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Wykonanie budżetu miasta w pierwszym półroczu było głów−
nym tematem LX sesji Rady Miasta Płocka

Nie ma powodu
do obaw
cza prawie 2 miliony złotych wydatko−
wano na budowę nowych mieszkań
w mieście w formule TBS, która wciąż
cieszy się dużym zainteresowaniem
płocczan. Dobiega też końca budowa
mieszkań komunalnych przy ul. Mio−
dowej (19 lokali) i Popłacińskiej (30
lokali), w przygotowaniu jest inwesty−
cja przy ul. Padlewskiego (13 lokali).
Jednak oprócz budowy nowych miesz−
kań, należy zwrócić uwagę na remonty
wykonywane w starszych budynkach,
należących do gminy. Ilość i jakość za−
sobów mieszkaniowych w mieście wi−
docznie się poprawia.
Prezydent mówił też o licznych bu−
dowach i remontach ulic, o rozpoczę−
ciu prac nad uporządkowaniem gospo−
darki wodami opadowymi oraz kanali−
zacją sanitarną na osiedlach Borowi−
czki i Imielnica, podczyszczalni wód
opadowych, pomocy stypendialnej dla
uczniów i studentów, poprawie bazy
materialnej płockiej oświaty, moderni−
zacji szpitala św. Trójcy i nowej straż−
nicy na Podolszycach.
dokończenie na str. 4

Zakończył się kolejny etap instalo−
wania monitoringu na płockich uli−
cach. 20 września prezes Petrotelu
Marian Ostrowski przekazał prezyden−
towi Mirosławowi Milewskiemu do−
kumenty z odbioru technicznego 40
nowych kamer ulicznych.
Instalacja pierwszych 24 rozpoczę−
ła się przed 4 laty i skupione one zo−
stały w miejscach najbardziej niebez−
piecznych na terenie Starego Miasta
i dwie na skrzyżowaniu ul. Otoliń−
skiej z Chopina. W II etapie obszar
będący pod nadzorem kamer znacz−
nie się powiększył; pod obserwacją
znalazły się także tereny bardziej
odległe od centrum jak ul. Dobrzyń−
ska, Bielska, Miodowa, osiedla: Ty−
siąclecia i Łukasiewicza.
Obrazy z wszystkich kamer nagrywa−
ne są i następnie analizowane w Miej−
skim Centrum Zarządzania Kryzysowe−
go w ratuszu. Zarejestrowane zdarzenia
niebezpieczne i przypadki łamania pra−
wa pod okiem kamery przekazywane są

64 kamery pilnują naszego bezpieczeństwa

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Relacjonując temat prezydent Miro−
sław Milewski podkreślił, że dochody
budżetu w pierwszym półroczu wpły−
wały terminowo i w wysokościach za−
pewniających pełną realizację roczne−
go planu.
Potwierdzeniem bardzo dobrej
kondycji finansowej miasta jest pod−
niesienie w bieżącym roku oceny ra−
tingowej o dwa stopnie tj. do pozio−
mu A+. Wśród miast na prawach po−
wiatu ocenianych przez Fitch Polska
S.A. Płock uzyskał najwyższy rating
krajowy.
Największą inwestycją prowadzo−
ną w mieście jest budowa dróg doja−
zdowych do nowego mostu. Prace
rozpoczęły się na początku roku
i przebiegają w bardzo dobrym tem−
pie. Jednocześnie trwają wykupy
gruntów pod obwodnicę północno−
zachodnią Płocka. Tylko w pier−
wszym półroczu wydano na ten cel
ponad 162 tys. złotych.
Prawdziwym powodem do dumy
w tej kadencji jest budownictwo miesz−
kaniowe. W ciągu pierwszego półro−

Już w 1941 r. wywiad Armii Krajowej informował, że „tutaj coś
się dzieje pod ziemią”. Przez następne pół wieku, najpierw hitle−
rowcy, potem komuniści więzili i katowali polskich patriotów.

Chwała bohaterom
W tym budynku, który w latach
1941 – 1945 był siedziba gestapo,
a po 1945 – UB, przetrzymywano
i próbowano złamać żołnierzy AK,
NSZ, ROAK. – Tylko dlatego, że by−
li Polakami i śniła im się wolna Pol−
ska – powiedział podczas uroczysto−
ści odsłonięcia tablicy pamiątkowej
na budynku przy ul. 1 Maja Lesław
Wojno – jeden z tych, którzy

340 zdjęć na minutę

w 1946 r. byli więzieni w podzie−
miach byłej siedziby Komendy Wo−
jewódzkiej Policji w Płocku.
Na tablicy, którą przygotowała płoc−
ka „Solidarność”, IPN oraz organiza−
cje skupiające kombatantów z AK
i NSZ – wyryto siedem nazwisk zna−
nych i zidentyfikowanych ofiar hitle−
rowskiego i stalinowskiego terroru:
dokończenie na str.6

policji i prokuraturze. Wiele było już
zdarzeń, których sprawców udało się za−
trzymać dzięki nagraniom z kamer. Tak
było też ostatnio, gdy w Gimnazjum nr 6
ogłoszono (na szczęście fałszywy) alarm
bombowy. Kamera zarejestrowała
dwóch młodych ludzi dzwoniących
z pobliskiej budki telefonicznej w tym
czasie, gdy w szkole odebrano telefon
o zagrożeniu. Trop okazał się właściwy
– dowcipnisie zatrzymani. Monitory
przydatne są także w innych sytuacjach
np. wypadkach drogowych, kiedy to
bardzo liczy się czas reakcji.
Głównym jednak zadaniem monito−
ringu jest prewencja. – Zostało wielo−
krotnie potwierdzone, że miejsca i całe
miasta, które są pod obserwacją ka−
mer są bezpieczniejsze – potwierdza
komendant płockiej policji Ryszard
Kijanowski. Dlatego planowana jest
dalsza, stopniowa rozbudowa systemu
– w następnym etapie monitoringiem
ma być objęte nabrzeże wiślane i oko−
lice szkół.
E.J.

Prezydent zarządził
Dłużej w komunikacji
Od października do końca roku
wydłużone zostały godziny pracy Od−
działu Komunikacji Urzędu Miasta.
Interesanci przyjmowani są przy ul.
Otolińskiej (dawny biurowiec FMŻ)
w dni robocze od godz. 8 do 17.
Dyplom dla Płocka

W I edycji konkursu „Dyplom
dla Płocka” Prezydent przyznał 9
nagród (od 500 do 4 tys. złotych): 3
za prace magisterskie i 6 za prace
licencjackie. Otrzymają je: Rado−
sław Dąbrowski z Wyższego Semi−
narium Duchownego, Judyta Skro−
bosz z SW im. P. Włodkowica,
Hanna Wiśniewska z wydziału teo−
logicznego UKSW (prace magi−
sterskie), Justyna Wyszyńska, An−
na Frydrychowska, Sylwia Gawlik
i Jan Stoparczyk (wszyscy z poli−
techniki) oraz Anna Lukowska
i Edyta Grabowska (obie z „Włod−
kowica” – prace licencjackie).
Lokale na sprzedaż

Do sprzedaży w formie ustnego
przetargu nieograniczonego przez−
naczono 3 lokale użytkowe – dwa
przy ul. Kolegialnej 33 o powierz−
chni 24,7 mkw. i 23,1 mkw. oraz
przy al. Jachowicza 44 o pow. 89,2
mkw.
Dyrektorski konkurs

Ogłoszone zostały 2 konkursy na
dyrektorów dwóch placówek oświa−
towych: na nowego dyrektora czeka
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Je−
ziorowskich i Poradnia Psychologicz−
no−Pedagogiczna nr 2.
Zespół wyborczy

W Urzędzie Miasta powołany zo−
stał 7−osobowy zespół do przygoto−
wania i przeprowadzenia wyborów
do rady gminy, sejmiku wojewódz−
kiego i prezydenta. Pełnomocnikiem
ds. wyborów i przewodniczącą zes−
połu jest Krystyna Kowalewska – Se−
kretarz Miasta Płocka.
(j)

Zostań przyjacielem
W niedzielę, 15 października, odbę−
dzie się siódme już spotkanie integra−
cyjne osób niepełnosprawnych i sto−
warzyszeń, działających na ich rzecz.
Tradycyjnie, piknik rozpocznie się
mszą św. w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Imielnicy, potem
będą zabawy i różne atrakcje w hali
sportowej w Borowiczkach i Szkole
Podstawowej nr 20. Kolejnym oso−
bom zostaną też wręczone statuetki
„Jesteś Przyjacielem”, będące wyra−
zem uznania za pracę na rzecz osób
niepełnosprawnych. Organizatorzy
imprezy: parafia św. Jakuba Apostoła
i Stowarzyszenie „Kolory życia” za−
praszają do wspólnego spędzenia
świątecznego popołudnia wszystkich
płocczan.
(j)

Pamięci Jakuba Chojnackiego
Kiedy rozmawialiśmy o spra−
wach ostatecznych lub żegnaliś−
my któregoś z członków Towa−
rzystwa Naukowego Płockiego,
Prezes Jakub Chojnacki przywo−
ływał rzymską sentencję Contra
vim mortis non est medicamen in
hortis (przeciwko mocy śmierci
nie ma ziół w ogrodach). Jeszcze
raz przekonaliśmy się wszyscy
o jej bolesnej prawdziwości.
Żegnamy Honorowego Preze−
sa Towarzystwa Naukowego
Płockiego, który z charyzmą kie−
rował naszym stowarzyszeniem
przez 34 lata.
Dr inż. Jakub Chojnacki uro−
dził się 21 sierpnia 1922 r.
w Sierpcu, gdzie uczęszczał do
szkoły powszechnej, a następnie do gimnazjum, które ukończył w 1939 r.
W okresie okupacji hitlerowskiej rozpoczął pracę w sierpeckim tartaku,
początkowo jako robotnik, a następnie jako pracownik umysłowy. W ro−
ku 1943 został przeniesiony – w charakterze mistrza – do tartaku w Płoc−
ku. W 1945 r. Jakub Chojnacki zdał maturę w LO im. Marszałka Stanisła−
wa Małachowskiego w Płocku, a następnie uzyskał dyplom magistra pra−
wa na Uniwersytecie Łódzkim oraz dyplom inżyniera technologii drewna
w SGGW. W 1961 r. został wybrany na zastępcę przewodniczącego Pre−
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku. Funkcję tę sprawował po−
nad 12 lat. Od 1973 r. był dyrektorem Zakładów Stolarki Budowlanej
„Stolbud” w Płocku. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk politycz−
nych na Uniwersytecie Warszawskim po obronie rozprawy doktorskiej
Rozwój Płocka pod wpływem budowy Mazowieckich Zakładów Rafineryj−
nychi Petrochemicznych.
Towarzystwo Naukowe Płockie to najważniejszy rozdział życia Preze−
sa Jakuba Chojnackiego. Od 1952 r. był jego członkiem, później sekreta−
rzem, wiceprezesem, a od 1968 r. do 2002 r. Prezesem.
Wszystkich sukcesów doktora Chojnackiego wymienić nie sposób.
Największym historycznym osiągnięciem naukowo−kulturalnym jego ży−
cia było rozpoznanie w 1970 r. w Nowogrodzie romańskich Drzwi Płoc−
kich. Wystąpił z inicjatywą wykonania ich kopii w brązie dla Bazyliki
Katedralnej w Płocku. Kopia zabytku została zawieszona w 1981 r. Jed−
nym z ważniejszych dzieł jego życia była modernizacja i rozbudowa
gmachu Biblioteki im. Zielińskich oraz remont siedziby TNP. Przez ca−
łe swoje życie pisał różnego rodzaju teksty popularyzujące naukę. Bib−
liografia drukowanych prac naszego drogiego Prezesa liczy ponad 340
pozycji.
Dr inż. Jakub Chojnacki był honorowym członkiem Mazowieckiego
Towarzystwa Kultury. Od 1958 r. przez 30 lat pełnił funkcję przewodni−
czącego Komitetu Wychowanków Małachowianki. Od 1988 r. był jego
honorowym przewodniczącym. Członek Komitetu Badań Regionów
Uprzemysławianych PAN oraz członek Prezydium Rady Towarzystw Na−
ukowych przy Prezydium PAN.
Za swoje osiągnięcia dr inż. Jakub Chojnacki odznaczony został mię−
dzy innymi Krzyżami: Kawalerskim, Komandorskim, Komandorskim
z Gwiazdą, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Wybrano go
Płocczaninem Roku 1977. Wpisany został do ksiąg zasłużonych: miasta
Sierpca, miasta Płocka i województwa płockiego. Uhonorowany Nagrodą
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał nagrodę Polskiej Fun−
dacji Upowszechniania Nauki, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w nie−
mieckim mieście Darmstadt – Medal przyjaźni w pokoju i wolności.
Życiową dewizą Prezesa Chojnackiego było Vivere parvo, czyli żyć
skromnie. Całe Jego życie było ucieleśnieniem tej zasady. Mieszkał
w wynajętym mieszkaniu w kamienicy przy ul. Zduńskiej, po mieście po−
ruszał się pieszo. Codziennie rano przemierzał Zduńską, Stary Rynek
i Grodzką do placu Narutowicza i swojego ukochanego Towarzystwa. Po
drodze chętnie rozmawiał z ludźmi, żartował i pozdrawiał. Jego szczupła
postać w charakterystycznym kapelusiku stanowiła swoisty element tej
części Starego Miasta. W ostatnim czasie mawiał: nic na ten świat nie
przyniosłeś i niczego nie zabierzesz na tamten.
Kultura polska żegna wielkiego społecznika, gorącego patriotę i dobre−
go człowieka. Spoczywaj w pokoju, niechaj ziemia, która skrywa prochy
władców Polski, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, łaska−
wie przyjmie i Ciebie.
Towarzystwo Naukowe Płockie

Minęł pół miesiąca...
* W auli ratusza zamontowano
system do głosowania, podobny do
sejmowego.
* Ogłoszony zostanie konkurs
na pomnik Bolesława Krzywouste−
go, który stanąć ma na Placu Naru−
towicza.
* Płocki Wydział Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii politech−
niki awansował do pierwszej kate−
gorii jednostek naukowych w kra−
ju. Tę wysoką ocenę Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wystawiło przede wszystkim za
znaczące publikacje naukowe
i zdobywanie stopni naukowych.
* W szpitalu na Winiarach trwa
kapitalny remont oddziału interni−
stycznego i Zakładu Usprawniania
Leczniczego.
* Niższe Seminarium Duchow−
ne, założone przez abpa A.J. No−
wowiejskiego obchodziło 90−lecie
istnienia (obecnie mieści się w Si−
korzu).
* We współzawodnictwie spor−
towym szkół w poszczególnych
kategoriach zwyciężyli: Szkoła
Podstawowa nr 18, Gimnazjum nr
8, IV L.O. i Zespół Szkół Centrum
Edukacji.
*
Sławomir
Roszkowski
z Płocka został mistrzem Polski
w rajdach zabytkowych samo−
chodów.
* 18 września zmarł dr inż. Ja−
kub Chojnacki – wieloletni pre−
zes Towarzystwa Naukowego
Płockiego.
* Po porażkach z Vive i Zagłę−
biem szczypiorniści Wisły poko−
nali Śląsk Wrocław 30:16.
* Fundusz Grantowy dla płocka
rozdzielił 596.653 złote pomiędzy
26 projektów złożonych przez or−
ganizacje pozarządowe.
* Stocznię Centromost opuściło
już w tym roku 8 jednostek – ka−
dłuby tankowców i kontenerow−
ców rzecznych.
* Piotr Jaroszewski – zawodnik
Integracyjnego Klubu Tenisa wy−
grał IV międzynarodowy turniej
Wrocław Cup 2006 zarówno
w singlu jak i deblu (z Felixem).
* Policja zatrzymała dwóch 19−
letrnich amatorów samochodo−
wych kołpaków.
* Podczas tegorocznego lata
w Płocku i powiecie doszło do 84
wypadków drogowych i 362 koli−
zji; 8 osób zginęło, 115 zostało
rannych.
(j)

Sprostowanie
W poprzednim numerze „SP” w ar−
tykule „Sałatka filmowa, czyli magia
kina od kuchni” błędnie podaliśmy
nazwisko zwycięzcy w konkursie
o stypendium do Warszawskiej Szko−
ły Filmowej na wydział fotografii. Po−
winno być Adam Bębenista. Za po−
myłkę przepraszamy.
(rł)
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W przyszłym roku siedziba Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego zmieni się
nie do poznania. Ratusz poszukuje firmy, która zajmie się opracowaniem do−
kumentacji projektowej oraz na jej podstawie wyremontuje obiekty przy ul.
Kawieckiego.

Dla cyklistów
Prawdopodobnie w grudniu rowerzyści będą mo−
gli już korzystać ze ścieżki w ulicy Norbertańskiej
na odcinku od ul. Grabówka do zoo. Urząd Miasta
poszukuje wykonawcy.
Będzie on musiał przebudować ciąg komunikacyjny
i odwodnić go tak, aby można było jeździć rowerami.
Po zakończeniu inwestycji cykliści będą mieli do swo−
jej dyspozycji 1500 metrów ścieżki, biegnącej od zoo
(obok wiaduktu kolejowego) przy ul. Mostowej do
skrzyżowania z ul. Grabówka. Prace powinny zakoń−
czyć się do 22 grudnia br.
O wyborze przez ratusz wykonawcy zadecyduje
zaproponowana cena. Oferty należy składać do 16
października, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.
(m.d.)

Siedziba dla Towarzystwa
Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania
pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu
rekreacyjno−wypoczynkowego Sobótka wraz
z portem jachtowym”.
Zadanie podzielono na trzy etapy. W pierwszej ko−
lejności, czyli do 15 grudnia 2006 roku powinien zo−
stać wykonany remont budynku basenu wioślarskiego.
Został on wybudowany w 1974 roku, a w latach 1997−
1999 roku postawiono dobudówkę. Obiekt ma prawie
900 metrów kwadratowych powierzchni, jest jedno−
piętrowy, a jego dach pokryty papą. Zakres robót obej−
muje wykonanie m.in.: docieplenia, niezbędnych prze−
bić i zamurowań, nowych ścianek działowych, no−
wych posadzek i okładzin ścian niecki basenu, no−
wych posadzek w siłowni i pomieszczeniu ergome−
trów, indywidualnych węzłów sanitarnych w pięciu
pokojach, nowej instalacji wodno−kanalizacyjnej,
elektrycznej, telefonicznej i alarmowej.
Po remoncie na parterze będzie m.in. odnowiony
basen wioślarski o powierzchni ponad 222 m.kw.,
trzy siłownie, natryski, szatnie dla dziewcząt i chłop−
ców oraz pomieszczenie dla ergometrów. Na piętrze
znajdzie się pięć pokoi z węzłem sanitarnym, pokój
trenerów, pomieszczenia dla zarządu i sekretariatu
PTW, magazynek oraz kuchnia.
W drugim etapie, który zakończy się 30 czer−
wca 2007 roku, pracom remontowym zostanie

poddany hangar na łodzie wioślarskie. Obiekt
o pow. 840 m.kw. wybudowano w 1963 roku. Po
remoncie hangar zyska nadbudowę o lekkiej kon−
strukcji, gdzie magazynowane będą łodzie
i sprzęt sportowy. Ponadto wykonawca ociepli
ściany i stropodach, wymieni stolarkę okienną
oraz wrota do hangarów i warsztatu szkutniczego.
Będą zrobione także nowe instalacje wodno−ka−
nalizacyjne, elektryczne, oświetleniowe i odgro−
mowe.
Końcowym etapem inwestycji będzie remont
budynku starego basenu, który wybudowano
w 1963 roku. W części podpiwniczonej znajdują
się pomieszczenia kotłowni, magazynu na olej
i techniczne basenu. Po remoncie, pomieszczenie
po niecce basenu zostanie zaadaptowane na salę
ćwiczeń. Ponadto pomieszczenia przyległe od
strony zachodniej (oprócz kotłowni i magazynu na
olej) wykonawca przekształci na zaplecze tech−
niczne: sanitariaty, sauny, gabinet odnowy biolo−
gicznej. Na parterze znajdzie się m.in. świetlica,
magazyn sprzętu sportowego, szatnie oraz sala
ćwiczeń. Pomieszczenia na pierwszym piętrze
przeznaczone będą dla komisji sędziowskiej, jako
punkt obserwacyjny dla trenerów i sędziów.
Prace powinny zakończyć się do 15 listopada
przyszłego roku.
M.D.

