co mu autor „Ry−
cerzy” wypominał na każdym kroku),
kolejnym z demagogów i „dorobkiewi−
czów” u steru, ludzi niskiego pocho−
dzenia bez wykształcenia i kultury. 

We wszystkich komediach Arysto−
fanes uderza w przywódców politycz−
nych ówczesnych Aten, występuje
przeciwko środowisku, z którego się
wywodzą oraz złemu wychowaniu
i wykształceniu Ateńczyków. Siłą sta−
rych greckich komedii był humor, nie
zawsze wyrafinowany, czasami bardzo
ostry, obsceniczny i ordynarny, doty−
kający najwyższych osób w państwie.
O ile wiadomo, ich autorów nie spoty−
kały żadne sankcje. Być może dlatego,
że były wystawiane podczas święta
tłoczenia wina (Lenaje), kiedy należa−
ło się bawić, a nie obrażać. 

Mokrowiecki sprawnie przeniósł starą
komedię attycką w realia początku XXI
w. O korzeniach „Rycerzy” przypomina
scenografia przygotowana przez Miko−
łaja Łakomskiego (po raz pierwszy w tej
roli), o czasach dzisiejszych współczes−
ne kostiumy i rekwizyty – gazeta oraz...
telewizor. O dziwo, ten ostatni nie po−
woduje zgrzytu. Wręcz przeciwnie, staje
się elementem ważnym i potrzebnym
w scenie „publicznej debaty” dwóch
kandydatów. Jest jeszcze jedna rzecz,
która ucieszy wiernych kibiców dwóch
sejmowych komisji specjalnych, ale
o tym niech przekonają się sami. Nie

warto zdradzać przygotowanych przez
reżysera niespodzianek. 

Zasmarkana demokracja

Spektakl bawi i zmusza do refleksji.
W roli Paflagona (Kleona) wystąpił Ma−
rek Mokrwiecki tworząc postać pełną
nonszalancji i wyniosłości, przekonaną
o swojej wielkości i pewną stołka, na któ−
rym siedzi. Dopiero spór z „rywalem
w miłości”, który chce Ludowi „robić do−
brze”, lecz nie może się dopchać ujawnia
jego prawdziwe instynkty. Kiedy walka
z chamem z chamów, czyli Kiełbaśni−
kiem (Piotr Bała) na wrzaski, oszczerstwa
i groźby nie przynosi skutku, zaczyna się
bój na umizgi. Prześcigają się w służal−
czych gestach i obietnicach. Nastawiając
nawet własne głowy, aby Lud mógł się
w nie „wysmarkać”. Pan Lud (świetny
Paweł Gładyś) wydaje się nie pojmować
co się z nim dzieje, nagradza swym po−
parciem tego, który większą obietnicę
złoży, nawet najbardziej absurdalną.
Okazuje się jednak, że Lud „udaje tylko
durnia”, karmi jednego przywódcę, a kie−
dy już dosyć się nakradnie „za łeb i kop−
niaka”. Kto tym razem wygra łaskawość
Pana Luda? Oczywiście „najlepszy z naj−
lepszych” kandydatów. 

Co stanie się z przegranym? Arystofa−
nes zrzuca go z piedestału, Mokrowiecki
niekoniecznie. Niewierny myśli greckie−
go komediopisarza dryfuje w kierunku
rozwiązań sprawdzonych w XX i XXI
wieku. Co z tego wynika? Demokracja. 

Pozostaje pytanie, czy Marek Mokro−
wiecki wystawił „Rycerzy” przed wybo−
rami, aby nas do nich zniechęcić. Nie są−
dzę. Chodzi raczej o to, że możemy się
zżymać mając potężną władzę jako Lud,
że korzystać z niej możemy niezwykle
rzadko, ale... chyba wystarczająco dotkli−
wie. Dlatego warto wyjść z tłumu Ga−
piów i nie dać się „przegotować” kolej−
nym kiełbaśnikom i garbarzom.

W spektaklu występują również: Ma−
riusz Pogonowski (Sługa I), Henryk
Jóźwiak (Sługa II) oraz Bogumił Kar−
bowski (Rycerze). Za opracowanie mu−
zyczne odpowiedzialny jest Krzysztof
Wierzbicki. Pokaz przedpremierowy na
tzw. trzeciej sali widzowie mogli zoba−
czyć 16 września, premierę – dzień
później. (rł) 

Populizm, warcholstwo i rzeka oszczerstw – to smutne, ale powsta−
ła 2,5 tys. lat temu komedia Arystofanesa jest dotkliwie aktualna

Za łeb i kopniaka

To tytuł monodramu, z którym wy−
stąpił podczas łódzkiego festiwalu
Letnia Scena Forum Henryk Jóźwiak.
Aktor płockiego teatru związany jest
również ze Studiem Teatr Test z War−
szawy. Pod jego egidą gościł w Śród−
miejskim Forum Kultury w Łodzi już
po raz drugi. Przed rokiem wystawił
tam monodram „Trans – Atlantyk”
wg powieści Witolda Gombrowicza.
„Koniec karnawału” to adaptacja po−
wieści „Perwersja” Jurija Andrucho−
wycza.

Perypetie bohatera Perwersji, poety
Stanisława Perfeckiego, są wyjściem
do rozważań o kulturze Wschodu
i Zachodu, odkrywaniu lęków współ−
czesnego człowieka, poszukiwaniu
tożsamości i zabawy konwencjami li−
terackimi. Na tych elementach oparta
jest również gra Jóźwiaka, który po

prozę, coraz bardziej popularnego
w Polsce, ukraińskiego pisarza sięgnął
za namową Wiery Meniok, kierującej
Centrum Polonistycznym w Drohoby−
czu. Z Meniok, organizującej w mie−
ście Brunona Schulza festiwal po−
święcony jego twórczości, płocki ak−
tor współpracuje od 3 lat. Wspólnie ze
Studiem Teatr Test pokazał w Droho−
byczu „Sklepy Cynamonowe”
i „Trans – Atlantyk”.

– Chciałbym podziękować przyjacio−
łom z Płocka, m.in. Jurkowi Mazusiowi
za wykonanie plakatu, który stanowi ele−
ment scenografii, a jednocześnie metafi−
zyczne przesłanie spektaklu – mówi ak−
tor. Wkrótce spektakl ma obejrzeć autor
powieści, a potem Henryk Jóźwiak za−
mierza pokazać „Koniec Karnawału”
m.in. we Lwowie, Kijowie, Stanisławo−
wie i kilku miastach w Polsce. (rł)

Koniec karnawału, 
czyli bezsens świata
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To już szósty konkurs plastyczny, or−
ganizowany przez MDK, na cześć niez−
wykłego patrona placówki. Maciusio−
wie portrety, wartości i idee dziecięce−
go króla ubrane w plastyczne formy
można wykonać w dowolnej technice,
od kredki, poprzez różnego rodzaju far−
by, malarstwo na tkaninie, batik, a na li−
norycie, drzeworycie i monotypii koń−
cząc. Dowolny jest też wymiar prac,
które mogą wykonać już trzylatkowie,
ale również dwudziestoletni oldboye.
Termin nadsyłania prac upływa 28 paź−
dziernika. Do tego czasu prace należy
dostarczyć lub wysłać na adres: Mło−
dzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9,
09 – 400 Płock.

Nie zapomnijcie, że prace muszą
mieć kartę informacyjną (umocowana
trwale na odwrocie), gdzie wpisujecie
swoje imię i nazwisko, wiek, adres
z kodem, telefon placówki rekomendu−
jącej pracę oraz imię i nazwisko nau−
czyciela – instruktora, pod kierunkiem
którego praca została wykonana. 