Nowe ulice
W przyszłym roku mieszkańcy Imielnicy będą
cieszyć się z nowych ulic. Urząd Miasta poszukuje
firmy, która opracuje dokumentację budowlano−wy−
konawczą w zakresie infrastruktury technicznej i na−
wierzchni ulic wraz z realizacją. Chodzi o ulice:
Sielską, Prostą, Kątową i Chmielną.
Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pier−
wszy musi się zakończyć do 30 czerwca 2007 roku.
Wtedy powinna zostać wykonana dokumentacja bu−
dowlano−wykonawcza kanalizacji sanitarnej i desz−
czowej oraz wybudowana nawierzchnia ulic: Prostej
(395 metrów), Kątowej (563 m.) i Sielskiej (587 m.).
Drugi etap obejmuje prace w ulicy Chmielnej (580
metrów) oraz opracowanie dokumentacji budowla−
no−wykonawczej północnego sięgacza ulicy Kąto−
wej wraz z parkingiem. Prace w tym etapie powinny
zakończyć się do 31 lipca 2007 roku.
(m.d.)

W 2006 roku na poprawę stanu ekologicznego mazowieckich jezior, który w ostatnich
latach gwałtownie się pogorszył, przeznaczono ponad 3mln zł, z czego ponad 80 proc.
stanowią środki z budżetu województwa mazowieckiego. Fundusze te zostaną wykorzy−
stane na zwiększenie retencji wodnej oraz wprowadzenie nowoczesnych metod samoo−
czyszczania się jezior. Dzięki planowanym pracom w ciągu 3−4 lat stan wód znacznie
się poprawi, co pozytywnie wpłynie na rozwój turystyczny regionu.

W tym roku barierę ze słomy zastosowano na jezio−
rze Zdworskim i Ciechomickim w Zaździerzu. W obu
przypadkach, barierą ze słomy oddzielono kąpieliska.
Do tej operacji wykorzystano 250 sprasowanych ko−
stek słomy o wielkości 50x50x80 cm. Każdą opleciono
siatką i obciążono 30 kilogramowym obciążnikiem.
Tak przygotowane elementy zatapiano w odstępach co
2−3 metry, tworząc półkolistą „barierę”. Efekt działania
słomy był widoczny gołym okiem. Brak zakwitów si−
nic i większa przezroczystość wody zadowoliła zwłasz−
cza plażowiczów.
W 2007 roku planowane jest zastosowanie bariery ze
słomy jęczmiennej w 4 miejscach: dwóch na jeziorze
Zdworskim oraz po jednym na jeziorze Ciechomickim
i Górskim.

Pomoc dla mazowieckich jezior

Sygnały Płockie

Małże oczyszczą jeziora
KRZYSZTOF KALIŃSKI

Jeziora: Zdworskie, Górskie, Ciechomickie, Urszu−
lewskie i Szczutowskie zajmują powierzchnię 823 ha
i należą do jednych z największych naturalnych zbiorni−
ków wodnych na Mazowszu. Niestety, nadmierna ek−
sploatacja i odprowadzanie do nich ścieków sprawiły, że
stan wód w tych jeziorach znacznie się pogorszył. Ma−
lowniczo położone w gm. Łąck jezioro Zdworskie do
niedawna było jednym z największych siedlisk węgorza.
W 2003 roku wymieszanie ciepłych wód jeziora przez
wiatry uwolniło ogromną ilość biogenów z osadów den−
nych, co spowodowało gwałtowny rozwój sinic i bakte−
rii, a w konsekwencji masowe śnięcie tych ryb.
W zaistniałej sytuacji samorząd województwa mazo−
wieckiego uznał za konieczne podjęcie, działań mają−
cych na celu poprawę stanu wód. Zabiegi rekultywa−
cyjne opracowywane są we współpracy z Pracownią
Hydrobiologii Stosowanej Instytutu Ekologii i Ochro−
ny Środowiska UMK w Toruniu oraz Instytutem Me−
lioracji i Użytków Zielonych w Falentach.
Pierwszym etapem prac, zrealizowanych w 2005 ro−
ku w Zdworzu było wybudowanie zastawki, spiętrzają−
cej wodę na wypływie z jeziora oraz rurociągu umożli−
wiającego przerzut wody do jeziora z Kanału Dobrzy−
kowskiego. Pozwoliło to kontrolować poziom wód
w jeziorze Zdworskim oraz przywrócić około 2 mln m3
utraconej retencji wodnej. W 2006 roku, równolegle do
działań hydrotechnicznych, planuje się zastosować sze−
reg metod biologicznych jak: zimowe usuwanie trzciny
(na początku roku wykoszono za pomocą kos ręcznych

Jezioro Górskie w Grabinie

nadmierną ilość trzciny porastającej 14,6 ha jeziora
– wycięta trzcina stanowiłaby ok. 7 tys. ton zalegającej
biomasy), zatapianie słomy jęczmiennej jako ochrony
przed sinicami.
Słoma konta sinice

Technika stosowania słomy jęczmiennej do kontro−
lowania zakwitów sinic zaczęła rozwijać się w Anglii,
we wczesnych latach 90−tych XX wieku. Metoda pole−
ga na zatapianiu w wodzie kostek słomy jęczmiennej.
Prowadzone w Anglii badania wykazały, że spośród
różnych gatunków roślin, słoma jęczmienna działa naj−
skuteczniej i najdłużej. Podczas rozkładu słomy przez
grzyby uwalniane zostają związki chemiczne, które za−
pobiegają wzrostowi sinic.

Ekosystemy wód śródlądowych dzięki swej różno−
rodności posiadają mechanizmy pozwalające na samo−
oczyszczanie się. Jednym z gatunków, który ma duże
znaczenie we wspomaganiu tych procesów jest racicz−
nica zmienna (Dreissena polymorpha).
Małże te o długości 3 cm są w stanie przefiltrować
1 litr wody w ciągu 10 godzin każda. Racicznica od−
filtrowuje z wody cząstki o wielkości do 0,5mm,
a następnie oddziela substancje organiczne jadalne
od niejadalnych mineralnych. Cząstki niejadalne
spaja śluzem i wyrzuca na zewnątrz jako tzw. pseu−
dofekalia. Ponieważ mają one większą objętość
i masę niż przed odfiltrowaniem szybciej opadają na
dno. Jest to drugi – poza odżywianiem – mechanizm
wykorzystywany przez racicznicę do usuwania za−
wiesiny z toni wodnej. W jeziorach obfitujących
w racicznicę, w ciągu godziny odkładane jest nawet
do 5 ton pseudofekaliów Przy zagęszczeniach małży
sięgających 4 tysięcy os/m2 na obszarze 1 ha – zwie−
rzęta są w stanie przefiltrować np. jezioro Zdworskie
w ciągu 79 dni.
Na podstawie materiałów z WZMiUW
Opr. Monika Gontarczyk
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* LX SESJA RADY MIASTA * LX SESJA RADY MIASTA * LX SESJA RADY MIASTA * LX SESJA RADY MIASTA *
z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na LX
sesji w dniu 26 września 2006 roku:

1.

2.

3.

4.

5.

UCHWAŁA NR 997/LX/06
w sprawie zmian w Budżecie Mia−
sta Płocka na 2006 rok.
UCHWAŁA NR 998/LX/06
w sprawie zmian w uchwale Nr
460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku w spra−
wie ustalenia wysokości opłat za
przewozy środkami masowej ko−
munikacji miejskiej świadczone
przez Spółkę Komunikacja Miej−
ska – Płock Spółka z o. o. zmienio−
nej uchwałą Nr 761/XLIV/05 Rady
Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia
2005 roku.
UCHWAŁA NR 999/LX/06
w sprawie rozbudowy systemu mo−
nitoringu wizyjnego miasta Płocka.
UCHWAŁA NR 1000/LX/06
w sprawie wyrażenia zgody na wy−
łączenie z trybu przetargowego lo−
kalu użytkowego o powierzchni
142,07 m˛ przy ul. Tumskiej 5.
UCHWAŁA NR 1001/LX/06
w sprawie pozbawienia drogi –

ulicy Kobiałka dotychczasowej
kategorii publicznej drogi gmin−
nej.
6. UCHWAŁA NR 1002/LX/06
w sprawie wydzierżawienia gruntu
stanowiącego własność Gminy
Płock przy ul. Jędrzejewo w Płoc−
ku.
7. UCHWAŁA NR 1003/LX/06
w sprawie wydzierżawienia gruntu
stanowiącego własność Gminy
Płock przy ul. Wyspiańskiego
w Płocku.
8) UCHWAŁA NR 1004/LX/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 września
2006 roku w sprawie odwołania
z funkcji ławnika Sądu Rejonowe−
go w Płocku.
9) UCHWAŁA NR 1005/LX/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 września
2006 roku w sprawie nadania imie−
nia Miejskiemu Przedszkolu Nr 4
w Płocku.
10) UCHWAŁA NR 1006/LX/06 Ra−
dy Miasta Płocka z dnia 26 wrześ−
nia 2006 roku w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Szkoły
Podstawowej Nr 18 w Płocku do
programu Unii Europejskiej Socra−
tes Comenius Akcja 1 – Seminaria
kontaktowe.

Nie ma powodu do obaw
dokończenie ze str. 1
Odniósł się także do – krytykowa−
nych przez niektórych – licznych im−
prez masowych organizowanych w na−
szym mieście
– W tym roku prawdziwie wymierne
efekty przyniosły trzyletnie starania
o wypromowanie miasta. W ciągu
trzech miesięcy płockie imprezy ukaza−
ły się aż czterokrotnie w relacjach
ogólnopolskiej telewizji publicznej.
Udało nam się umiejętnie sprzedać
produkt. Produkt, który chcemy zmie−
nić w dobrą markę dla weekendowych
turystów, ale także potencjalnych in−
westorów. Festiwalowy Płock to nie−
winne hasło szczegółowo przemyśla−
nego działania w planie rozwoju mia−
sta. Celom promocyjnym służy rów−
nież rozbudowa i upiększanie płockie−
go ZOO. Powstał w tym roku wybieg
dla lampartów, a także wybieg i basen
dla pingwinów.
Uprzedzając ewentualne zarzuty
stwierdził, że powtórzony przetarg,
czy opóźnienie w zakończeniu którejś

Patroni z bajki
Miejskie Przedszkole nr 4, miesz−
czące się przy ul. Czwartaków 18b,
nosi imię Jasia i Małgosi.
Nowa placówka znajduje się na Po−
dolszycach Południe. Intencją wnio−
skodawców – rady pedagogicznej oraz
rady rodziców – było, aby od samego
początku swego istnienia przedszkole
posiadało imię, z którym dzieci będą
kojarzyć swoją placówkę. Otwarcie
przedszkola i nadanie imienia przewi−
dziano na połowę października br.
Jaś i Małgosia to jedni z najbardziej
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inwestycji nie powinny budzić obaw.
Jedynym zasadnym powodem do kry−
tyki – zdaniem Prezydenta – może być
tylko stagnacja.
Zgodnie z oczekiwaniami, krytyki
i zarzutów, przede wszystkim dotyczą−
cych niewielkiego wykorzystania w I
półroczu środków przeznaczonych na
inwestycje, nie brakowało. Prezydent
i jego zastępcy kolejno wyjaśniali, że
takie są inwestycyjne procedury, że
często tak się dzieje, że na początku
roku są opracowywane dokumentacje,
ogłaszane przetargi, a dopiero w dru−
gim półroczu fizycznie inwestycje na−
bierają tempa. Dziś ich zaawansowa−
nie wygląda zupełnie inaczej. Szcze−
gółowo do planowanych i realizowa−
nych inwestycji drogowych odniósł się
zastępca prezydenta Tomasz Kolczyń−
ski, omawiając po kolei stan prac na
każdej ulicy.
Radni uzyskali zapewnienie, że do
końca roku wszystkie środki przezna−
czone na inwestycje zostaną wykorzy−
stane.
E.J.

znanych od 190 lat i lubianych przez
najmłodszych postaci literatury dzie−
cięcej. Imię przedszkola ma wymiar
symboliczny, podkreśla postać dzieci
– rodzeństwa oraz rolę bajek i baśni
w kształtowaniu osobowości dzieci
– czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Rada pedagogiczna w pracy wycho−
wawczo−dydaktycznej i opiekuńczej za−
mierza szczególnie nawiązywać do do−
robku braci Grimm. Chce również wy−
korzystać baśnie i bajki jako gatunek li−
teracki pomocny w wspieraniu rozwoju
i terapii małych dzieci, kształtowaniu ich
wyobraźni oraz stosunku do świata
w okresie dzieciństwa.
(m.d.)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
między sesjami i podczas LX sesji
Rady Miasta Płocka
w dniu 26 września 2006 roku:

Violetta Kulpa
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o umieszczenie w WPI bu−
dowy ul. Imielnickiej wraz z infra−
strukturą. 2/ Dotyczy poprawy ka−
nalizacji w ul. Południowej. 3/
Mieszkańcy ul. Słonecznej proszą
o umieszczenie znaku drogowego
o zakazie wjazdu pojazdów powyżej
2,5 t w ul. Słoneczną.

Andrzej Rokicki
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Celowość, koszty oraz osiągnięte
rezultaty wyjazdów zagranicznych
władz samorządowych miasta.

Andrzej Nowakowski
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Na wniosek wspólnoty mieszkań−
ców bloku przy ul. Żwirki i Wigury
3 proszę o remont boiska, znajdują−
cego się obok bloku oraz budowę
placu zabaw dla dzieci. 2/ Proszę
o naprawę chodnika biegnącego od
ul. Chopina do SP nr 21. 3/ Proszę
o zbadanie, czy nie została złamana
dyscyplina budżetowa przez Wy−
dział Kultury i POKiS podczas or−
ganizacji imprez masowych w 2006
roku. 4/ Jaki byłby koszt imprez od−
wołanych przez pana Prezydenta, na
które miały być przeznaczone pie−
niądze z budżetu miasta?

Marek Krysztofiak
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie kosztów ekspertyzy,
dotyczącej likwidacji przyczyn de−
gradacji budynku szkoły Podstawo−
wej nr 23 i kosztów wszystkich
przeprowadzonych w tej szkole re−
montów. 2/ Proszę o informacje na
temat konsekwencji dla firm, które
w uzgodnionym terminie nie wyko−
nały remontów bieżących i inwesty−
cji w oświacie.

Bożena Musiał
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kiedy zostanie zrealizowana uch−
wała umożliwiająca sprzedaż lokali

dotychczasowym użytkownikom po
preferencyjnych cenach? 2/ Na ja−
kim etapie są uzgodnienia w spra−
wie zamiany lokali użytkowych
z PSS? 3/ Kiedy zostanie zabezpie−
czony budynek przy al. Kilińskiego
10? 4/ Kto odpowiada za sprzątanie
ulic: Kolegialnej, Dojazd, Gradow−
skiego, Wyszogrodzkiej, Kilińskie−
go? 5/ Dotyczy przebudowy boisk
i urządzeń sportowych przy Specjal−
nym Ośrodku Szkolno−Wychowaw−
czym nr 1.

Grażyna Opatrzyk
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o podanie przyczyn opóź−
nienia prac przy budowie ulic:
Obejście i Oaza. 2/ Kiedy odpo−
wiednie służby UM przystąpią do
realizacji zaplanowanego zadania
pod nazwą „budowa dróg w połud−
niowej części osiedla Wyszogrodz−
ka? 3/ Czym spowodowany jest
fakt, że budowa ścieżek rowero−
wych nie została nawet rozpoczęta?
4/ Czym spowodowany jest fakt, że
zaplanowane na 2006 rok inwesty−
cje do końca I półrocza wykonano
tylko na poziomie 9%? 5/ Ilu pra−
cowników UM i jednostek organi−
zacyjnych zostało zwolnionych
z pracy od listopada 2002, ilu od−
wołało się od decyzji i jaką kwotę
UM wypłacił byłym pracownikom
w wyniku orzeczeń sądu? 6/ Czym
spowodowany jest fakt, że zaplano−
wane budowy ulic: Miłej, Po−
przecznej, Bocznej, Uroczej, Wi−
dok, Wesołej, Stoczniowej, Kostro−
gaj do końca półrocza zostały wy−
konane na poziomie 0? 7/ Kto od−
powiada za fakt, iż 557.786 zł środ−
ków niewygasających z 2005 roku,
które miały być wykorzystane
w 2006 roku nie zostały zrealizo−
wane? 8/ Kto podjął decyzję, że
w zadaniu „Budowa ul. Jesiennej,
Torowej, Łąkowej” nie uwzględ−
niono opracowania dokumentacji
na sięgacz ul. Jesiennej do Piłsud−
skiego?