Rozstrzygnięcie konkursu i otwar−
cie wystawy w Galerii Twórczości
Dziecka zaplanowano na 17 listopada.

Więcej informacji szukaj pod nr tel.
364 77 10. (rł)

Ja i król Maciuś

Antonina Cierpioł, 7 lat

Organizatorem przed−
sięwzięcia jest Międzyna−
rodowe Stowarzyszenie
Miast Siostrzanych. Kon−
kurs dla młodych artystów
w wieku od 13 do 18 lat or−
ganizowany jest od 1988
roku. Jego adresatami są
miasta zrzeszone w ruchu
miast siostrzanych.
W ubiegłym roku Płock
brał udział w konkursie po
raz pierwszy na zaprosze−
nie amerykańskiego miasta partnerskiego Fort Wayne. Wówczas nasze miasto
w Waszyngtonie reprezentowała praca 13−letniej Dagmary Jaworskiej z Młodzieżo−
wego Domu Kultury. W tym roku w wyniku konkursu do dalszego etapu przeszła
praca Mariki Michalskiej. Obraz (na zdjęciu) prezentowany był w Waszyngtonie
wraz z innymi pracami zwycięskimi, podczas krajowej konferencji miast siostrza−
nych w Spokane w dniach 27−30 lipca. Młoda artystka znalazła się wśród 12 laure−
atów konkursu. Za swoją pracę otrzymała dyplom oraz 300 dolarów. (lg)

Marika Michalska, uczennica I Prywatnego Liceum Plastycznego
w Płocku, znalazła się wśród 12 laureatów konkursu „Łączenie glo−
balnych wiosek”. Na konkurs wpłynęło ok. tysiąca prac. 

Sukces globalny

Stowarzyszenie ,,Juventa” oraz dyrek−
tor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sier−
pcu – Jan Rzeszotarski zorganizowali
wystawę pt.: ,,Zadry Piątej Klepki”, któ−
ra została otwarta 16 września 2005 r.
w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Zapre−
zentowane zostały prace Stanisława Żur−
ka – płockiego malarza, członka Towa−
rzystwa Naukowego Płockiego. Zbiór
dzieł pochodzi z kolekcji Wojciecha Li−
sockiego. Honorowy patronat nad wysta−
wą objął Adam Struzik – Marszałek Wo−
jewództwa Mazowieckiego.

,,Juventa” istnieje od 2003 roku. Sku−
pia ok. 50 osób. Są wolontariuszami.
Prezesem Stowarzyszenia jest Artur
Przewrocki. Zajmują się pomocą oso−

bom potrzebującym np. dzieciom cho−
rym na cukrzycę. Stowarzyszenie
współorganizowało Targi Pracy
w Płocku. Swój wkład miało również
w akcję przedświąteczną na rzecz dzie−
ci chorych na cukrzycę; podarowało pa−
czki ze słodyczami oraz zestaw strzyka−
wek. Ponadto organizowało akcję ho−
norowego oddawania krwi w szpitalu
na Winiarach, która miała miejsce
w okresie wakacji. 

Członkowie ,,Juventy” poprosili ko−
lekcjonera Lisockiego o udostępnienie
swoich zbiorów. 

Spuściznę Stanisława Żurka oglądać
można w Muzeum Wsi Mazowieckiej
do końca października. E.U.

Wystawa „Juventy”

Cukrowa wata, pajda ze smalcem
i kiszonym ogórkiem a potem przejaż−
dżka bryczką – to kilka z licznych
atrakcji, jakie przygotował płocki Dom
Pomocy Społecznej „Przyjaznych
Serc” w piątek, 23 września. 

Trudno już sobie wyobrazić, aby
„Dzień Przyjaznych Serc” mógłby się
nie odbyć. Podczas przeglądu piosenki,
na którym wystąpiło blisko 20 zespo−
łów ze świetlic środowiskowych, war−
sztatów terapii zajęciowej, DPS−ów
i szkół specjalnych. Plac przed DPS
wypełniał tłum przyjaciół i gości pla−
cówki. – Każdy z uczestników przeglą−
du piosenki otrzymał nagrodę rzeczową
(magnetofon), dyplom i słodycze – mó−
wi Hanna Makówka, prezes stowarzy−
szenia „Kolory Życia”, współorganiza−
tor imprezy. Strażnicy miejscy zamiast
wystawiać mandaty, malowali na twa−
rzach uczestników fantazyjne wzory.
Można było obejrzeć sprzęt rehabilita−
cyjny i ortopedyczny, a wewnątrz Do−
mu rękodzieła terapii zajęciowej; rzeź−
by i prace malarskie.

Podczas imprezy otwarto wystawę
prac poplenerowych pod wspólnym ty−
tułem „Przyroda, Zwierzęta i Ja”, które

brały udział w konkursie plastycznym
Stowarzyszenia „Kolory Życia”. Pier−
wsze miejsca zdobyli: (indywidualnie)
Dariusz Szarowski oraz (praca grupo−
wa) uczestnicy świetlicy w SOSW nr 1.
Nagrodę za reportaż otrzymał Jacek Ja−
siński, a specjalną – Marek Motyl za
rzeźbę i grafiki.

A w ogrodzie DPS do wieczora trwa−
ła zabawa – konkursy, loterie fantowe
i wspólne grillowanie. (rł)

Bardzo, bardzo
przyjazny dom

22 września obchodziliśmy Europej−
ski Dzień bez Samochodu. Był on pre−
tekstem dla przypomnienia, że w Ko−
mendzie Miejskiej Policji przy ul. Sło−
wackiego można oznakować swój ro−
wer. Aby to zrobić wystarczy kilka mi−
nut. Po oznakowaniu dane właściciela
oraz jego jednośladu wprowadzane są
do policyjnej bazy danych. W przypad−
ku kradzieży, specjalne numery pozwo−
lą na szybką identyfikację pojazdu. 

W płockiej komendzie rowery zna−
kowane są od dawna, ale policjanci co
pewien czas przypominają o takiej
możliwości. Wyznaczone są nawet spe−
cjalne dyżury: we wtorki od godz. 15
do 17 oraz w piątki od 13 do 15. Zajmu−
ją się tym dwaj dzielnicowi: sierż.
sztab. Piotr Krajewski, tel. 266 16 16

lub kom. 0 696 497 111 oraz sierż.
sztab. Jaromir Mazur, tel. 266 16 28 lub
kom. 0 696 497 130.

Od 26 września akcja znakowania ro−
werów prowadzona jest także w szko−
łach powiatu płockiego. Wystarczy
wcześniej zadzwonić do st. sierż. Boże−
ny Romuzgi pod numer telefonu 266 16
30 i umówić termin wizyty policjan−
tów.

Przy znakowaniu wymagane są do−
kumenty zakupu roweru (głównie karta
gwarancyjna). Niepełnoletni właściciel
pojazdu musi przyjść z dorosłą osobą,
która posiada dokument tożsamości.

Płoccy policjanci oznakowali już po−
nad 1300 jednośladów, a obecnie pro−
wadzona akcja potrwa przynajmniej do
listopada. (m.d.)

Znakowany jednoślad
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W biegu o Puchar Prezydenta Płocka wygrała osada (czwórka ze sternikiem) z PTW−SMS Płock
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Na płockie regaty wioślarskie, rozgrywane w ostatni
weekend września na kanale portu rzecznego w Radzi−
wiu, przyjechali zawodnicy i zawodniczki z kilkunastu
klubów. Dopisała pogoda. Dlatego podczas niedziel−
nych finałów na portowej grobli z godziny na godzinę
pojawiało się coraz więcej widzów. 