Zbigniew Nowak
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wymianę drzwi do gabi−
netu lekarskiego w przychodni przy
ul. Zielonej. 2/ Proszę o wykonanie
projektu remontu kapitalnego przy−
chodni przy ul. Zielonej wraz z za−
gospodarowaniem terenu i zabez−
pieczenie środków na ten cel w bu−
dżecie 2007.
Opr. (j)

Dzierżawione tereny
Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej gruntów,
stanowiących własność Gminy Płock.
Pierwszy teren o pow. 11 tys. metrów kwadratowych leży przy ul. Jędrzejewo.
Do 31 października 2007 roku będzie można tam prowadzić usługi dla ludności
i produkcyjno−składowe. Teren jest dzierżawiony od kwietnia 1998 roku.
Drugi teren o pow. 500 metrów kwadratowych leży przy ul. Wyspiańskie−
go i został wydzierżawiony z przeznaczeniem pod uprawy na okres jednego
roku od daty zawarcia umowy dzierżawcą. Teren wydzierżawiany jest od lip−
ca 2001 roku.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Lider Jakości Żywności

Udziały w spółce
dla pracowników
Pracownicy dawnej Płockiej Ener−
getyki Cieplnej otrzymali udziały
w spółce. PEC został sprywatyzowa−
ny pod koniec ubiegłego roku. Fiń−
ska spółka Fortum kupiła 85 proc.
udziałów za ponad 48 milionów zło−
tych. Pozostałych 15 procent, które
do tej pory było własnością miasta,
właśnie trafiło do rąk pracowników
lub ich spadkobierców. W grupie
uprawnionych (na mocy ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji)
znalazło się 216 osób, dla których

przeznaczono ponad 6,5 tysiąca
udziałów Fortum Płock. Pracownicy
o najwyższych uprawnieniach otrzy−
mali udziały o wartości nominalnej
blisko 20 tysięcy złotych. Zgodnie
z prawem będą mogli je zbyć naj−
wcześniej za dwa lata. Spółka For−
tum zagwarantowała, że wykupi
wszystkie udziały. Należnych udzia−
łów nie odebrało jeszcze dziesięciu
pracowników lub ich spadkobier−
ców. Mają na to czas do 27 marca
przyszłego roku.
(bp)

Czerwone tablice
Płoccy policjanci rozpoczęli walkę
z kierowcami, którzy nie przerejestro−
wali samochodów sprowadzonych
z zagranicy.
Według obowiązujących przepisów,
każdy właściciel pojazdu kupionego
za granicą Polski musi go przerejestro−
wać w terminie 30 dni od daty zakupu.
Niektórzy kierowcy są przekonani, że
wystarczy pojazd ubezpieczyć i mieć
ważny przegląd. – Jest to niezgodne
z przepisami, ponieważ pojazd musi

być zarejestrowany na terytorium RP
– tłumaczy Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. – Jeśli ktoś tego nie
zrobi może otrzymać grzywnę w wyso−
kości nawet do trzech tysięcy złotych.
Po Płocku jeździ wiele samochodów
z czerwonymi tablicami, co oznacza że
nie zostały one przerejestrowane. Tyl−
ko jednego dnia – 19 września – z tego
powodu policjanci zatrzymali 14 kie−
rowców. Otrzymali oni po 500 złotych
mandatu.
(m.d.)

Teatralny Król Maciuś
Albo „Zielony Balonik”,
„Bim−bom” i „STS”, albo
wizje wielkich reformato−
rów, albo osobiste reflek−
sje nt. „Co mnie wkurza
w teatrze?” – propozycje
tematów tegorocznego
konkursu „Świat jest tea−
trem” wydają się bardzo
ciekawe. Do 10 listopada
mają czas ci, którzy chcą wziąć
udział w siódmej edycji Ogólnopol−
skiego Konkursu Wiedzy o Teatrze.
Tego dnia mija termin nadsyłania ese−
jów na jeden z 15 tematów. Do drugie−
go etapu – 8−9 grudnia – przejdą ci, któ−
Sygnały Płockie

rzy otrzymają najwyższą ocenę.
Wtedy liczyć się będą umie−
jętności oratorskie. – Zjeżdża
się do nas młodzież (ponad−
gimazjalna) z całej Polski –
mówi Roma Ludwicka,
dyrektorka MDK – ogląda−
ją spektakle, piszą recenzje.
W jury konkursu zasiądą
m.in. Wojciech Feliksiak – dy−
rektor
„Starej
Prochowni”
i Krzysztof Rau – reżyser, aktor, autor
sztuk, jeden z największych twórców
polskiego teatru lalek.
Konkurs odbywa się pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej.
(rł)

Płockie Zakłady Drobiar−
skie Sadrob S.A. 16 września
2006 r., (w pierwszym dniu
targów Polagra Food) w gro−
nie kilkunastu innych produ−
centów z różnych branż prze−
mysłu spożywczego, takich
jak m.in. Danone, Drosed, Morliny, Ani−
mex, Prime Food czy Drobimex, zostały
uhonorowane tytułem i statuetką ”Lider
Jakości Żywności”. Tytuł ten przyzna−
wany jest przez złożoną z autorytetów
Kapitułę powołaną przez Biuro Promocji
Jakości.
Laureaci odbierali tytuły i gratulacje
z rąk ówczesnego wicepremiera, mini−

stra rolnictwa i rozwoju wsi
Andrzeja Leppera.
17 września 2006 r. (w dru−
gim dniu targów Polagra Fo−
od), 4 następne produkty PZD
SADROB S.A. otrzymały dy−
plomy i godła ”Poznaj Dobrą
Żywność”, przyznawane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnione
w ten sposób zostały następujące wyroby
z Płocka: filet łososiowy z indyka, kiełba−
ski prima z indyka, salceson wiankowy
drobiowy i kiełbasa pieczona z indyka.
Obecnie aż 13 wędlin Sadrobu ozna−
czanych jest godłem „Poznaj Dobrą
(j)
Żywność”.

Od września 2006r

ZMIANA SKŁADEK
OD PRZEDSIĘBIORCÓW
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku informuje, iż przeciętne
wynagrodzenie w drugim kwartale 2006 r wyniosło 2 427,27 zł.
Oznacza to, iż od września br. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, stano−
wiąca 60 % tego wynagrodzenia i wynosi obecnie 1 456,36 zł.
Zatem składki na ubezpieczenie społeczne za miesiące: wrzesień, październik
i listopad br. nie mogą być niższe:
– na ubezpieczenie emerytalne od kwoty 284,28 zł (tj. 19,52%)
– na ubezpieczenie rentowe od kwoty 189,33 zł (tj. 13,00%)
– na ubezpieczenie chorobowe od kwoty 35,68 zł (tj. 2,45%)
– na ubezpieczenie wypadkowe od kwoty 26,21 zł (tj. 1,80%)
Natomiast osoby, które działalność gospodarczą rozpoczęły nie wcześniej niż
25 sierpnia 2005r. i nie prowadziły jej przez okres ostatnich 60 m−cy przed
dniem rozpoczęcia zapłacą składki na ubezpieczenie społeczne od niższej pod−
stawy wymiaru, określonej w kwocie 269, 73 zł. (stanowiącej 30% kwoty mini−
malnego wynagrodzenia w 2006r).
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od września br. w/w przedsiębiorcy zap−
łacą w wysokości nie niższej niż kwota 169,47 zł. tj. 8,75% podstawy wymiaru
ustalonej na poziomie 1 936,75 zł, natomiast na Fundusz Pracy (2,45% podsta−
wy wymiaru) w wysokości nie niższej niż 35,68 zł.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Szkoła Małej Przedsiębiorczości
Wojewódzki Urząd Pracy w Warsza−
wie – Filia w Płocku informuje, że od
dnia 1 października 2006 r. rozpoczyna
realizację projektu pn. „Płocka Szkoła
Małej Przedsiębiorczości II” w ramach
działania 2.5 Promocja przedsiębiorczo−
ści ZPORR.
To projekt własny samorządu woje−
wództwa mazowieckiego, współfinan−
sowany ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa, skierowany do osób
chcących rozpocząć własną działalność
gospodarczą.
Do uczestnictwa w projekcie upraw−
nione są osoby:
– nie zarejestrowane jako bezrobotne
– nie prowadzące i nie będące właści−
cielami przedsiębiorstwa po 1 stycznia
2004
– osoby zamieszkujące na terenie po−
wiatu płockiego, sierpeckiego, gostyniń−
skiego, nowodworskiego i sochaczew−
skiego.
Projekt przewiduje wsparcie w postaci:
– szkolenia ABC Przedsiębiorczości
dla 40 osób z zakresu podstaw prowa−

dzenia własnej działalności gospodar−
czej (podstawy prawne, księgowe, rozli−
czeniowe, przygotowania biznes planu)
– doradztwa w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej dla 30 osób
– finansowej dla 30 osób w dwóch
formach: 1/ wsparcie pomostowe
w wysokości 700 zł miesięcznie przez
pół roku na koszty obligatoryjnie pro−
wadzonej działalności gospodarczej tj.
głównie
koszt
ubezpieczenia,
2/ wsparcie inwestycyjne w formie do−
tacji – maksymalnie 19.500 zł co sta−
nowi 75% planowanej inwestycji, przy
wkładzie własnym co najmniej 25%
planowanej inwestycji
Planowany termin zakończenia reali−
zacji projektu 30 września 2007 r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w w/w projekcie mogą zgłaszać się do
Biura Projektu w siedzibie płockiej Filii
WUP (ul. 1 Maja 7) do 17 października
2006 r. lub uzyskać informację pod nu−
merem telefonu 024 268−52−41 lub 264−
03−75 lub mailem: plockefs@wup.ma−
zowse.pl.
Powiatowy urząd Pracy
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910 rodzin otrzymało wsparcie w związku z rozpoczynającym
się rokiem szkolnym 2006/2007 – informuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Płocku

FORUM

Zawitał nowy rok

organizacji pozarządowych

Do 29 sierpnia przyznanych zostało
1421 świadczeń za ponad 255 tys. zł.
w formie zasiłków celowych na dofi−
nansowanie zakupu książek i przybo−
rów szkolnych. Średnia wysokość
świadczenia wyniosła 180 zł. 865 dzieci
zostało zakwalifikowanych do bezpłat−
nych obiadów. Realizowane są okolicz−
nościowe projekty socjalne skierowane
do dzieci z rodzin zagrożonych wyklu−
czeniem społecznym. O pierwszym
z nich – „Kolorowa szkoła” – pisaliśmy
w poprzednim numerze.
Kolejnym jest zbiórka artykułów
i przyborów szkolnych dla dzieci z ro−
dzin dotkniętych bezrobociem pod ha−
słem „Rozbudźmy radość w sercach
dzieci−plecak marzeń”, realizowana
przez Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 przy
ul. Wolskiego 4. Z różnych form pomo−
cy korzysta tam 2230 rodzin. Główną
przesłanką ubiegania się o pomoc jest
długotrwałe bezrobocie. Na koniec
czerwca br. dotkniętym nim było ponad
1300 rodzin, w tym 763 dzieci.
Adresatami projektu są te rodziny,
w których wychowują się dzieci
w wieku od 7 do 13 lat. MOPS pomógł
setce dzieci z rodzin najbardziej po−
trzebujących dzięki bezinteresownej
pomocy: CNH POLSKA, hurtowni
„BONA” i „GUMIŚ” oraz stowarzy−
szeniu „POMOC DZIECIOM”.
„Szkolne” zasiłki

Z kolei w Dziale Świadczeń Rodzin−
nych MOPS przy pl. Dąbrowskiego 1,
mieszkańcy Płocka mogą ubiegać się
o trzy dodatki do zasiłku rodzinnego.
Pierwszy, w wysokości 100 zł, to jed−
norazowy dodatek z tytułu rozpoczę−
cia roku szkolnego. O kolejny można
ubiegać się w związku z zamieszkiwa−
niem w miejscowości, w której znaj−
duje się siedziba szkoły ponadgimna−
zjalnej lub artystycznej, a także szkoły
podstawowej lub gimnazjum w przy−
padku dziecka lub osoby uczącej się,
która legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności. Dodatek przy−
sługuje w wysokości 90 zł miesięcznie
na dziecko w czasie trwania roku
szkolnego. W przypadku dojazdu do

szkoły ponadgimnazjalnej (lub arty−
stycznej ponadgimnazjalnej) można
ubiegać się o dodatek w związku z do−
jazdem do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły. To 50 zł
miesięcznie na dziecko w trakcie trwa−
nia roku szkolnego.
Projekty dla Romów

Od września 2006 roku edukację roz−
poczęła kolejna 6−osobowa grupa dzieci
romskich w ramach kontynuacji projek−
tu „Przedszkole jako możliwość zapew−
nienia dzieciom romskim właściwych
warunków prawidłowego rozwoju oraz
przygotowania do rozpoczęcia nauki
w szkole”. Dzieci w wieku od 4 do 6 lat,
będą uczęszczały do trzech przedszkoli
na terenie miasta Płocka. Mają sfinanso−
wany koszt pobytu z pełnym wyżywie−
niem, zajęcia dodatkowe (tj. rytmika,
gimnastyka korekcyjna, język angielski,
nauka tańca towarzyskiego) oraz dodat−
kowe koszty jednorazowe tj. ubezpie−
czenie, zakup podręczników i artykułów
papierniczych.
Edukacja przedszkolna ma pomóc
dzieciom z rodzin romskich w pokony−
wania barier edukacyjno−adaptacyjnych
i przygotowaniu się do nauki w szkole
podstawowej w systemie zintegrowa−
nym. Drugi projekt – ”Ognisko mu−
zyczne dla dzieci romskich” – zakłada
rozwijanie zdolności muzycznych z za−
kresu gry na instrumentach, śpiewu
i tańca. Od września zadaniem tym zo−
stało objętych 10 dzieci romskich z tere−
nu miasta Płocka. MOPS zakupił instru−
menty muzyczne (gitarę, bongosy ze
statywem, conga ze statywem oraz tam−
buryno), a dla uczestników ogniska
uszyto stroje nawiązujące do kultury
Romów. Dzieci romskie, które zgłosiły
się do udziału w zajęciach ogniska mu−
zycznego chętnie i z zaangażowaniem
uczą się tańczyć i śpiewać utwory będą−
ce dorobkiem wieloletniej kultury rom−
skiej rozwijając w ten sposób swoje
zdolności muzyczne.
Od września działa też asystent eduka−
cji romskiej, który udziela wszechstron−
nej pomocy uczniom romskim w kontak−
tach ze środowiskiem.
(opr. rł)

Zasiłek rodzinny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz−
nej w Płocku przypomina, iż świad−
czenia rodzinne wypłacane do tej pory
w zakładach pracy od nowego okresu
zasiłkowego tj. od września 2006r są
wypłacane tylko w Dziale Świadczeń
Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej w Płocku. Wnioski
wraz z kompletem dokumentów moż−
na składać w Dziale Świadczeń Ro−
dzinnych przy Placu Dąbrowskiego 1
w dni robocze, w godzinach od 9 do
14, a w środy od 11 do 17.
Eliza Dygas – kierownik Działu
Świadczeń Rodzinnych zapewnia, że
wydawanie decyzji w sprawie przyz−
nania uprawnień do świadczeń odby−
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wa się bardzo sprawnie. Obecnie przy−
gotowywana jest wypłata na wnioski,
które wpłynęły w lipcu i sierpniu. Kie−
rownik DŚR uspokaja również osoby,
które złożyły wnioski o zaliczkę ali−
mentacyjną, że praca z komornikami
układa się bardzo dobrze. W celu
usprawnienia działań odbywają się
spotkania robocze pracowników Dzia−
łu Świadczeń z Komornikami.
Szczegółowych informacji doty−
czących świadczeń rodzinnych i zali−
czki alimentacyjnej udzielają pracow−
nicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – Dział Świadczeń Ro−
dzinnych Plac Dąbrowskiego 1, tel.
024 364 03 70.
(mops)

20 października w auli ratusza od−
będzie się pierwsze forum płockich
organizacji pozarządowych. Jego or−
ganizatorem jest działające przy
Urzędzie Miasta Płocka Centrum ds.
Współpracy z Organizacjami Poza−
rządowymi, jedno z pierwszych
w Polsce. Podobnie jak powołany
w czerwcu tego roku zarządzeniem
prezydenta Zespół Konsultacyjny,
złożony z przedstawicieli Rady Mia−
sta, urzędników miejskich i – co chy−
ba najistotniejsze – przedstawicieli
kilkuset zarejestrowanych organiza−
cji i stowarzyszeń, prowadzących
działalność na wszystkich możliwych
polach życia społecznego w mieście.
To właśnie te dwa, stosunkowo mło−
de, organy mają dziś wpływ na
kształtowanie i realizowanie przez
miasto Płock jego zadań własnych
w dziedzinie polityki społecznej oraz
powierzanie ich wykonania tzw. trze−
ciemu sektorowi.
Planowane ”Forum Organizacji
Pozarządowych w Płocku” odbywać
się będzie w istotnym momencie –
tuż po wypracowaniu przez Zespół
Konsultacyjny projektu dokumentu,
który nakreśli zakres i możliwości
funkcjonowania i realizowania kon−
kretnych zadań przez organizacje
w nadchodzącym roku, tzw. ”Progra−
mu Współpracy Miasta Płocka z Or−
ganizacjami Pozarządowymi i Inny−
mi Podmiotami Prowadzącymi Dzia−
łalność Pożytku Publicznego” i nie−
mal w przeddzień wyborów samorzą−
dowych. Może zatem i powinno mieć
szczególne znaczenie dla wszystkich
zainteresowanych stron, dla aktual−
nych i przyszłych władz miasta, spo−
łeczników i adresatów tej pożytecz−
nej i już niezbędnej w dzisiejszej rze−
czywistości pracy stowarzyszeń i wo−
lontariuszy. Z tego też powodu jego
organizatorzy liczą na gremialny

i aktywny udział stron oraz rzeczową
dyskusję nad interesującymi strony
tematami.
Znajdzie się wśród nich projekt
wspomnianego wyżej dokumentu,
proponowana przez ministerstwo no−
welizacja ustawy o pożytku publicz−
nym, a także wyczerpująca informacja
o funduszach europejskich na 2007
rok. Być może będziemy też mogli się
już zapoznać z zakresem uprawnień
powoływanej akurat przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rady Pozarządowych Organizacji
Kulturalnych. Z całą pewnością nato−
miast będzie to pierwsza tak sprzyjają−
ca okazja do wzajemnego poznania się
rzeszy płockich działaczy pozarządo−
wych, prezentacji własnych dokonań,
wymiany spostrzeżeń i doświadczeń,
czy wyrażenia wątpliwości, które mo−
gą okazać się przydatne w doskonale−
niu modelu współpracy miasta, Cen−
trum ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i Zespołu Konsulta−
cyjnego ze stowarzyszeniami. Po raz
pierwszy też dostaniemy do ręki płytę
CD z informacją o niemal wszystkich
podmiotach trzeciego sektora działają−
cych w mieście i innymi przydatnymi
informacjami.
Szczegółowe informacje o Forum
można uzyskać w Centrum ds. Współ−
pracy z Organizacjami Pozarządowy−
mi Urzędu Miasta Płocka przy ul. Mi−
sjonarskiej 22, tel. 0 24 366 88 11 bądź
na stronie internetowej Urzędu Miasta
lub kontaktując się z członkami Zes−
połu Konsultacyjnego (nazwiska
i kontakt na stronie internetowej Cen−
trum). Zainteresowanych treścią pro−
jektu Programu Współpracy Miasta
Płocka z Organizacjami Pozarządowy−
mi odsyłamy do tych samych źródeł.
Ewa Lilianna Matusiak
Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

Chwała bohaterom
dokończenie ze str. 1
Jerzego Graczyka – żołnierza AK,
Romana Wójcika „Morskiego” – żoł−
nierza AK, Stanisława Gozdanka –
żołnierza AK, Józefa Skrzyneckiego –
żołnierza AK, Stanisława Bratkow−
skiego – żołnierza NSZ, Bolesława Ja−
roszewskiego „Zawieję” – żołnierza
ROAK i Adama Wojciechowskiego –
żołnierza AK.
– Płock odzyskał swoją historię,
swoją współczesną chwałę – historię
cierpienia, która nie może być zapom−
niana – powiedział podczas niedziel−
nych uroczystości, 24 września Mar−
szałek Sejmu Marek Jurek, który
wspólnie z prezydentem Mirosławem
Milewskim odsłonił tablicę poświęco−
ną przez bp. Romana Marcinkowskie−
go. Po apelu poległych, wybrzmiała
salwa honorowa w wykonaniu Repre−
zentacyjnej Kompanii Policji w War−
szawie. Potem przedstawiciele rządu,
sejmu, władz samorządowych, NSZZ

„Solidarność”, IPN oraz organizacji
kombatanckich złożyli pod tablicą
kwiaty.
Na koniec, po dawnych celach opro−
wadzał Jacek Pawłowicz z Instytutu
Pamięci Narodowej. – Większość zo−
stała odnowiona i wytynkowana. Tylko
w części, gdzie jest węzeł cieplny nie−
wiele zmieniło się – mówił Jacek Pa−
włowicz. Na ścianie widać jeszcze na−
pisy, wykonane przez więzionych tam
żołnierzy AK.
Więcej śladów historycy IPN mają
nadzieję znaleźć w zamurowanej czę−
ści podziemi.
To pierwsza tablica upamiętniająca
ofiary terroru komunistycznego. – Na−
szym zdaniem zasługują one na pom−
nik w Płocku – dodał Pawłowicz. –
Myśmy w IPN przygotowali na własny
użytek listę osób z północnego Mazo−
wsza, które zginęły w walce, w siedzi−
bie UB lub w więzieniu. Jest na niej
300 nazwisk.
(rł)
Sygnały Płockie

180 nowych mieszkań odda do użytku w przyszłym roku Miej−
skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Rowerem przez miasto

Inwestycja
na Podolszycach

Prezydent Mirosław Milewski i je−
go zastępca Tomasz Kolczyński za−
prosili płocczan na spotkanie (20
września), dotyczące przyszłości ście−
żek rowerowych w Płocku. Na począ−
tek pokazali plan miasta z istniejący−
mi, będącymi w rozbudowie i plano−
wymi ścieżkami i trasami dla rowe−
rów. Z dokumentu wynika, że w ciągu
kilku najbliższych lat ich sieć połączy
niemal wszystkie części miasta. Ma
powstać m.in. wzdłuż ul. Dobrzykow−
skiej i Krakówki w stronę Łącka oraz
trasy po wałach przeciwpowodzio−
wych w kierunku Soczewki, a Podol−
szyce doczekają się połączenia z cen−
trum. W 2007 roku planowane jest
”spięcie” Gościńca z Grabówką, a za
2−3 lata powstanie cała rowerowa in−
frastruktura w Borowiczkach.
Sami rowerzyści narzekali na źle za−
parkowane samochody i na pieszych,
którzy wolą spacerować po ścieżkach
rowerowych. Sugerowali rozwiązania
techniczne (np. unikanie wykładania
tras kostką brukową) i proponowali al−
ternatywne do przedstawionych pla−
nów ścieżki, np. łączącą Płock z Łąc−
kiem wzdłuż trasy krajowej nr 60.
Przedstawiciele klubu kolarskiego
chcieliby, aby oprócz ścieżek rowero−

We wrześniu rozpoczęła się budowa
czterech bloków na Podolszycach Po−
łudnie przy ul. Jana Pawła II. Teraz
wylewane są fundamenty. Prace idą
pełną parą, bo terminy oddania lokali
do użytku są napięte. – Pierwsze 120
mieszkań planujemy oddać w czerwcu
przyszłego roku – mówi Mirosław
Kłobukowski, prezes MTBS. – Kolej−
ne 60 lokali będzie gotowych do zasie−
dlenia w październiku 2007 roku.
W sumie powstaną cztery bloki.
W dwóch będzie po 60 mieszkań,
w trzecim – 36, a w czwartym – 24 lo−
kale. W budynkach znajdą się miesz−
kania 1−pokojowe o powierzchni 35
mkw., 2−pokojowe oraz większe do 64
mkw. powierzchni. – Tych ostatnich
będzie najmniej, ze względu na to, że

w nich lokatorzy muszą płacić najwię−
kszy czynsz – opowiada Kłobukowski.
Lokale, po zakończeniu budowy,
praktycznie od razu będą nadawały się
do zamieszkania. Będzie w nich tzw.
biały montaż i położona glazura.
Prawdopodobnie 44 mieszkania zosta−
ną przekazane – na mocy porozumie−
nia – miastu. W praktyce oznacza to,
że niektóre lokale zasiedlą osoby, któ−
re czekają na mieszkania komunalne
z listy Urzędu Miasta.
Bloki buduje płocka Vectra. – Koszt
jednego metra kwadratowego nie po−
winien przekroczyć 2400 złotych – za−
pewnia prezes MTBS.
Teren wokół budynków zostanie za−
gospodarowany zielenią, a część przez−
naczona będzie na parkingi.
(m.d.)

Piątek, 22 września, ok. godz. 17, spotka−
nie Prezydenta z rowerzystami

wych powstały szlaki rowerowe
w najciekawszych zakątkach Płocka
i okolic. Młodzi rowerzyści propono−
wali natomiast, by zbudować dla nich
tor do jazdy terenowej ze stromymi
stokami i hopkami.
Po środowym spotkaniu, w piątko−
we popołudnie prezydent Milewski
przyjechał na rowerze z Imielnicy na
rynek Starego Miasta, aby w terenie
i ”na żywo” omówić wszelkie proble−
my płockich rowerzystów.
(rł)

Dla rodziców
Tak będzie wyglądał teren MTBS na Podolszycach Południe po wybudowaniu nowych bloków

Browarna w budowie
Rozpoczęła się budowa ulicy Bro−
warnej wraz z infrastrukturą. Zadanie
realizuje spółka „HYDROPOL” z Go−
stynina. Prace potrwają do 30 listopa−
da br. Ich koszt wyniesie ponad 1,5
mln zł brutto.
Ulica Browarna łączy się od północy
z ulicą Ciechomicką. Ma dwa odgałę−
zienia: w kierunku północno−wschod−
nim zakończone bramą wjazdową do
zakładu produkcyjnego i w kierunku za−
chodnim, które stanowi dojazd do bib−
lioteki, zabytkowego dworu oraz pól.
Wykonana z kostki granitowej jezd−
nia Browarnej będzie miała 5,5 metra

szerokości. Kolejne 2 metry zajmą
chodniki z polbruku i granitu oddzie−
lone od jezdni 1,5 metrowym pasem
zieleni. Odgałęzienie w kierunku pół−
nocno−wschodnim zaprojektowano ja−
ko ciąg pieszo−jezdny o szerokości 5
metrów. Ze względów bezpieczeństwa
oraz na warunki techniczne zaplano−
wano usunięcie siedmiu drzew. Na na−
sadzenia przewidziano kasztanowce,
które mają posłużyć do odtworzenia
historycznej alei prowadzącej do dwo−
ru. Przy okazji przebudowy ulicy zo−
stanie wykonana także kanalizacja
deszczowa.
mk

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

Pożycz misia
Z tej okazji Biblioteka dla Dzieci im.
Wandy Chotomskiej przygotowuje wy−
stawę ulubionych „przytulanek” dzieci,
rodziców i dziadków. Chce w ten spo−
sób pokazać najmłodszym czytelnikom
historię zabawek, ich zmieniający się
charakter, a dorosłym umożliwić „po−
dróż w czasie” do lat dzieciństwa.
Biblioteka zwraca się do mieszkańców
Płocka z gorącą prośbą o wypożyczenie
na tę okazję swoich pluszowych ulubień−
ców. Mile widziane będą też inne zabaw−
ki, np. drewniane kolejki, samochody,
Sygnały Płockie

wiklinowe wózeczki, szmaciane i por−
celanowe lalki etc., kupione w sklepie
lub na „pchlim targu” czy nawet wy−
konane samodzielnie. Do udziału
w tworzeniu wystawy zachęcamy też
i zapraszamy znanych płocczan – chęt−
nie dowiemy się, jakimi bawili się za−
bawkami będąc dziećmi.
Wszystkich zainteresowanych i chęt−
nych do pomocy w tej inicjatywie pro−
simy o zgłoszenia własnych „ekspona−
tów” do 10 listopada w Bibliotece dla
Dzieci im. Wandy Chotomskiej (ul. H.
Sienkiewicza 2, tel. 0−24 262 2769).
(opr. rł)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz−
nej – Zespół Poradnictwa Specjali−
stycznego przy ul. Kolegialnej 47 za−
prasza rodziców, pedagogów, osoby
pracujące z dziećmi i młodzieżą, mają−
cych trudności i wykazujących potrze−
bę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów rodzinnych, życiowych,
szkolnych na spotkania informacyjno−
edukacyjne z pedagogiem, psycholo−
giem, logopedą, prawnikiem. Program
spotkań przewiduje m.in.
– pomoc dzieciom o specjalnych po−
trzebach rozwojowych i edukacyj−
nych: przy nieprawidłowym rozwoju
mowy,
– w przygotowaniu do szkoły, odra−
bianiu lekcji,
– pomoc rodzicom w postępowaniu
z dzieckiem nadruchliwym, autystycz−
nym.

– wzmacnianie poczucia własnej
wartości dzieci i rodziców
– wzmacnianie kompetencji rodzi−
cielskich
– wsparcie w istniejących proble−
mach rodzinnych
– nabywanie umiejętności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach wycho−
wawczych
– pomoc w zakresie prawa rodzinne−
go.
Więcej informacji uzyskać można
pod nr telefonów: 024 364 02 89 lub
024 364 02 88 lub w siedzibie ZPS (II
piętro pok. 202, 203, 204 budynek
przychodni lekarskiej – wejście od ul.
Kilińskiego).W poniedziałki, czwar−
tki i piątki zespół pracuje od godz.
7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do
18.00, a środy od 7.30 do 17.30.
(opr. rł)

Ponad trzysta nowych drzew pojawi się w najbliższych tygod−
niach na płockich ulicach

Zielono, czerwono i złoto
Sadzenie rozpoczęto pod koniec
września. Nowe rośliny pojawią się
przede wszystkim w okolicach skarpy
wiślanej, na terenach administrowanych
przez Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej i przy Szkole Podstawo−
wej nr 22 na Podolszycach Południo−
wych. Płockie ulice ozdobi 135 klonów,
a wśród nich odmiany kuliste, polne, je−
sionolistne czy Royal Red. Ponadto zo−
stanie nasadzonych 65 akacji, 20 śliw
ozdobnych, 30 jarząbów mącznych, 16
dębów (czerwonych i złotych), 11 bu−
ków, 6 złotokapów i 25 lip, które utwo−
rzą szpaler wzdłuż al. Piłsudskiego.

Będą to w wiekszości rośliny kil−
kunastoletnie z uformowaną koroną,
niektóre z nich sięgają już czterech
metrów. Starsze drzewa mają być
odporniejsze na uszkodzenia. Zda−
rzało się bowiem niejednokrotnie, że
młode i słabe drzewka szybko były
niszczone przez wandali.
W tym roku zaplanowano nasa−
dzenie 1000 drzew; w czerwcu i lip−
cu na ulicach i skwerach zasadzono
680 nowych roślin. Niebawem mia−
sto ozdobi kolejnych 320 drzewek
o wartości ponad 70 tysięcy zło−
ag
tych.
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Brak ludzi do pracy i budowa nowej jednostki ratowniczo−gaśni− 60 policjantów, 15 strażaków i 23 strażników więziennych
czej na Radziwiu – to główne problemy, z jakimi chce się zmie− brało udział w akcji, która odbyła się 19 września
rzyć nowy komendant straży pożarnej Krzysztof Frączkowski

Zostań strażakiem
Stanowisko objął miesiąc temu, ale
płocką komendę zna od lat; pracuje
w niej od 1998 roku. Zanim został
komendantem był naczelnikiem wy−
działu kontrolno−rozpoznawczego.
Teraz musi zmierzyć się z nowymi
obowiązkami. Jak sam przyznaje, nie
będzie to łatwe. – Przede wszystkim
brakuje nam ludzi do pracy w straży
– mówi Krzysztof Frączkowski.
Chętnych, aby zostać strażakiem
nie brakuje, ale niewiele osób prze−
chodzi kwalifikacje. Podczas ostat−
niego naboru zgłosiła się prawie set−
ka osób chętnych. Ale tylko dziewię−
ciu mężczyzn spełniło wszystkie
oczekiwania. – Część nie przeszła
badań, inni wyjechali za granicę lub
znaleźli inną pracę – opowiada ko−
mendant. – Ze 100 osób na specjali−
styczne przeszkolenie zakwalifikowa−
ło się tylko dziewięciu. Pozostało
nam do obsadzenia jeszcze siedem
etatów.
Dlatego Komenda Miejska PSP
w Płocku ogłosiła kolejny nabór do
pracy. Dokumenty można składać do
3 października. Aby zostać straża−
kiem należy: posiadać polskie oby−
watelstwo, korzystać z pełni praw
publicznych, mieć co najmniej śred−
nie wykształcenie, być niekaranym,
odznaczać się bardzo dobrym zdro−
wiem, mieć uregulowaną służbę woj−
skową i posiadać prawo jazdy kate−
gorii C. Dodatkowym atutem będzie:
wiek do 30 lat, posiadanie uprawnień
ratownika medycznego, płetwonurka,
ratownika chemicznego, stermoto−
rzysty lub innych uprawnień przydat−
nych do pracy w straży pożarnej oraz
doświadczenie w prowadzeniu poja−
zdów ciężarowych.
– Nowi pracownicy w płockiej stra−
ży są bardzo potrzebni, chociażby ze
względu na to, że mamy nową jed−
nostkę na Podolszycach – mówi Frą−
czkowski. – W tej chwili pracują tam
tylko cztery osoby.
JRG nr 3 na Podolszycach trzeba
jeszcze dokładnie wyposażyć. A po−
trzebne jest wszystko: od specjali−
stycznej odzieży po sprzęt. – Powoli

staramy się to robić – zapewnia ko−
mendant.
Sen z powiek spędzają także Frą−
czkowskiemu nowe przepisy. Chodzi
o reorganizację służby. Do tej pory
w systemie zmianowym każdy ze
strażaków pracował 216 godzin mie−
sięcznie. W tej chwili może tylko 160
godzin. W praktyce oznacza to, że na
zmiany musi pracować więcej ludzi.
– Celem jest wzmocnienie tej części
straży, która bierze bezpośredni
udział w likwidacji zdarzeń – opo−
wiada Frączkowski.
Kolejnym problemem, z którym bę−
dzie się musiał zmierzyć nowy komen−
dant jest przebudowa jednostki na Ra−
dziwiu, która powstała w latach 90. – To
miało być tymczasowe rozwiązanie na
czas remontu starego mostu – mówi.
– Dawniej w budynkach był zakład
przetwórstwa owocowego. Od tej pory
niewiele się tam zmieniło; obiekty są
bardzo zniszczone i nie nadają się prak−
tycznie do remontu. Trzeba je wyburzyć
i zbudować nową siedzibę.
Frączkowski liczy, że dostanie na
ten cel pieniądze z budżetu państwa.
– Natomiast porozumienie z miastem
przewiduje, że samorząd zajmie się
nadzorem budowy – mówi. – To dla
nas bardzo ważne. Wierzę, że wszyst−
ko się uda, a strażacy będą mogli
pracować w godnych warunkach.
Małgorzata Domańska

Zabawa z wiatrówką
Policja zatrzymała trzech męż−
czyzn, którzy są podejrzani o po−
strzelenie z broni pneumatycznej
18−letniego płocczanina. Do zdarze−
nia doszło 15 września około godz.
22.30 przy ul. Mickiewicza. Spraw−
cy, w wieku 20−23 lat, używając
dwóch karabinków pneumatycz−
nych strzelali z balkonu jednego
z bloków. Pokrzywdzonego ranili
w łydkę.
– Konieczne było wycięcie śrutu
spod skóry i założenie szwów w szpita−
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lu – mówi Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji.
Funkcjonariusze sprawdzają teraz,
czy użyta broń nie wymagała pozwole−
nia lub czy nie została przerobiona.
Sprawcom grozi do trzech lat pozbawie−
nia wolności.
Policjanci poszukują właścicieli po−
jazdów, którzy parkowali w rejonie ul.
Mickiewicza i zauważyli odpryski la−
kieru na karoserii, które mogły pow−
stać z powodu oddania strzałów z bro−
ni pneumatycznej.
(m.d.)

Przestępcy i bomby

Z Płocka w kierunku Kutna funkcjo−
nariusze służby więziennej konwojo−
wali dwóch przestępców. Podczas
przewozu mężczyznom udało się
uciec. Natychmiast zarządzono pościg,
m.in. z wykorzystaniem psów tropią−
cych. Ekipy wszystkich służb przeszu−
kiwały lasy w okolicach miasta. Prze−
stępcy zostali zatrzymani i przewiezie−
ni do zakładu karnego.
Kilkadziesiąt minut później, dyżurny
policji otrzymał informację, że w Woje−
wódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
przy ul. Kolegialnej znajduje się bom−
ba. Policjanci powiadomili natychmiast
centrum monitoringu Urzędu Miasta,
a na miejsce pojechała grupa rozmino−
wywania pirotechnicznego płockiej ko−
mendy. Z Ośrodka ewakuowano

wszystkie osoby oraz zamknięto dla ru−
chu ulice sąsiadujące z obiektem.
W tym samym czasie dyżurny poli−
cji otrzymał informację o podłożeniu
kolejnego ładunku wybuchowego, tym
razem w Gimnazjum nr 6.
Okazało się, że dwa pierwsze zda−
rzenia – ucieczka przestępców i podło−
żenie bomby w WOMP – były tylko
ćwiczeniami, natomiast powiadomie−
nie o rzekomym podłożeniu ładunku
wybuchowego w szkole było prawdzi−
we. Dzięki szybkiej reakcji centrum
dowodzenia, mieszczącego się w ratu−
szu, udało się ustalić sprawców fałszy−
wego alarmu. Jeden z nich – 18−letni
płocczanin – został zatrzymany. Grozi
mu grzywna do 5 tys. zł i pokrycie
kosztów akcji.
(m.d.)