Początkowo startowały Uczniowskie Kluby Wioślar−
skie. Zarówno w slalomie jak i sztafetach jedynek mini
bezkonkurencyjny był UKS Brdów. UKW− PTW Płock
w punktacji końcowej VII Turnieju UKW zajął 2 miej−
sce. W biegach o puchar dyrektora płockiej „Siedem−
dziesiątki” w jedynkach juniorek zwyciężyła Grażyna
Pietrzak (PTW−SMS Płock) i męska dwójka bez sterni−
ka juniorów w składzie: Kamil Karolkowski z Radosła−
wem Milczarkiem (PTW−SMS Płock). W biegu mło−
dzików triumfowała nasza czwórka podwójna ze sterni−

kiem – medaliści mistrzostw świata juniorów – w skła−
dzie: Tomaszewski, Dąbrowski, Fijałkowski, Pokorski
i Myzia (sternik).

Poza Syczem i Mokronowską w płockich regatach wio−
ślarskich startowali inni reprezentanci Polski. W ósem−
kach zwyciężyła osada Lotto Bydgostii WSG GP
z uczestnikami mistrzostw świata (Gutorski, Burda, Wyr−
wał, Słoma, Wika, Czubak, Kowalik, Bielaszewski, Woź−
niak – sternik). Drudzy byli wioślarze z Płocka (Rydz,
Karpiński, Cichocki, Grzelak M, Karolkowski, Milcza−
rek, Machała, Grzelak P, Nowicki – sternik). W skiffie
pierwsze miejsce zdobyli: Julia Michalska (Tryton Poz−
nań) oraz Karol Słoma (Lotto Bydgostia WSG GP). 

Również odłożony na zakończenie zawodów start
ósemek weteranów czterech najstarszych towarzystw
wioślarskich w Polsce o puchar Prezydenta Płocka do−
starczył wiele emocji. 

Triumfowali warszawiacy, jako najstarsi z seniorów
(ich klub liczy 127 lata). Jednak płocczanie (w skła−
dzie: Skierski, Pietrowicz, Skowroński, Szlachta, Pe−
trykowski, Guzior, Chądzyński, Półtorak, Rogowski –
st.) też spisali się dobrze. Seniorzy drugiego, po wzglę−
dem czasu istnienia (123 lata), Towarzystwa w Polsce
byli również drudzy na mecie.

Brawa należą się organizatorom, którzy postarali się,
aby Memoriał Kawieckiego miał również formę ro−
dzinnego pikniku. W sobotę każdy miał szansę spróbo−
wać sił na ergowiosłach, w rzucie wałkiem lub bere−
tem. Najstarsi mogli się zmierzyć w piciu piwa na czas,
a dla dzieci przygotowano dmuchany „zamek”. Słońce
świeciło przez całe dwa dni. (rł)

Dwukrotny mistrz olimpijski Robert Sycz (Lotto Bydgostia WSG GP) wygrał wyścig je−
dynek wagi lekkiej 22. Memoriału Juliusza Kawieckiego w Płocku. Na tym samym dy−
stansie wśród kobiet triumfowała Ilona Mokronowska (Posnania). 

Regaty wioślarskie w Radziwiu

Robert Sycz był niezwyciężony
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14 drużyn wzięło udział w III Powiatowych Zawodach
Sportowo−Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarni−
czych. Rywalizacja odbywała się według regulaminu
CTIF – Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Po−
żarom. Każda drużyna liczyła po dziesięć osób w wieku
12−16 lat. Żeby było sprawiedliwie, wiek uczestników
przeliczało się na punkty. I tak np. dwunastolatkowie, któ−
rzy mieli gorszy czas w konkurencji mogli zdobyć więcej
punktów niż szesnastolatkowie. 