Zdjęcie – tak, zatrzymanie – nie
Jeśli jesteś kierowcą i przekraczasz
prędkość może cię spotkać niemiła nies−
podzianka. Straż Miejska, dbając o bez−
pieczeństwo w mieście, coraz częściej
używa fotoradaru. Urządzenie, które sa−
moczynnie rejestruje przekroczenie
prędkości najczęściej można było spot−
kać przy ulicach: Korczaka, Kochanow−
skiego, Bielskiej, Kutnowskiej, Sierpec−
kiej, Popłacińskiej, Grabówka, Do−
brzyńskiej, Wyszogrodzkiej i Armii
Krajowej.
– Przez osiem miesięcy fotoradar wy−
stawiany był 19 razy – opowiada Jolanta
Głowacka, rzecznik prasowy Straży
Miejskiej. – W tym czasie zrobił 421
zdjęć. Siedmiu kierowców otrzymało
mandaty, 41 przypadków trafiło do sądu
grodzkiego, 16 prowadzących pojazd zo−
stało pouczonych, a w przypadku 357
zmotoryzowanych Straż Miejska prowa−
dzi czynności wyjaśniające.

Jak zapewnia Głowacka, Straż Miej−
ska prowadzi przemyślaną politykę, któ−
ra ma prowadzić do poprawy bezpie−
czeństwa i zmiany złych nawyków kie−
rowców. – Używanie fotoradaru na
pewno nie jest ukierunkowane na zasile−
nie budżetu gminy – wyjaśnia rzecznik.
– Kierowcy, którzy przekraczają dozwo−
loną prędkość świadomie łamią prawo
i narażają innych użytkowników dróg na
utratę życia lub kalectwo.
Strażnicy ostrzegają, że fotoradar
– tak jak do tej pory – będzie można
spotkać również w rejonach szkół oraz
tam, gdzie ruch dzieci jest największy.
Przypomnijmy, że strażnicy miejscy
fotoradarem mogą zarejestrować tylko
przekraczanie dozwolonej prędkości
oraz niestosowanie się kierowcy do sy−
gnalizacji świetlnej. Nie są oni natomiast
uprawnieni do zatrzymywania pojazdów
w takich sytuacjach.
(m.d.)

Kronika policyjna
* 46−letni płocczanin 12 września w al.
Kobylińskiego, cofając Oplem
Vectrą potracił 75−letnią kobietę,
która z obrażeniami przewieziona
została do szpitala.
* O północy nieznany sprawca ukradł
portfel z dokumentami i pieniędzmi
oraz telefon komórkowy z otwartej
kabiny samochodu ciężarowego,
zaparkowanego przy ul. Miodowej.
* Na ul. Kasztanowej samochód Seat
Cordoba zderzył się z 9−letnią ro−
werzystką, która wyjechała z ulicy
podporządkowanej. Dziecko trafiło
do szpitala.
* W Bulkowie, nocą nieznani sprawcy
włamali się do hurtowni chemicz−
nej, skąd ukradli środki ochrony ro−
ślin wartości kilkudziesięciu tysię−
cy złotych.
* Ze sklepu przy ul. Armii Krajowej
ukradziono z wieszaka 2 kurtki.
* Po wyłamaniu zamka w drzwiach,
sprawca dostał się do budynku gos−

podarczego przy ul. Dobrzykow−
skiej, skąd ukradł spawarkę, rower,
2 wiertarki i inne przedmioty.
* W nocy (16 września) nieznany
sprawca uszkodził szybę w restau−
racji przy ul. Grodzkiej.
* Z parkingu przy ul. Otolińskiej po−
południu 18 września skradziono
samochód VW Vario.
* Włamywacz ukradł z mieszkania
przy ul. Łukasiewicza biżuterię
i kosmetyki.
* Włamywacze ukradli pieniądze z au−
tomatów do gier w barze przy ul.
Spółdzielczej.
* 20 września 40−letni płocczanin,
kierujący samochodem Alfa Ro−
meo nie zatrzymał się na czerwo−
nym świetle na skrzyżowaniu Wy−
szogrodzkiej z Armii Krajowej
i zderzył się z Mazdą. Obrażeń
ciała doznali obaj kierowcy oraz
kobieta z dzieckiem – pasażerowie
Mazdy.
(j)
Sygnały Płockie
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Sześćdziesięciu ośmiu pedagogów odebrało dyplom nauczy−
ciela mianowanego

Nauczyciele mianowani

(od lewej) prof. Daniela Żuk – Instytut Inżynierii Mechanicznej PW w Płocku, dr Jerzy
Bielanik – dyr. Instytutu, oraz prof. Lech Dwiliński – prodziekan Wydziału Budownic−
twa, Mechaniki i Petrochemii PW w Płocku – otworzyli jubileuszowe sympozjum

Uroczystość odbyła się 15września
w auli Urzędu Miasta. – Dyplom jest
kolejnym etapem awansu zawodowego
− zaznaczyła dyrektor Wydziału
Oświaty Kultury i Sportu Ewa Adasie−
wicz. Natomiast prezydent Mirosław
Milewski podkreślił dużą wagę inwe−
stycji w oświatę, która jest inwestycją
w przyszłość i rozwój miasta.
Gościem uroczystości był Wojciech
Rygalski, dyrektor płockiej delegatury

Kuratorium Oświaty. Zachęcał on nau−
czycieli, by byli dla uczniów autoryte−
tami a Prezydentowi dziękował za
wkład samorządu w oświatę.
W Płocku jest 2500 pedagogów,
z czego 791 posiada dyplom nauczy−
ciela mianowanego. Wśród tych, któ−
rzy w połowie września odebrali dy−
plomy znalazło się trzech księży, sio−
stra zakonna oraz trener płockich pły−
waków Jurij Szyczkow.
mt

15 instytucji badawczych, naukowych i przemysłowych, w tym Rusza tegoroczna edycja programu „Ze stypendium po tytuł”.
6 z zagranicy uczestniczyło w X. Sympozjum Naukowym im. Studenci, macie czas do 31 października br.
prof. Czesława Kanafojskiego.

X Sympozjum
Energia niekonwencjonalna w sekto−
rze rolno – spożywczym, nowoczesne
technologie w budowie maszyn, reduk−
cja odpadów i recykling to niektóre z te−
matów podejmowanych podczas jubile−
uszowej sesji.
Instytut Inżynierii Mechanicznej Poli−
techniki Warszawskiej w Płocku
– główny organizator – do współpracy
zaprosił m.in. Szkołę Inżynierską
w Horsens (Dania), Estoński Instytut
Mechanizacji Rolnictwa i CNH Polska.
„Problemy budowy oraz eksploatacji
maszyn i urządzeń rolniczych” refero−
wane były na pięciu sesjach, podczas
których zaproponowano osiem zakre−
sów tematycznych dotyczących m.in. te−
orii, konstrukcji i badania maszyn i urzą−
dzeń rolniczych, ekonomiki, organizacji

i zarządzania w rolnictwie oraz kompu−
teryzacji i automatyzacji w rolnictwie.
Uczestnicy Sympozjum zwiedzali też
zakład Case New Holland Polska i Za−
kład Mechaniki Precyzyjnej „Precizo”.
I Sympozjum nt.: „Kierunki rozwoju
maszyn do zbioru zbóż i słomy” zorgani−
zowano już w 1978 roku z inicjatywy dr
inż. Tadeusza Żuka – kierownika Zakładu
Maszyn i Urządzeń Rolniczych, przy
współudziale FMŻ (dziś CNH). Wówczas
sympozjum zaszczycił swoją obecnością
prof. Czesław Kanafojski – twórca pol−
skiej szkoły teorii i konstrukcji maszyn
rolniczych. Z czasem ustalono, że sympo−
zjum będzie organizowane co 3 lata.
W 1981 r. dla uczczenia zasług zmarłego
prof. Czesława Kanafojskiego sympozja
nazwano Jego imieniem.
(rł)

Soyez les bienvenus
Przez tydzień (10−16 września) go−
ściliśmy w Płocku grupę uczniów z li−
ceum rolniczego w naszym partner−
skim mieście Auxerre. Gospodarzami
byli uczniowie Jagiellonki, którzy od
2000 roku uczestniczą w wakacyjnej
wymianie grup młodzieży między obu
szkołami.
Podczas inauguracyjnego spotkania
w auli szkoły, w którym uczestniczył
m.in. attaché francuskiej ambasady ds.
współpracy w dziedzinie nauczania ję−
zyka francuskiego Jean François May−
nier, uczennice naszego liceum opo−
wiadały o historii szkoły, która obcho−
dzi 100−lecie swego istnienia. Następ−
nie, uczniom którzy zdali francuski
egzamin z języka, attaché wręczył cer−

tyfikaty DELF, wydane przez francu−
skie ministerstwo edukacji.
Warto przypomnieć, że uczniowie Ja−
giellonki mają obecnie do wyboru naukę
6 języków obcych; angielski jest obo−
wiązkowy dla wszystkich, a ponadto mo−
gą uczyć się niemieckiego, rosyjskiego,
włoskiego, łaciny i – oczywiście – fran−
cuskiego.
Gospodarze zapewnili gościom bogaty
program, z uwzględnieniem ich rolni−
czych zainteresowań. Młodzież z Auxer−
re zwiedziła m.in. Zakład Przetwórstwa
Mięsa „Peklimar” w Umieninie, gospo−
darstwo rolne w Bendorzynie, Stado
Ogierów w Łącku, fabrykę kombajnów
New Holland CNH. Ponadto pojechali na
wycieczkę do Torunia i Warszawy. (j)

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mające swą siedzibę przy ul. Ko−
ściuszki 24 informuje, że uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 od−
będzie się 9 października o godz. 16 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
przy Placu Dąbrowskiego 2. Sympatycy i nowi studenci mile widziani.
Dodatkowe informacje pod tel. 0−24/264 85 61 lub 0−24/262 38 61.
(j)
Sygnały Płockie

Kasa dla żaka

Zarząd Jednostek Oświatowych
w Płocku rozpoczyna 2 października
nabór wniosków w ramach programu
„Ze stypendium po tytuł” na rok aka−
demicki 2006/2007. Mogą je składać
studenci mający stałe zameldowanie
na terenie Płocka, znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej i stu−
diujący w szkołach wyższych. Ter−
min upływa 31 października br.
W roku akademickim 2006/2007
zaplanowano stypendium dla 25 stu−
dentów na okres 10 m−cy w kwocie
199,40 zł miesięcznie (łącznie 10 x
199,40 zł = 1 994 zł). Wartość całe−
go programu wynosi 49 850,00 zł,
przy czym 75 proc. współfinansowa−
ne jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego, natomiast pozostałe 25
proc. ze środków z budżetu państwa.
Nabór wniosków na drugi stypen−
dialny program – „Ze stypendium ku
dojrzałości” – zakończy się 2 paź−
dziernika. Program ten skierowany
jest do uczniów z obszarów wiej−
skich, pochodzących z rodzin znaj−
dujących się w trudnej sytuacji mate−
rialnej, uczęszczających do szkół po−
nadgimnazjalnych, kończących się
uzyskaniem świadectwa dojrzałości,
dla których miasto Płock jest orga−
nem prowadzącym (szkoły publicz−
ne) lub dotującym (szkoły niepub−
liczne).
W tym roku szkolnym zaplanowa−
no stypendia dla 480 uczniów na
okres 10 m−cy w kwocie 149,50 zł
miesięcznie (łącznie 10 x 149,50 zł =
1 495 zł). Wartość całego programu
wynosi 717 600 zł.
Projekty realizowane są w ramach
Działania 2.2 Zintegrowanego Pro−
gramu Operacyjnego Rozwoju Re−
gionalnego Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy sty−
pendialne. Szczegółowe informacje
dotyczące programu stypendialnego
dla studentów można uzyskać pod
numerami telefonów: 364−59−52,
364−59−50, 364−59−51 oraz na stro−
nie internetowej www.zjo.lo.pl lub
w siedzibie ZJO przy ul. 3−go Maja
6 (parter internatu Liceum Ogól−
nokształcącego im. Wł. Jagiełły,
pok. nr 1)
(rł)

Kto może dostać
unijne stypendium?
Warunki:
O stypendium może się ubiegać stu−
dent, który spełnia łącznie następujące
warunki:
– dochód w jego rodzinie z 2005 roku
w przeliczeniu na jedną osobę nie prze−
kroczył 350 zł netto. W przypadku, gdy
rodzina lub student samodzielny finanso−
wo utrzymuje się z gospodarstwa rolne−
go, za podstawę obliczenia dochodu
przyjmuje się przeciętny dochód z 1 ha
przeliczeniowego, który w 2005 r. wynosi
1.626,00 zł. (tj. 135,50 zł. na miesiąc);
– posiada stałe zameldowanie sprzed 1
sierpnia 2006 r. na terenie miasta Płock;
– podejmuje studia lub studiuje w pań−
stwowych i niepaństwowych szkołach
wyższych, działających na podstawie
ustawy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164 poz. 1365 oraz z 2006 r., Nr 46, poz.
328), prowadzonych w systemie dzien−
nym, wieczorowym, zaocznym, eksterni−
stycznym;
– może ubiegać się o stypendium na
rok akademicki 2006/2007 pod warun−
kiem, że zaliczył poprzedzający rok aka−
demicki.
Przywileje:
Pierwszeństwo w korzystaniu ze
świadczeń objętych programem przysłu−
guje w następującej kolejności:
1. studentom nie korzystającym ze sty−
pendiów socjalnych finansowanych z in−
nych źródeł,
2. studentom pierwszego roku,
3. studentom, którzy w chwili złożenia
wniosku nie ukończyli jeszcze 25 lat.
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„Kobieta z wachlarzem” Józefa Pankiewicza oraz zespół ponad 70 obiektów rzemiosła artystycznego z przełomu
wieków to prezenty dla jubilata. Muzeum Mazowieckie w Płocku uroczyście obchodziło 185 urodziny.

Jubileusz 185 lat Muzeum mazowieckiego w Płocku

i XX w., dla którego inspiracją były
dzieła Velázqueza oraz malarstwo
włoskie i holenderskie. Prezydent

Płocka Mirosław Milewski podarował
kolekcję klamer ozdobnych z kolekcji
prof. Ireny Hyuml−Bacz – zespół kil−
kudziesięciu obiektów rzemiosła arty−
stycznego z przełomu XIX i XX
w oraz medal „Gaude Probus” (zasłu−
gujący na pochwałę). Towarzystwo
Naukowe Płockie – obok najlepszych
życzeń i wyrazów uznania dla „swoje−
go dziecka” – jak określił Muzeum
Mazowieckie prezes Towarzystwa
Zbigniew Kruszewski – przekazało
komplet przedwojennych pocztówek
Płocka.
Na wniosek Prezydenta Płocka mu−
zeum zostało uhonorowane również
medalem „Gloria Artis” (Zasłużony
dla Kultury), który wręczył Franciszek
Cemka – dyrektor Departamentu Dzie−
dzictwa Narodowego w Ministerstwie
Kultury.

Jak zrekonstruować regionalne credo, w który zawarte są najistotniejsze treści, wspólne war−
tości, tradycje i przekonania. To wymaga pogłębionych badań i spokojnego namysłu nad kul−
turą regionu.

Zstępować do głębi
Czym jest regionalizm i jaka przy−
szłość czeka muzea regionalne w Pol−
sce? – zastanawiali się uczestnicy kon−
ferencji zorganizowanej z okazji jubi−
leuszu 185−lecia Muzeum Mazowiec−
kiego w Płocku. Pytanie tyleż ważne
co niezbędne dla placówki, u podstaw
której zainteresowanie dziejami ziemi
mazowieckiej legło i która stoi przed
wielkim zadaniem powrotu do swych
korzeni, czyli stworzenia nowoczesnej
i stałej ekspozycji dotyczącej historii
Płocka i okolic.
– Muzea regionalne powinny poma−
gać w poszukiwaniu i wskazywaniu
odrębności regionalnej w wielokultu−
rowej Europie. W dobie kryzysu
współczesnego zstępować do głębi –
tłumaczyła dr Katarzyna Barańska
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po−
dobnie uważa dr Irena Kotowicz – Bo−
rowy z Muzeum Szlachty Mazowiec−
kiej w Ciechanowie: Stoi przed nimi
ważne zadanie; muszą ułatwić miesz−
kańcom samoidentyfikacje, poczucie
własnej tożsamości kulturowej.
To zadanie do odrobienia dla blisko
200 muzeów regionalnych w Polsce.
– Etnografowie okopali się w szańcach
tradycyjnej kultury ludowej i czasem
nie chcą zauważyć, że ich region bar−
dzo się zmienił. Etnograficzne wysta−
wy urządzane są w taki sposób, że
świat w nich przedstawiony jest tyleż
barwny i ciekawy co nieprawdziwy –
ostrzegała dr Barańska.
Co zrobić, aby muzeum nie było
tym dla sztuki, co dla żywych ludzi
cmentarze? Odpowiedź nie jest jed−
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noznaczna. Wiadomo jednak, że przy
coraz bardziej wymagającej i niecier−
pliwej publiczności oferta muzealna
musi być zarówno ciekawa jak i praw−
dziwa. Muzeum musi być otwarte na
dialog z publicznością, wychodzić
z inicjatywą. Jak rozbudzić zaintereso−
wanie regionalizmem, np. inspirowa−
niem przyszłych licencjatów i magi−
strów do podejmowania w swoich pra−
cach temtów dotyczących przeszłości
regionów i historii poszczególnych
miejscowości – sugerowali biorący
udział w dyskusji zamykającej sesje.
W przededniu budowy, nowego,
wielokondygnacyjnego budynku mu−
zealnego wszystkie uwagi były zapew−
ne cenne dla płockich muzealników.
Zanim jednak rozpocznie się budowa
– dział archeologii i etnografii przygo−
tował wystawę – zwiastun przyszłej
ekspozycji. Otwarta w pierwszy dniu
sesji w Spichlerzu prezentuje, jak
kształtowało się środowisko naturalne,
jak zmieniał je człowiek. Są tu wyek−
sponowane średniowieczne naczynia
gliniane, ozdoby ze srebra i brązu. Zo−
stał zrekonstruowany grób ze star−
szych faz wczesnego średniowiecza
i grób w obudowie kamiennej z poś−
miertnym wyposażeniem tj. włócznią,
mieczem i misą z brązu.
Druga część ekspozycji pokazuje
folklor, życie codzienne i religijne
oraz obyczajowość mieszkańców Ma−
zowsza.
Obchodom towarzyszyła druga
wystawa – malarstwa portretowego
ze zbiorów muzeum – otwarta tym

wystawa w Spichlerzu – część etnogra−
ficzna z kolekcją najwyższej próby rzeźby
ludowej i malarstwa

razem w kamienicy Tumska 8. Cała
kolekcja liczy około 350 obrazów
oraz kilkadziesiąt miniatur. Na wy−
stawie możemy podziwiać dzieła po−
cząwszy od XVI do XX wieku (na te−
mat wystaw czyt. więcej w poprzed−
nim nr SP).
(rł)

MONIKA SIWIŃSKA

Główne uroczystości jubileuszowe
odbyły się 21 września. Po dwóch
dniach sesji naukowej w ratuszu doty−
czącej regionalizmu, goście i przyja−
ciele muzeum spotkali się w patio ka−
mienicy przy Tumskiej 8. Zanim na−
stąpiło uroczyste otwarcie wystawy
„Malarstwo portretowe ze zbiorów
MMP w Płocku” (czyt. więcej w SP
nr. 16/154) dyr. Leonard Sobieraj po−
prosił o uczenie chwilą ciszy pamięci
– zmarłego 18 września – Jakuba
Chojnackiego – wieloletniego prezesa
TNP.
Potem były już życzenia, kwiaty
i prezenty. W imieniu samorządu wo−
jewództwa mazowieckiego marszałek
Adam Struzik przekazał na rzecz mu−
zealnej kolekcji obraz „Kobieta
z wachlarzem” Józefa Pankiewicza –
dzieło pochodzące z przełomu XIX

MONIKA SIWIŃSKA

Prezenty i wyróżnienia

Potem życzenia składali przedstawi−
ciele mazowieckich muzeów, m.in.
z Łomży, Kutna i Warszawy oraz
przedstawiciele płockich instytucji
i służb. Dyrektor muzeum Leonard So−
bieraj, który otrzymał statuetkę „Pięk−
niejsza Polska”, podziękował za ży−
czenia i prezenty i zapewnił, że Muze−
um Mazowieckie nie spocznie na lau−
rach.
(rł)

Od kujawiaka
do oberka
Taką nazwę nosi organizowany 27
października w Łącku I Festiwal Fol−
kloru i Kultury Ziemi Kujawsko – Ma−
zowieckiej. Stowarzyszenie Gmin Poje−
zierza Gostynińskiego chce w ten
sposób uczcić swoje dziesiąte urodziny.
W hali sportowej w Łącku zaprezentują
się folklorystyczne zespoły pieśni i tań−
ca z miast i gmin należących do Stowa−
rzyszenia oraz twórcy ludowi. Będzie
degustacja lokalnych potraw i staropol−
skiej tradycyjnej kuchni kujawskiej
i mazowieckiej. Imprezie towarzyszyć
będą wystawy rzeźby, prac malarskich,
fotograficznych i przyrodniczych oraz
konkursy, m.in. na najlepszy zespół fol−
klorystyczny, na najpiękniejsze stoisko
i na utwór pisany gwarą regionalną. Ten
ostatni organizowany jest w związku
z ogłoszeniem przez Senat RP Roku
2006 Rokiem Języka Polskiego.
W konkursie mogą wziąć udział ucz−
niowie szkół gimnazjalnych i średnich
bez względu na profil szkoły oraz osoby
dorosłe. Warunkiem udziału jest nade−
słanie do 16 października oryginalne−
go, nie publikowanego utworu opatrzo−
nego godłem, poświęconego regionowi
Mazowsza i Kujaw pod adres: Stowa−
rzyszenie Gmin Turystycznych Pojezie−
rza Gostynińskiego (ul. Lipowa 6, 09−
520 Łąck). Mile widziana jest oczywi−
ście gwara mazowiecka i kujawska.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 27
października, a zwycięzcy poinformo−
wani telefonicznie lub listownie i zapro−
szeni na uroczystość wręczenia nagród,
która odbędzie się podczas Festiwalu.
Szczegółowych informacji o kon−
kursie i festiwalu udziela Biuro Sto−
warzyszenia Gmin Turystycznych Po−
jezierza Gostynińskiego pod nr tel.
(024) 2614054 lub e−mail: stow−
gmin@wp.pl
(rł)
Sygnały Płockie
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Około tysiąca absolwentów Jagiellonki spotkało się na jubileuszu swojej szkoły. Uściskom, okrzykom radości, wspomnieniom,
nie było końca. Byłych uczniów witało hasło: Szkoło! My z ciebie wszyscy. To był już siódmy zjazd jagiellończyków; pierwszy
był w 1931 roku – w 25−lecie szkoły, a następne mniej więcej co 10 lat.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Stulatka z przyszłością

Jesteśmy sławni

Podczas dwudniowego zjazdu przytaczano wiele
powodów, dla których absolwenci mogą być dumni,
że są jagiellończykami. Z pewnością powodem do
dumy są działania prekursorskie; to było pierwsze
gimnazjum polskie w Płocku, o które zabiegał i gro−
madził na nie pieniądze Aleksander Maciesza, w tej
szkole wydano pierwszą szkolną gazetę „Głos Płoc−
ka”, tu założono pierwszą płocką drużynę harcerską
i pierwsze koło krajoznawczo−turystyczne, na boisku
obecnej Jagiellonki odbył się w 1912 roku pierwszy
mecz piłki nożnej, której to gry zresztą szybko zaka−
zano, bo budziła kontrowersje. Co jeszcze w tej
szkole było pierwsze? Pierwsza pływalnia, pierwsze
szkolne gabinety odnowy, pierwszy uczniowski re−
kord lekkoatletyczny Polski, wymiana międzynaro−
dowa, nieformalne spotkania absolwentów itp.
Z wielu swoich absolwentów szkoła może być dum−
na. Na listę tych, którzy Jagiellonce przydają szczegól−
nego blasku wpisano: Kazimierza Askanasa (adwoka−
Sygnały Płockie

ta, absolwenta z 1927 ro−
ku), Jana Tadeusza Bet−
leya (artystę malarza, ab−
solwenta z 1927 roku),
Władysława Broniew−
skiego (poetę, ucznia
z lat 1906−1915), Tadeu−
sza Gierzyńskiego (adwokata, absolwenta z 1926 ro−
ku), Józefa Górzyńskiego (obrońcę Lwowa, absolwen−
ta 1918), Lecha Romana Grabowskiego (dyrektora
Muzeum Diecezjalnego, absolwenta 1928), Antolka
Gradowskiego (obrońcę Płocka 1920), Alfreda Jesiona
(artystę rzeźbiarza, absolwenta 1939), Romualda Jur−

W stulecie Jagiellonki

Żywy jubileusz
W obchody setnej rocznicy działalności edukacyjnej
dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. króla
Władysława Jagiełły aktywnie włączyli się nie tylko
byli wychowankowie, skupieni w Stowarzyszeniu Ja−
giellończyków, ale też obecni uczniowie. Pomysł wy−
szedł z Książnicy Płockiej, na której to dziedzińcu 7
września odbyła się premiera „scenek z życia szkolne−
go” w wykonaniu aktualnych uczniów jubilatki.
Widowisko w ekspresowym tempie przygotował Ta−
deusz Bystram; napisał scenariusz i przez kilka dni in−
tensywnie pracował z grupą uczniów. Efekt okazał się
bardzo sympatyczny; skąpa ale wyrazista scenografia
(szkolna tablica, przedwojenna dość zniszczona mapa
Europy, portret panującego i kilka ławek), uczniowskie
dyskusje na aktualne tematy szkolne i polityczne, a na−
wet kiepska dykcja aktorów przydawały widowisku au−
tentyczności. Zmieniające się na tablicy tematy lekcji
pozwalały nawet mniej historycznie obeznanym wi−
dzom zorientować się, w jakim czasie dana scenka jest
umiejscowiona.
Żywa lekcja historii rozpoczęła się od spadkobier−
ców idei powstania 1863 roku, poprzez Legiony, nada−
nie szkole 14 sierpnia 1918 roku nazwy „Królewsko−
Polskie Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły”,
obronę Płocka 1920 roku (zilustrowaną filmem z tego−
rocznej rekonstrukcji tych wydarzeń), II wojnę świato−
wą i czasy stalinowskie, w których uczniowie przycho−
dzili do szkoły w czerwonych krawatach ZMP a miej−
sce krzyża i godła w klasie zajął portret Stalina a potem
Bieruta. Inscenizacja kończy się w czasach powstawa−

(czyli scenki z życia szkolnego dziś
i w czasach Władka Broniewskiego)
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Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą w katedrze, podczas której bp Stanisław
Wielgus poświęcił nowy sztandar szkoły. Potem
wszyscy przeszli pod gmach swojej „budy”, gdzie
odsłonięto dwa pamiątkowe głazy: jeden poświęco−
ny założycielom szkoły w 1906 roku – działaczom
Polskiej Macierzy Szkolnej, drugi długoletniemu dy−
rektorowi Jagiellonki Janowi Przyszlakowi, który
szkołę w latach 1956 – 1981 rozbudował i nadał jej
obecny kształt.
Podczas jubileuszowej uroczystości w auli Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica wspominano pier−
wszych dyrektorów i sławnych absolwentów, zapre−
zentowano odrestaurowany sztandar Szkoły Płockiej
z 1906 roku. Wiceprzewodniczący Rady Miasta –
Tomasz Korga wręczył dyrektorowi Mirosławowi
Piątkowi medal „Zasłużony dla Płocka”, przyznany
szkole przez radnych, a prezydent Mirosław Milew−
ski wyraził nadzieję, że następny zjazd absolwentów
odbędzie się już w nowej hali sportowej Jagiellonki.
Oprawę artystyczną zapewnili koledzy z Małacho−
wianki – chór Minstrel pod dyrekcją Jacka Gałczyń−
skiego i Zespół Tańca Ludowego „Masovia” ze
Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych Politech−
niki Warszawskiej w Płocku. Na jubileusz szkoły,
przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta, wydano
sążnistą, prawie 500−stronicową monografię „100 lat
Jagiellonki. Z dziejów polskiej szkoły średniej
w Płocku 1906 – 2006”.

kowskiego (lekkoatletę, absolwenta 1938), Marcina
Kacprzaka (rektora Akademii Medycznej w Warsza−
wie, absolwenta 1908), Wacława Kaflińskiego (lekarza
sportowego, absolwenta 1926), Stanisława Józefa Ko−
staneckiego (dyrektora Biblioteki im. Zielińskich, ab−
solwenta 1933), Jana Kruszewskiego (generała Wojska
Polskiego, absolwenta 1907), Jana Lutyńskiego (profe−
sora socjologii, absolwenta 1939), Władysława Lutyń−
skiego (profesora weterynarii, absolwenta 1937), Ro−
mana Wincentego Lutyńskiego (adwokata, absolwenta
1907), Jakuba Pensona (uczestnika wojny polsko−bol−
szewickiej, absolwenta 1918), Jana Płoskiego (uczest−
nika wojny polsko−bolszewickiej, absolwenta 1914),
Stanisława Płoskiego (uczestnika wojny polsko−bolsze−
wickiej, absolwenta 1917), Stefana Themersona (arty−
stę awangardowego, absolwenta 1928), Jerzego Wę−
sierskiego (generała Wojska Polskiego, absolwenta
1911), Stanisława Zgliczyńskiego (prawnika, absol−
wenta 1918), Kazimierza Ottona Żurka (podchorążego
na pancerniku „Hood”, absolwenta 1938).
W pierwszych dziesięcioleciach istnienia szkoły
swoje losy związało z nią wielu wybitnych nauczy−
cieli, których praca dydaktyczno−wychowawcza
sprawiła, że uczniowie legitymujący się świadec−
twem maturalnym pierwszego Gimnazjum Polskie−
go, a następnie Państwowego Męskiego Gimnazjum
i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły z powodze−
niem studiowali na renomowanych uczelniach wyż−
szych (także zagranicą – Sorbona, Uniwersytet we
Fryburgu, Politechnika Lwowska). Wysoki poziom
nauczania pozwala i dzisiaj absolwentom Jagiellon−
ki ubiegać się o miejsca w najlepszych szkołach
wyższych.
Ewa Jasińska

nia Solidarności i represjonowania odradzającej się
opozycji.
W luźnych rozmowach uczniowie wspominają
swych kolegów m.in. Themersona, Askanasa, Bro−
niewskiego i nauczycieli – z ostatniego okresu m.in.
prof. Widutę, który nie przyszedł na lekcje „bo został
wezwany do prokuratury pod zarzutem, że zamiast
uczyć rosyjskiego, uczył jak być antyradzieckim”.
Widowisku cały czas towarzyszyła w tle muzyka,
dobrana do czasów, w których rozgrywają się poszcze−
gólne scenki: od „Hej, kto Polak na bagnety”, przez
pieśni legionowe, po utwory komponowane w czasie
powojennej odbudowy kraju i Beatlesów.
Spektakl dobrze wpisał się w tegoroczne Europejskie
Dni Dziedzictwa.
E.J.
PS Spektakl powtórzony został w czasie głównej
uroczystości jubileuszowej w auli Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica.
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Zgodnie ze Statutem, Rady Mieszkańców Osiedli mają obo−
wiązek składania co roku sprawozdań ze swej działalności.
Nie wszystkie Rady zadanie to za rok 2005 dotąd wypełniły.
Z dotychczas złożonych wynika, że aktywność poszczególnych
Rad jest różna. Przedstawiamy fragmenty tych opracowań,
których publikację rozpoczęliśmy w poprzednim numerze.

Tysiąclecia
Rada Mieszkańców Osiedla „Ty−
siąclecia” pracuje w 15−osobowym
składzie od początku kadencji.
W ubiegłym roku Rada odbyła 11 po−
siedzeń. Tematyka zebrań dotyczyła
m.in. porządku i bezpieczeństwa, mo−
nitoringu, mieszkań socjalnych, orga−
nizacji zajęć dla dzieci i młodzieży
w czasie wakacji, współpracy z pla−
cówkami oświatowymi i kulturalnymi,
konkursu pn. „Osiedle kwiatami pach−
nące”.
Odbyły się także spotkania z przed−
stawicielami policji, straży miejskiej
i radnymi naszego okręgu. Przeprowa−
dzono kilka kontroli osiedla, zwraca−
jąc uwagę na ład, porządek i bezpie−
czeństwo. Wnioski z kontroli omawia−
ne były na sesji Rady.
Z naszej inicjatywy wykonano na
osiedlu zatoczkę postojową dla samo−
chodów przy ul. Tysiąclecia i wycinkę
topoli przy tej samej ulicy. Zapropono−
waliśmy wprowadzenie do budżetu
miasta 3 osiedlowych inwestycji: wy−
mianę kolektora ściekowego w Alei
Kobylińskiego, wykonanie nowego
chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza,
wymianę pojemników na śmieci w bu−
dynkach przy ul. Bielskiej.
W 2005 roku wyremontowana zo−
stała na naszym osiedlu Aleja Space−
rowa, teraz więc staramy się by zielo−
ne place i ławki nie zostały zdewasto−
wane.

Współpracując z placówkami osie−
dlowymi zorganizowaliśmy: „Majowe
biesiadowanie” (wspólnie z SDK), kon−
kurs plastyczny dla dzieci z SP nr 16
„Wygląd mojego miasta w dniu 3 Ma−
ja”, „Dzień Matki” (z przedszkolem nr
15 i SP nr 16), „Dzień Dziecka” (z SDK
i przedszkolem nr 15), pomagaliśmy
w akcji „Lato”, Dzień Seniora i Inwali−
dy (z SDK), „Mikołajki” (z przedszko−
lem i szkołą), choinkę i zabawę karna−
wałową dla dzieci z osiedla.
Tradycyjnie, z okazji świąt Bożego
Narodzenia, życzenia dla mieszkań−
ców przekazaliśmy na tablicach ogło−
szeniowych przed wejściem do budyn−
ków a w SDK odbył się wieczór wigi−
lijny.
Na podkreślenie zasługuje coraz ob−
fitszy plon konkursu na ukwiecone
osiedle. W ubiegłym roku wyróżniono
120 balkonów i 33 ogródki. Podsumo−
wanie konkursu (z występami grupy
tanecznej) odbyło się w SDK.
Radni RMO „Tysiąclecia” wzięli
udział w uroczystości 11 listopada,
złożyli kwiaty na płycie Grobu Niez−
nanego Żołnierza.
Dyżury zarządu RMO „Tysiąclecia”
odbywają się w każdy pierwszy wto−
rek miesiąca w godz. 18 – 19 w SDK,
a w każdą pierwszą środę miesiąca dy−
żurują w administracji osiedla (godz.
15 – 17).
Małgorzata Paśnik
(przewodnicząca RMO „Tysiąclecia”)

Stare Miasto
W okresie sprawozdawczym 15−oso−
bowa Rada Mieszkańców Osiedla „Sta−
re Miasto” pracowała w niezmienionym
składzie. Odbyliśmy 20 posiedzeń, na
których tematami wiodącymi były spra−
wy statutowe, a w szczególności: niesie−
nie pomocy mieszkańcom najuboższym
i samotnym, organizowanie życia kultu−
ralnego i sportowego wśród młodzieży,
dbanie o ład i bezpieczeństwo na osie−
dlu, współpraca z MOPS, przyjmowa−
nie wniosków i interwencji podczas dy−
żurów (w każdy piątek).
W 2005 roku podjęliśmy 52 uchwa−
ły, które dotyczyły spraw administra−
cyjnych Rady, pomocy dla mieszkań−
ców, wyjazdu chorych dzieci na turnu−
sy rehabilitacyjne, zakupu książek dla
biblioteki, pomocy dla przedszkola nr
25. Na realizację zadań statutowych
mieliśmy do dyspozycji 20.500 zło−
tych (7 tys. dotacja Urzędu Miasta,
13.019 zwrot środków niewykorzysta−
nych w roku 2004, 481 zł od sponso−
rów). Wydaliśmy z tego 16.797,52 zł.
Operacje finansowe w większości do−
tyczyły: usług (naprawa urządzeń tech−
nicznych, gastronomia na imprezy, op−
łaty telekomunikacyjne) i zakupów (na
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choinkę noworoczną, wycieczki dzieci
do Cierszewa i Łącka, Dzień Dziecka,
Pożegnanie lata, spotkanie wigilijne dla
emerytów i rencistów, turnieje sporto−
we). 800 zł przekazaliśmy Technikum
Ekonomiczno−Kupieckiemu na zakup
książek i sprzętu sportowego, 500 zł do−
łożyliśmy na organizację (wspólnie
z Ligą Kobiet Polskich) Dnia Dziecka
dla dzieci niepełnosprawnych.
W swej pracy nie zapomnieliśmy
o osobach starszych, którym staraliś−
my się pomóc, nie tylko w sposób ma−
terialny. Należy tu wymienić nasze
liczne wystąpienia do różnych instytu−
cji w formie interwencji np. zamiana
mieszkania, rozłożenie zaległości
czynszu na raty, remont pieca, napra−
wa okien. Wśród wielu interwencji na
uwagę zasługuje sprawa zakłócania
spokoju mieszkańcom Starego Miasta
przez lokale prowadzące działalność
rozrywkową i organizację koncer−
tów.(...) Starówka powinna tętnić ży−
ciem kulturalnym i rozrywkowym, ale
nie może odbijać się to na spokoju
mieszkańców Starego Rynku i okolic.
Dobrze układa się nasza współpraca
z Komendą Miejską Policji i Strażą