Zawody składały się z dwóch części: biegu sztafetowego
z przeszkodami na dystansie 400 metrów oraz z tzw. roz−
winięcia bojowego. Tu zawodnicy musieli: pokonać niską
ściankę, dopasować części sprzętu pożarniczego do odpo−
wiednich obrazków, połączyć i ułożyć kilka węży strażac−
kich w linii prostej (za każde zagięcie naliczane były pun−
kty karne), czołgać się oraz napompować wodę z hydronet−
ki do wiaderka przez niewielki otwór w ściance. 

Wśród chłopców najlepsza okazała się Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z Radzanowa, zdobywając 995,1
punktów. Drugie miejsce zajęła drużyna z Trzepowa
– 992,4 punktów, a trzecie – chłopcy z Wyszogrodu
(985,8 pkt.). Wśród dziewczyn wygrała Młodzieżowa

Drużyna Pożarnicza z Dobrzykowa – 966,5 punktów. Tuż
za nimi uplasowały się dziewczyny z Rogozina (949,5
pkt.), a trzecie miejsce zajęła żeńska drużyna ze Starej Bia−
łej – 948,8 pkt. 

Na uczestników czekały nagrody: puchary, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe, m.in. plecaki, aparaty fotogra−
ficzne, suszarki do włosów, torby szkolne.

Zawody zorganizowali: Komenda Miejska Państwo−
wej Straży Pożarnej w Płocku oraz Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar−
nych RP w Płocku. (m.d.)

Bieganie i pompowanie

Abstynencki
futsal

I edycję Ogólnopolskiego Turnieju Futsala Dru−
żyn Abstynenckich zorganizowało 17 września płoc−
kie stowarzyszenie „Veni, Vidi, Vici”

Do rywalizacji, w duchu propagowania trzeźwego
stylu życia, w hali sportowej w Borowiczkach, stanę−
ły w szranki drużyny z klubów i stowarzyszeń absty−
nenckich z Włocławka, Sieradza, Gostynina, Łowi−
cza i organizatora (gospodarza turnieju) – „ Wisełki”
Płock.

Mecze rozgrywano systemem ligowym – każdy
z każdym. Na trybunach zasiadły całe rodziny, przy−
jaciele i znajomi zawodników, tworzący od kilku już
lat Klub Kibica drużyny „Wisełka”− zrzeszony
w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Veni, Vi−
di, Vici”. Nie żałowała również rąk i gardeł licznie
przybyła – młodzież i dzieci z Ośrodka Opiekuńczo−
Wychowawczego. Nie zabrakło także przedstawicie−
li Urzędu Miasta, głównych sponsorów i opiekunów
imprezy. 

W samo południe role się odwróciły. Dorośli za−
wodnicy w geście wdzięczności zapełnili trybuny,
a na boisko wyszły najważniejsze drużyny tego tur−
nieju.

Został rozegrany zacięty mecz – pomiędzy dzieć−
mi i młodzieżą Ośrodka Opiekuńczo−Wychowaw−
czego a młodym narybkiem Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich „Veni, Vidi, Vici”. Sportowa rywali−
zacja zakończyła się zwycięstwem Ośrodka. Wszyst−
kie dzieci zostały obdarowane wspaniałymi, cenny−
mi nagrodami. Nie zabrakło także słodkiego poczę−
stunku – przepysznych pączków, podarowanych
przez cukiernika z Bielska Mirosława Bieńkowskie−
go. Po tym przemiłym akcencie, drużyny rozpoczęły
dalsze pucharowe boje. I miejsce zdobyła drużyna
Klubu Abstynenta „U przyjaciół” z Włocławka. Na
drugim miejscu była płocka „Wisełka”, a trzecia dru−
żyna sieradzkiego Towarzystwa Trzeźwościowego
„Przyjaźń”.

Uwieńczeniem całego turnieju było rozdanie pu−
charów i dyplomów przez zastępcę prezydenta mia−
sta Piotra Kuberę i Dorotę Czajkowską z Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych. Puchar otrzymali
również kibice „Wisełki” od prezesa stowarzyszenia
„Veni Vidi Vici” Krzysztofa Rogowskiego za gorą−
ce pięcioletnie dopingowanie zespołu. 