Radziwie
W ciągu 2005 roku Rada Mieszkań−
ców Osiedla „Radziwie” spotkała się
14 razy, w tym raz z władzami miasta.
W czasie zebrań omawiane były m.in.
bieżące sprawy dotyczące Radziwia
i jego mieszkańców, modernizacja
i budowa ulic – Popłacińskiej, Stocz−
niowej, Krakówki, Tartacznej, Sannic−
kiej, Krętej, Zielonej, Okopowej
i Strażackiej, dokończenie budowy
wodociągów i kanalizacji w ul. Stra−
żackiej i Zielonej oraz dróg dojazdo−
wych do mostu. Ponadto Rada podjęła
18 uchwał, dotyczących organizacji
i współorganizacji imprez okoliczno−
ściowych na osiedlu takich jak: IV Ha−
lowy Turniej Piłki Nożnej Rad Osie−
dli, Parafiada, mecz piłki siatkowej,

wyjazd dzieci na lodowisko w czasie
ferii (połączony z ogniskiem), Pier−
wszy Dzień Wiosny, widowisko tea−
tralne z okazji Dnia Matki, 2 pikniki
rodzinne na stadionie, festyn z radiem
DJ, współorganizacja wigilii dla
mieszkańców, składanie kwiatów na
mogiłach poległych żołnierzy na miej−
scowym cmentarzu.
Na spotkaniach Rady obecni byli za−
wsze: radny Zbigniew Nowak, przed−
stawiciele Straży Miejskiej i policji
(dzielnicowy).
Członkowie RMO „Radziwie” peł−
nią cotygodniowe dyżury w czwartki
w godz. 18 – 19.
Urszula Malesa
(przewodnicząca RMO „Radziwie”)

Międzytorze
Rada Mieszkańców Osiedla „Mię−
dzytorze” w 2005 roku na 6 sesjach
i 11 posiedzeniach Zarządu podjęła 46
uchwał dotyczących:
1. zmian personalnych we władzach
Rady
2. wyrażenia opinii na temat fun−
kcjonowania jednostek usługowych
3. wspólnych działań z działem
kulturalnym Mazowieckiej Spół−
dzielni Mieszkaniowej: Dzień
Dziecka, choinka, wigilia w Klubie
Seniora
4. wspólne działania z parafialną
Akcją Katolicką – festyn na zakończe−
nie roku szkolnego
5. wspólne imprezy organizowane
z biblioteką przy ul. Gierzyńskiego 17
6. rekreacja w hali sportowej Gim−
nazjum nr 1

7. uczestnictwo w IV edycji halowe−
go Turnieju Piłki Nożnej rad miesz−
kańców i samorządu
8. sprawy bieżące i wydatki dla po−
trzeb Rady.
Cyklicznie odbywały się dyżury
w siedzibie Rady w pierwszy i ostatni
czwartek miesiąca – w sumie 23 spotka−
nia. Radni spotkali się z dzielnicowym
i strażnikami miejskimi na temat po−
rządku na osiedlu. Sprawy dotyczące
porządku, stanu chodników i inne, bę−
dące w gestii MSM były zgłaszane
w formie pisemnej, telefonicznie lub
ustnie do odpowiedniego działu. Wysła−
no pisma do Komunikacji Miejskiej
w sprawie przeniesienia przystanku na
ul. Piłsudskiego i do Miejskiego Zarzą−
du Dróg.
Lech Dejnecki
(przewodniczący RMO „Międzytorze”)

Miejską. Przedstawiciele obu służb
przychodzą na nasze dyżury. Zajmowa−
liśmy się także sprawami uciążliwymi
dla ogółu społeczeństwa jak: remonty
ulic, budynków, oświetlenie. Corocznie
składamy wnioski do planu budżetu
miasta o: remont ul. Synagogalnej,
Zduńskiej, przebudowę łącznika pomię−
dzy ul. Zduńską a Kazimierza Wielkie−
go, nowy chodnik w ul. Kazimierza
Wielkiego i na Placu Jurgensa, złago−
dzenie łuku na skrzyżowaniu ul. Nowo−
wiejskiego i Łukasiewicza, uporządko−
wanie terenu przy ul. Topolowej, re−
mont schodów prowadzących z ul. Ka−
zimierza Wielkiego do Sobótki, remont
nawierzchni łącznika ul. Królewieckiej
z ul. Jeziorowskiego, wykonanie zatoki
postojowej w ul. Królewieckiej. (...)
Żadna z wymienionych spraw nie zosta−
ła wstawiona do planu, bądź z przyczyn
finansowych, bądź z powodu współ−
własności kawałka gruntu. Jedyną ulicą,
która została wyremontowana jest 60
metrów ul. Koziej.(...)
Jesteśmy świadomi, że nie wszyst−
kie zgłoszone uciążliwe sprawy zosta−
ły przez nas pozytywnie załatwione.
Niestety, były to raczej sprawy, na
które nie mieliśmy wpływu.
Leon Bor
(przewodniczący RMO „Stare Miasto”)

Skrzyżowanie przed modernizacją

Sygnały Płockie

Płock – miasto
wolne od grypy

Nasi Maltańczycy reprezentowali Polskę i Płock na X. Eurocampie
w Rumunii. Wyjazd zaowocował nowymi kontaktami i propozycją
zorganizowania kolejnego, XI Eurocampu w naszym mieście.

Zasłużony wypoczynek
To był dla nich ciężki sezon. – Od
maja do połowy września, zabezpie−
czaliśmy około 30 imprez. Udzieliliś−
my pomocy 145 osobom, 14 – tran−
sportowaliśmy do szpitali pod na−
dzorem lekarza – opowiada Sławek
Szaruga, komendant Służby Maltań−
skiej w Płocku. Wystarczy wymie−
nić: Cover Festiwal, koncert „Hity
na czasie” i „Jazz na Starówce”,
Dzień Dziecka w zoo czy pielgrzym−
kę do Częstochowy. Wszędzie tam
było widać maltański krzyż.
Dlatego wyjazd do Rumunii po−
traktowali, nie tylko jako wyróżnie−
nie (na 30 oddziałów Służby Maltań−
skiej w Polsce Zarząd Główny wy−
brał Płock na reprezentowanie nasze−
go kraju), ale i zasłużony odpoczy−
nek.
Ośmioosobowa grupa płockich ra−
towników spędziła kilka sierpnio−
wych, słonecznych dni w St. Georgia
wraz z kolegami z 12 innych euro−
pejskich krajów, m.in. z Niemiec,
Holandii, Czech, Węgier oraz Serbii
i Czarnogóry.
– Doskonaliliśmy nasze umiejętno−
ści z zakresu ratownictwa medyczne−
go i nawiązywaliśmy przyjaźnie –
mówi Szaruga.
Podczas „Dnia polskiego” zapoz−
nawali innych obozowiczów z pol−
ską kulturą.

– Ugotowaliśmy bigos dla 85
uczestników z ponad 40 kg kiszonej
kapusty. Była też biała kiełbasa i tra−
dycyjne wędliny. Największymi sma−
koszami naszego jedzenia okazali się
Niemcy – dodaje płocki komendant.
– Jako jedyni też przedstawiliśmy ta−
niec ludowy w oryginalnych i kom−
pletnych ludowych strojach, które
wypożyczył nam Tomasz Panek
z Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”.
Zatańczyli „Krakowiaka”, który tak
się spodobał, że poproszono o bisy.
Również przygotowana przez płoc−
czan prezentacja regionu i miasta by−
ła jedną z najbardziej profesjonal−
nych – obok folderów i ulotek
przygotowali pokaz mulitmedialny.
– Tu należą się podziękowania dla
Wydziału Promocji Urzędu Miasta,
który przekazał nam materiały pro−
mocyjne – dodaje Szaruga. – Dzięku−
jemy również Prezydentowi Płocka
za pomoc w zorganizowaniu busa,
który zawiózł nas na miejsce. W cza−
sie wolnym Maltańczycy zwiedzali
Rumunię, m.in. zamek słynnego
księcia Draculi.
Polska i Płock tak się spodobały, że
Rumuni chcę przyjechać do nas z rewi−
zytą jeszcze w tym roku. Szykuje się
również współpraca z Niemcami, którzy
chcieliby zorganizować kolejny europej−
ski zjazd Maltańczyków w Płocku. (rł)

Zdrowe Mazowsze
1,3 mln złotych przeznaczył Sej−
mik Województwa Mazowieckiego
na akcję „Zdrowi mieszkańcy to
zdrowe Mazowsze”, która realizo−
wana jest od września do połowy
grudnia.
W programie bierze udział 9 szpi−
tali wojewódzkich (w tym płocki
Wojewódzki Szpital Zespolony na
Winiarach), które przeprowadzą
działania edukacyjno−profilaktyczne
z zakresu: chorób układu krążenia,
Sygnały Płockie

nowotworów – piersi, szyjki macicy,
gruczołu krokowego, a także profi−
laktyki cukrzycy, wczesnego wykry−
wania jaskry, osteoporozy, wad po−
stawy, walki z paleniem papierosów
oraz promocji zdrowia.
Zadania te będą realizowane pod−
czas „białych sobót i niedziel”, kiedy
to będzie można skorzystać z bezpłat−
nych badań m.in. pomiaru ciśnienia,
poziomu glukozy, cholesterolu, EKG,
spirometrii, mammografii.
(j)

Pod takim hasłem SZPZOZ rozpo−
czął realizację programu bezpłatnych
szczepień profilaktycznych dla płoc−
czan. Uprawnionymi do tych usług są
osoby należące do grupy wysokiego
ryzyka tj. w wieku powyżej 65 lat, le−
gitymujące się aktualnym dowodem
ubezpieczenia zdrowotnego.
Akcja bezpłatnych szczepień (spon−
sorowanych przez Urząd Miasta) pro−
wadzona jest w przychodniach: przy
ul. Reja 15/3 (od poniedziałku do piąt−
ku w godz. 8 – 12), ul. Wolskiego 4
(wtorki i piątki w godz. 8−12, środy od

godz. 8 do 11, w czwartki od godz. 12
do 15), ul. Zielona 40 (od poniedziałku
do piątku w godz. 8 – 13), Ośrodku
Zdrowia w Górach (środy i czwartki
od 13 do 17, pozostałe dni w godz. 8 –
15), w Poradni Przyszpitalnej ul. Ko−
ściuszki 28 (w piątki od godz. 8 do 18)
i w NZOZ „Rodzina” ul. Jana Pawła II
39 (wtorki i środy od godz. 15 do 18,
w pozostałe dni od 8 do 12).
Szczepienia odpłatne dla dorosłych,
dzieci i młodzieży wykonywane są
w przychodniach przy ul. Wolskiego,
Reja, Zielonej i w Górach.
(j)

IV Dzień Przyjaznych Serc
22
września
zorganizowano
czwarty już Dzień Przyjaznych Serc
w Domu Pomocy Społecznej Przy−
jaznych Serc mieszczącym się przy
ulicy Krótkiej 6a.
– Dopóki nie stać nas na czynienie
rzeczy małych, nie stać nas na czynie−
nie wielkich – takimi słowami powitał
zebranych gości dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej – Ma−
riusz Krzyżaniak.
Na zaproszonych gości oraz wycho−
wanków Domu czekały między inny−
mi przejazdy dorożką i rikszami, wy−
stępy zespołów, liczne konkursy, wy−
stawy malarstwa i fotografii. Na stoi−
sku Straży Miejskiej najmłodszym
malowano twarze. Dużą atrakcją były

również pokazy żonglerskie wolonta−
riuszy warszawskiej Fundacji dr
Clown. Jak podkreślił dyrektor Domu
Przyjaznych Serc – Piotr Ostrowicki,
jest to dzień integracji osób niepełno−
sprawnych ze zdrowymi mieszkańca−
mi naszego miasta. Jest to dzień rado−
ści i życzliwości.
– Z roku na rok impreza jest coraz
większa. Trzymać tak dalej – życzył
organizatorom zastępca prezydenta
Piotr Kubera.
W Domu Pomocy Społecznej Przy−
jaznych Serc mieszka 80 wychowan−
ków, 50 dzieci i młodzieży oraz 30 do−
rosłych. Od 5 lat działa przy nim Sto−
warzyszenie „Kolory Życia”.
M. Twardo

Bezpłatna infolinia MOPS
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy domowej, masz problemy małżeń−
skie lub rodzinne pod numerem 0 800 80 99 90 uzyskasz pomoc.
Od 25 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku uruchomił
bezpłatną infolinię dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (kry−
zysowej). Infolinia jest czynna całą dobę i obsługiwana przez trzech pedagogów
z Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Środki finansowe na ten cel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał
z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie. Projekt finansowany będzie do 22 grudnia.
(rł)



z redakcyjnej poczty

Mistrzostwa szaradzistów
Zarząd płockiego Klubu Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks” infor−
muje, że 2 września w Szkole Wyższej
im. Pawła Włodkowica odbył się II
Ogólnopolski Otwarty Szaradziarski
Turniej Miasta Płocka. Wzięło w nim
udział 21 zawodników m.in. z Płocka,
Gdyni, Grodziska, Zdworza, Łącka,
Śremu.
Zawody otworzył wiceprzewodni−
czący Rady Miasta Płocka Lech Latar−
ski. W turnieju można było zdobyć
maksymalnie 58 punktów. Najwięcej –
44 punkty – wywalczył Tomasz Tokar−
ski z Gdyni. Dwa punkty mniej zdobył
Zbysław Pieczyński ze Śremu a na

trzecim miejscu uplasował się płoccza−
nin Robert Romanowski z 33 punktami.
Nagrody, ufundowane przez delega−
turę Urzędu Marszałkowskiego, Urząd
Miasta, Starostwo Powiatowe i TNP, zwy−
cięzcom wręczali: Stanisław Bruszkowski
– prezes Zarządu Głównego Federacji
Klubów Szaradzistów i Kazimierz Cieślik
– pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji
pozarządowych. Nagrodę Tygodnika
Płockiego dla najlepszego szaradzisty
otrzymał Michał Okunowski z Grodziska
Mazowieckiego, a dla najlepszego płoc−
czanina (ufundowaną przez poseł J. Szy−
manek−Deresz) – Robert Romanowski.
Andrzej Jakubowski
(prezes klubu „Relaks”)
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Niecodzienni goście i wspaniałe książki – Książnica ZUS radzi
Płocka zaprasza na niezwykły cykl poświęcony twórcy
i ludziom z kręgu paryskiej „Kultury”

KONTROLUJ LIMIT
OSKŁADKOWANYCH ZAROBKÓW

Jerzy Giedroyc i zagubieni romantycy

Książe emigrantów
Do Płocka przyjedzie m.in. pisarka
Joanna Siedlecka – autorka cieka−
wych i cenionych książek o polskich
pisarzach tj. W. Gombrowiczu, Wit−
kacym czy Z. Herbercie oraz Zbi−
gniew Zapasiewicz – aktor i reżyser,
twórca spektaklu „Pan Cogito szuka
rady” i „Powrotu Pana Cogito”.
In memoriam

W 2006 roku przypada setna roczni−
ca urodzin Jerzego Giedroycia, sześć−
dziesiąta rocznica założenia Instytutu
Literackiego i trzydziesta rocznica
śmierci Juliusza Mieroszewskiego, pi−
sarza politycznego i najbliższego
współpracownika twórcy paryskiej
„Kultury”. Sejm RP, chcąc oddać hołd
wybitnemu Polakowi i dziełu Jego ży−
cia, ogłosił rok 2006 – Rokiem Jerze−
go Giedroycia. Jerzy Giedroyć całe ży−
cie poświęcił sprawie niepodległości
Polski. Polski tolerancyjnej i nowo−
czesnej, ale też – szanującej własne
tradycje narodowe. Utworzony przez
niego miesięcznik „Kultura” przez po−
nad pół wieku był dla Polaków urze−
czywistnieniem ideałów wolności sło−
wa i myśli – czytamy w uchwale Sej−
mu RP. – Łamy pisma otwarte były dla
autorów związanych z prawicą i z le−
wicą, piłsudczyków i narodowców, li−
berałów i konserwatystów. Dzieła wy−
dane w „Bibliotece Kultury” weszły
do kanonu literatury polskiej. Kwar−
talnik „Zeszyty Historyczne” jest dziś
jednym z ważniejszych źródeł wiedzy
o najnowszej historii Polski.
Program płockich obchodów, jaki
przygotowuje na październik i listo−
pad Książnica Płocka, jest jedynym
w mieście projektem kulturalnym
honorującym znaczącą dla całej kul−
tury polskiej rocznicę.
W kręgu kultury

W ciągu pięciu tygodni, w scenerii
wystawy przygotowanej przez Towa−
rzystwo Opieki nad Archiwum Insty−
tutu Literackiego w Paryżu, Książnica
Płocka zorganizuje rozliczne spotka−
nia, prelekcje, projekcje filmowe i wi−
dowisko poetyckie. Organizatorzy
przygotowali wieczory poświęcone
Jerzemu Giedroyciowi i jego najbliż−
szym współpracownikom z redakcji
„Kultury”, Józefowi Czapskiemu, Sła−
womirowi Mrożkowi, Zbigniewowi
Herbertowi i Markowi Hłasce. Ich syl−
wetki, dokonania i twórczość w naj−
różnorodniejszej formie przybliżą
nam tacy goście, jak red. Jerzy Kisie−
lewski, wspomniany Zbigniew Zapa−
siewicz i Olga Sawicka, Joanna Sie−
dlecka, Roman Śliwonik i Zbigniew
Mańkowski oraz Andrzej Nowakow−
ski. Fragmenty literackie czytać będą
aktorzy Teatru Dramatycznego
w Płocku.
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Spotkanie I:
Zagubieni romantycy – wystawa
Na kilkudziesięciu planszach bę−
dzie można znaleźć m.in. kalenda−
rium najważniejszych wydarzeń z hi−
storii Instytutu Literackiego – od jego
powstania w 1946 roku w Rzymie do
dziś, obszerny życiorys Giedroycia
i fragmenty artykułów z „Kultury”
autorstwa m.in. Cz. Miłosza czy G.
Herling – Grudzińskiego. Obszerne
fragmenty wystawy poświęcone są
Zofii i Zygmuntowi Hertzom oraz
tzw. „Kręgowi Kultury”, do którego
należeli m.in. W. Gombrowicz, L.
Kołakowski, M. Hłasko, S. Lem i S.
Mrożek. Do przygotowania wystawy
wykorzystano fotografie z archiwum
Instytutu Literackiego w Paryżu,
a także zdjęcia Piotra Wójcika. Auto−
rem scenariusza jest Agnieszka Mit−
kowska. Podczas otwarcia wystawy –
10 października – pokazany zostanie
film „Książe emigantów – wieczór
faktów, wspomnień i wrażeń”. Będzie
też Jerzy Kisielewski – syn Stefana
– publicysta i członek honorowy ka−
pituły nagrody „Kisiela”.
Spotkanie II:
Następny do raju

Dwa dni później – 12 październi−
ka – Książnica zaprasza na spotkanie
z Romanem Śliwonikiem – poetą,
eseistą i autorem „Portretów z bufe−
tem w tle”. Śliwonik opowie o swo−
jej książce, gdzie zabawnie i dowcip−
nie, ale i z refleksją pełną zadumy
kreśli „bufetowe” portrety Grocho−
wiaka, Stachury, Himilsbacha i Hła−
ski. To właśnie postać Jamesa De−
an’a polskiej literatury będzie tema−
tem spotkania „Następny do raju –
życie i legenda Marka Hłaski”. Frag−
menty książki przeczyta Henryk Jóź−
wiak.
O kolejnych spotkaniach z cyklu
„Zagubieni romantycy” poinformu−
jemy w następnym numerze SP. (rł)

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubez−
pieczeń społecznych, roczne ograni−
czenie podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
zostało ustalone na poziomie 30−krot−
nego przeciętnego miesięcznego wy−
nagrodzenia w gospodarce narodowej
na dany rok.
Kwota tego ograniczenia na 2006
rok wynosi 73.560,00 zł, co oznacza,
iż od nadwyżki ponad tę kwotę nie po−
biera się składek emerytalnych i rento−
wych. Zaniechanie obliczania i opłaca−
nia składek za ubezpieczonego pra−
cownika z tytułu przekroczenia usta−
wowego pułapu jest obowiązkiem
płatnika (pracodawcy).
Jeżeli jednak osoba ubezpieczona
ma kilka źródeł zarobkowania, powin−
na zawiadomić wszystkich płatników
o terminie przekroczenia kwoty rocz−
nej podstawy, składając stosowne



oświadczenie o zaprzestaniu dalszego
opłacania składek emerytalnych i ren−
towych.
Warto jednocześnie wiedzieć, iż za
skutki błędnego oświadczenia, powo−
dującego nieopłacenie należnych skła−
dek odpowiada sam ubezpieczony.
Jeśli – mimo całej procedury zapo−
biegania przekroczeniu rocznej pod−
stawy wymiaru, składki zostaną od−
prowadzone od nadwyżki ponad limit
30−krotności, Zakład informuje o tym
fakcie płatników składek (i za ich poś−
rednictwem ubezpieczonych) oraz
zwraca je, rozliczając się z płatnikiem,
z wyjątkiem składek przekazanych do
otwartych funduszy emerytalnych.
PAMIĘTAJ! Zaniechanie poboru
składek emerytalnych i rentowych to
znacznie wyższe wynagrodzenie
otrzymywane „do ręki”. To się opłaca.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS)

śladem naszych publikacji

Z honorem do końca
W poprzednim numerze Sygnałów
Płockich zamieściliśmy pod powyż−
szym tytułem wspomnienia jednej
z mieszkanek Radziwia, przekazane
przez rodzinę i znajomych, dotyczące
kilku pamiętnych wrześniowych dni
w 1939 roku. Jeden z czytelników
zechciał uściślić i uzupełnić tę rela−
cję. Poniżej obszerne fragmenty tego
opracowania.