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich dziękuje:
Urzędowi Miasta Płocka (za pomoc finansową), Ro−
bertowi Kuźmie, kier. Hali Sportowej w Borowi−
czkach (za udostępnienie całego obiektu i życzli−
wość), Ośrodkowi Opiekuńczo – Wychowawczemu
(za współpracę i wspólną zabawę), Radiu ESKA (za
pomoc medialną). Wielkie podziękowania należą się
także znakomitym sędziom prowadzącym wszystkie
mecze: Maciejowi Błaszczykowi, Wiesławowi Kru−
szewskiemu, Romualdowi Mikołajewskiemu i Mi−
chałowi Królikowskiem. Krzysztof Rogowski

Prezes Stowarzyszenia Rodzin 
Abstynenckich „Veni Vidi Vici”
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Druga edycja Płockiego Tarzana
przeszła do historii. 1 września w Gra−
binie na „patelni”, na imprezie zorga−
nizowanej przez Radio Eska Płock
i Komendę Miejską Policji w Płocku
bawiła się ponad setka dzieciaków.
Dzięki uprzejmości Komunikacji
Miejskiej na plażę specjalnym autoka−
rem przyjechali podopieczni Ośrodka
Opiekuńczo−Wychowawczego przy
ulicy Mościckiego, dzieci z rodzinne−
go domu dziecka i ze świetlicy środo−
wiskowej przy ul. Krótkiej, prowadzo−
nej przez Związek Harcerstwa Pol−
skiego. Na miejscu czekało ich mnó−
stwo atrakcji. Pokazy chwytów judo
zaprezentowane przez płocki klub El−
jot, przejażdżka motorem policyjnym,
pokaz tresury psa policyjnego, a także
prezentacja policji konnej. Ponadto
dzieci mogły skorzystać (dzięki

uprzejmości WOPR) z krótkiej wycie−
czki motorówką po jeziorze i obserwo−
wać zainscenizowaną akcję ratowni−
czą. Dużym zainteresowaniem cieszy−
ły się także stanowiska na których
można było strzelać z profesjonalnego
łuku bądź z wiatrówki. Nie zabrakło
także ciepłego posiłku w postaci gro−
chówki i kiełbaski pieczonej w ogni−
sku, a także deseru lodowego, który
serwowały panie policjantki. PN
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Cytat
numeru
Historia musi się
powtarzać, bo za
pierwszym razem nie
zwracamy specjalnie na nią
uwagi. Blackie SherrodJA
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Za krzyżówkę
Nieraz głowa boli od blasku aureoli to prawidłowe hasło z krzyżówki za−

mieszczonej w nr 15 „Sygnałów Płockich” z 1 września br. Wśród autorów,
którzy dostarczyli do redakcji rozwiązania takiej treści rozlosowaliśmy 3 zesta−
wy upominków w postaci: kubka, długopisu, komputerowej podkładki pod
mysz, „smyczy” do kluczy i płyty CD z multimedialną historią Płocka po
1945 r.

Po odbiór upominków zapraszamy do redakcji (Stary Rynek 1, pok. 220)
Leszka Lewandowskiego z ul. Środkowej, Ryszarda Kwasiborskiego z ul.
Rembielińskiego i Mariana Przybyłowskiego z ul. Bartniczej. (j)

Nietypowy karp
Jerzy Suchodolski od 1977 roku jest zapalonym wędkarzem. Zdobył 18

medali za rekordowe łowienie ryb.
12 sierpnia br. na Wiśle, po 20 minutach wyciągnął z wody ok. 20−kilo−

gramowego karpia. Ryba ma 1 metr i 30 centymetrów długości. E.U.

Czytelnicy, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z zaznaczonych liter uło−
żą hasło, które dostarczą do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1, pok. 220) w ter−
minie do 20 października, wezmą udział w losowaniu upominków.