(...) Brakuje, niestety, dobrze spi−
sanych, relacji naocznych świadków
tamtych wydarzeń, gdyż jak słusznie
stwierdza autorka „W tym czasie nie−
wielu radziwiaków pozostało w do−
mach, większość uciekła przed zbli−
żającymi się wojskami niemieckimi”.
Szkoda, że wiarygodność tych re−
lacji maleje, jeśli czyta się że „pułk
rozłożył się na odpoczynek w gospo−
darstwie...”. Etatowy stan pułku
piechoty w 1939 roku wynosił 3303
żołnierzy, 664 konie, 87 ręcznych
karabinów maszynowych, 36 cięż−
kich karabinów maszynowych, 29
karabinów przeciwpancernych, 9
armatek ppancernych, 27 granatni−
ków, 7 moździerzy i 2 działa. Nawet
jeśli w wyniku wcześniejszych walk
poniósł straty to i tak w jednym gos−
podarstwie by się nie zmieścił. Wie−
my też, że w czasie walk w Radziwiu
19 pułk piechoty (pp) wzmocniony
został min. 3 kompaniami saperów.
Były też inne pododdziały artylerii.
Autorka pisze, że „w oczy rzucało
się ubogie uzbrojenie”. Na miejscu
zakwaterowania żołnierz miał ze so−
bą tylko osobisty karabin. Ciężki
sprzęt był na stanowiskach bojo−
wych. Ponadto amunicji nie noszo−

no w torbach, ze względów bezpie−
czeństwa, lecz w ładownicach
i skrzynkach. Amunicji zaś im nie
brakowało o czym świadczy to, że
do dzisiaj można ją znaleźć na ra−
dziwskich polach. (...)
Dowódcą 19 pp był ppłk dypl. Sta−
nisław Sadowski. Leon Sas−Świstel−
nicki był tylko dowódcą I baterii. Na
polach od Dobrzykowa do Soczewki
poległo ok. 500 polskich żołnierzy
(tylu jest pochowanych na cmenta−
rzach w Dobrzykowie, Radziwiu i So−
czewce). Straty 19 pp szacuje się na
300 zabitych i 700 rannych żołnierzy.
19 pp walczył jeszcze nad Bzurą.
Walki w odwrocie 19 pp, a w szcze−
gólności dowodzenie tym pułkiem
przez ppłk. Sadowskiego oceniane są
bardzo wysoko przez historyków woj−
skowych.(...)
Żałuję, że zbyt mało mamy publicy−
stów, historyków, którzy zajęliby się
tym okresem profesjonalnie. Mało
jest też czytających, interesujących
się własną historią. Walki w Radzi−
wiu w 1939 roku na to zasługują. Do
tej pory najlepiej, według mnie, zro−
bił to Michał Trubas w swojej książ−
ce „Ziemia płocka w wojnach XIX
i XX wieku”, z której to zaczerpnąłem
informacji, pisząc ten tekst. Polecam
też książkę Zygmunta Kozaneckiego
„Wiek walki o dwie wolności”. Przy
radziwskim gimnazjum, od dwóch
lat, jest też pierwsza kolorowa tabli−
ca informacyjna o tych walkach.
Bogusław Osiecki
PS W tym roku Urząd Miasta, z ini−
cjatywy Towarzystwa Miłośników
Radziwia, zrealizuje pierwszy etap
naprawy grobu żołnierskiego na
cmentarzu w Radziwiu. Prace zostały
rozpoczęte.

Sygnały Płockie

*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*
W latach 1949 – 1959 dwieście tysięcy młodych Polaków zmuszono do pracy w kopalniach węgla, rud ura−
nu i kamieniołomach. Władza komunistyczna uznała ich za element „niepewny politycznie”.

było ponad sto osób – żołnierzy –
górników, ich rodzin oraz gości. Kil−
kudziesięciu z nich odznaczono Krzy−
żem Represjonowanych Żołnierzy –
Górników. Otrzymali je również
Adam Struzik – marszałek woje−
wództwa mazowieckiego, Michał
Boszko – starosta płocki oraz wójto−
wie gmin Mazowsza Płockiego. Wła−
dysław Gąsiorowski – prezes płockie−
go okręgu w skrócie przypomniał
działania, sukcesy i porażki organiza−
cji. Mówił o walce między innymi
o wypłacenie odszkodowań za ciężką
pracę, które mimo wielu prób zakoń−
czyły się fiaskiem. Niestety, jedyne
co się udało wywalczyć to dodatek do
emerytury, zatwierdzony przez Sejm
2 września 1994 roku.
Podziękował władzom lokalnym
i samorządowym. – Od 1994 roku ni−
gdy nie zostaliśmy pozostawieni sa−
mym sobie. Zawsze mogliśmy liczyć
na pomoc władz Płocka i wielu gmin,
a także Wojskowej Komendy Uzupeł−
nień, Liceum im. Małachowskiego
i Towarzystwa Naukowego Płockiego
– mówił Gąsiorowski. Miasto zapro−
ponowało m.in. wiosną 1998 roku
zwolnienie płockich żołnierzy – gór−
ników z kasowania biletów KM,
a TNP wsparło wydanie książki „Żoł−
nierze z kilofami. Monografia żołnie−
rzy – górników okręgu płockiego”
Władysława Gąsiorowskiego.
(rł)

15 lat Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników

Przymusowa służba Polsce

Wiosną 1942 roku Niemcy przystąpi−
li do rozpracowywania działalności
POW i ZWZ na terenie Płocka. W ak−
tach gestapo Ciechanów – Płock znalaz−
ło się zestawienie 32 osób podejrzanych
o przynależność do Związku Walki
Zbrojnej. Finałem tej akcji było przepro−
wadzenie 18 września 1942 roku egze−
kucji represyjnych w Płocku, Bodzano−
wie i Radoszewie.

1945 r. z zachodu. W kopalniach spę−
dzili swoje najlepsze lata (czasami służ−
ba trwała nawet do 3 lat), tracąc zdro−
wie a nawet życie.
Spotkanie po latach

Po 40 latach, dzięki wsparciu działa−
czy PSL – m.in. posła Witolda Chrza−
nowskiego – udało się zorganizować zja−
zdy wojewódzkie (m.in. w Płocku) by−
łych żołnierzy – górników, a następnie
krajowy. Pod koniec grudnia 1991 r. wy−
brano władze krajowe, w skład których
weszli delegaci z województwa płockie−
go m.in. Władysław Gąsiorowski (Pre−
zydium) i Marcin Zalewski (Zarząd Kra−
jowy). Początkowo Stowarzyszenie no−
siło nazwę Związek Represjonowanych
Żołnierzy−Górników i liczyło w dniu re−
jestracji 44 000 członków, w tym około
4 tys. żołnierzy z zakładów wydobywa−
nia rud uranu (na I zjazd wyborczy płoc−
kiego okręgu ZRŻG w styczniu 1993
przybyło 150 żołnierzy).
Dziś stowarzyszenie liczy 18 600
członków oraz ponad 4,2 tys. wdów

i zaledwie 321 byłych żołnierzy ura−
nu skupionych w 45 okręgach oraz
prawie 100 kołach terenowych w ca−
łej Polsce. Jedyną przyczyną zmniej−
szenia liczby członków jest ich duża
śmiertelność – średni wiek to 73−75
lat.
Jubileusz w Płocku

15 rocznicę powstania uczcili 14
września w ogródku MZOS−u. Przy−

Płocka młodzież spotkała się z kombatantami 18 września pod
pomnikiem 13 Straconych, na którym po 64. latach znalazły
się nazwiska wszystkich powieszonych Polaków

Straceni nie – bezimienni
ARCHIWUM MUZEUM MAZOWIECKIEGO W PŁOCKU

Byli żołnierzami, ale zamiast kara−
binów dano im kilofy i kazano praco−
wać bez przerw na posiłki, czasami po
kilkanaście godzin na dobę pod zie−
mią, siedem dni w tygodniu. Kiedy
kończyła się szychta, po skromnym
obiedzie, czekały ich normalne ćwi−
czenia wojskowe.
Wojskowe bataliony górnicze nie
były – jak utrzymywała propaganda
komunistyczna – spontanicznym zry−
wem młodych żołnierzy, którzy dobro−
wolnie zgłaszali się do pracy w kopal−
niach, gdzie po wojennej zawierusze
brakowało rąk do pracy.
Było to doskonale zorganizowane
narzędzie represji politycznych – rodzaj
komunistycznego odwetu na synach
działaczy PSL Stanisława Mikołajczy−
ka oraz dzieciach właścicieli ziemskich
tzw. „kułaków wiejskich”, kupców, fa−
brykantów czy oficerów pomordowa−
nych w Katyniu. Przymusowe pobory
objęły także młodocianych uczestni−
ków Powstania Warszawskiego, żołnie−
rzy AK oraz wracających do kraju po

Niech żyje Polska!

18 września 1942 r. Niemcy spędzili
mieszkańców Płocka na plac przy ul.
Niecałej (obecnie Plac 13 Straconych).
Kazali im wynieść stoły i ustawić pod
szubienicami. Plac otoczony był kordo−
nem policji, żandarmerii i SS. „Parę mi−
nut przed godziną 17 zajechał przed pla−
cyk samochód ciężarowy. Tłum stężał
i znieruchomiał. Wszystkie oczy skiero−
wały się w głąb wozu, gdzie na ławach
siedzieli skazańcy. Opuszczono klapę sa−
mochodu. Więźniowie ze skrępowanymi
(drutem) rękoma z trudem opuszczali cię−
żarówkę. Potem musieli wejść na stoły
i stanąć pod pętlą....Tylko parę kroków
dzieliło spędzonych tu ludzi od więź−
niów. (...) Padają kolejne nazwiska skaza−
nych. Potem wyrok – kara śmierci przez
powieszenie i końcowe słowa Webera,
które wszystkim utkwiły w pamięci: Zgi−
ną ci, którzy chcieli nam naszą niemiecką
ziemię odebrać. Gdy skończył, od strony
szubienicy dał się słyszeć stłumiony głos.
Ktoś mówił do swoich towarzyszy a ci
natychmiast, jak na komendę, stanęli na
baczność, a z piersi ich wyrwał się moc−
ny donośny krzyk: Niech żyje Polska!
Pragnęli powtórzyć go jeszcze raz, ale
słowa w połowie zdusiła zaciskająca się
pętla szubienicy*.” Zwłoki zamordowa−
nych zabrano dopiero w późnych godzi−
Sygnały Płockie

nach wieczornych i pochowano na cmen−
tarzu żydowskim. Trzy lata później ciała
ekshumowano i przeniesiono do zbioro−
wej mogiły na cmentarzu przy al. Koby−
lińskiego, oprócz ks. Serafińskiego, któ−
rego ciało przewieziono do Wyszogrodu.
Historia pomnika

22 sierpnia 1945 r. Miejska Rada Naro−
dowa w Płocku uchwaliła, żeby miejsce
straceń zabezpieczyć murem, a ul. Nieca−
łą przemianować na ul. Straceńców, ale
– jak podaje Elżbieta Popiołek z Muzeum
Mazowieckiego (w tekście „Umierali
z okrzykiem „Niech żyje Polska”, Płocka
Setka nr 36/ 2002) jeszcze w październiku
było to miejsce, którego płocczanie winni
się wstydzić (wg. ukazującego się wów−
czas czasopisma „Jedność”).
Przed 1 listopada stanął jednak, wzno−
szący się schodkowo ku środkowi, mur

z czarnym krzyżem i 13 wmurowanymi
cegłami. Powstał też Komitet Uczczenia
Placu Straconych, który gromadził środki
na budowę pomnika. W zbiorach Muze−
um Mazowieckiego znajdują się 24 różne
projekty wykonane na konkurs ogłoszo−
ny przez Aleksego Kiriuszyna – malarza
i rysownika. W 1947 r. władze miasta,
pod istniejącym murem, w bruku placu
wmurowały marmurową płytę z napi−
sem: 18.IX.1942 w tym miejscu Niemcy
stracili publicznie 13 Polaków. Umarli
z okrzykiem Niech żyje Polska. Płock
składa hołd ich pamięci (patrz fot.).
W 1967 r. odsłonięto nowy pomnik
wg projektu Stanisława Lisowskiego
z cieniem symbolicznej postaci oraz 13
elementami plastycznymi wkompono−
wanymi w masyw betonowej ściany.
Trudno dziś dociec dlaczego na kwadra−
towych tablicach nie znalazły się nazwi−

ska ofiar. – Planowano, że będą tam od
samego początku – mówił podczas spot−
kania z młodzieżą płk Antoni Jelec –
prezes płockiego oddziału Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych.
To właśnie kombatanci – nieliczni
już świadkowie tragicznych wyda−
rzeń II wojny światowej – wystąpili
z inicjatywą zapisania nazwisk na
tablicach pomnika. Rada Miasta uch−
wałę w tej sprawie podjęła w grudniu
ubiegłego roku. Nazwiska, po wcześ−
niejszym oczyszczeniu tablic, zostały
na nich umieszczone tuz przed 64.
rocznicą mordu.
Wygląd placu nie zmienił się prak−
tycznie od 1972 roku, kiedy teren wokół
uporządkowano i zagospodarowano.
Dopiero w 1989 r. z inicjatywy druha
Wacława Milke obok pomnika wznie−
siono jeszcze „Dzwon Pokoju”.
(rł)
*) S. Chrzanowski, Rok 1942 na ziemi
płockiej, Notatki Płockie 1967, nr 3−4,
s.30
Straceni 18 września 1942 roku to:
Stefan Adamczyk z Wyszogrodu, Józef
Marian Jurkowski ps. „Marek”, Stani−
sław Kozłowski, Antoni Krzywoszyń−
ski (członek AK), Gustaw Mossakow−
ski, Wincenty Peszyński, aresztowani
przez gestapowca Webera wyszogro−
dzianie – Władysław Piotrowski i Leon
Pomierny, Józef Rudziński, ks. pro−
boszcz Michał Serafin – również z Wy−
szogrodu, Marek Sobczyński i Stefan
Trojanowski – członkowie ZWZ
z płockiej elektrowni oraz Zygmunt
Wolski – aktywista lewicowy, w czasie
okupacji członek m.in. organizacji
Młot i Sierp. Cześć ich pamięci.
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
Hipertekst, liberatura, książka jako forma prze−
strzenna – co te pojęcia oznaczają tłumaczył
w Książnicy Płockiej Radosław Nowakowski –
pierwszy gość nowej edycji Płockich Premier
Miesiąca

Zabawa książką
Ta książka istnieje tylko w wersji elektronicznej. Można
zadać sobie pytanie czy jest to jeszcze książka czy też coś zu−
pełnie innego, co tylko do literatury aspiruje. Sam autor
„Końca świata Emeryka” posługiwał się nowymi pojęciami
liberatury i hipertekstu, bo sam tekst w tej formie książki
wcale nie jest najważniejszy. Nie stanowi całości, nie ma
praktycznie początku ani zakończenia. Tę książkę można za−
cząć czytać i zakończyć lekturę w dowolnym miejscu. Prak−
tycznie wygląda to tak: wkładamy płytę z opowieścią o Eme−
ryku do komputera i chcemy dowiedzieć się, co z dziwnym
ludkiem spod Łysej Góry, który – według legendy – pnie się
na szczyt w tempie jedno ziarenko piasku na rok, dzieje się,
ale przychodzi nam to z trudem. Gdy już dowiadujemy się, że
burmistrz pobliskiego miasteczka Dąbrowy Dolnej wpadł na
pomysł, by tempo przemieszczania się Emeryka wydatnie
przyspieszyć i w ten sposób wypromować miasto, kliknięcie
myszką w słowo burmistrz powoduje otwarcie się zupełnie
nowej strony, poświęconej burmistrzowi i jego przemyśle−
niom m.in. na temat kota, w którego świat wkraczamy z kolei
po najechaniu myszką na słowo kot. Itd., itp. W ten sposób
można jakby czytać kilka opowieści równolegle, a książka
wydaje się nie mieć końca.
Radosław Nowakowski, podczas wieczoru w Książnicy
opowiadał również o innych formach swojej twórczości m.in.
o książce napisanej na murach
podłodze, suficie i pozostało−
ściach maszyn dawno nieczynnej
warszawskiej fabryki Norblina.
Ta książka również nie miała po−
czątku ani końca, bo zacząć czy−
tać teksty można było w dowol−
nym miejscu. Na podobnej zasa−
dzie napisana została i wydana
własnoręcznie przez autora
książka przestrzenna, która
otwierała się na kilka sposobów,
tworząc różne figury geome−
tryczne.
Pierwsza hipertekstowa powieść wydana została w 1987
roku w Anglii. Czy upowszechni się? Czy znajdzie wielu na−
śladowców wśród twórców? Czy książkę taką można jeszcze
zaliczyć do książek? Na te pytania nie ma na razie odpowie−
dzi.

Czy Centrum Artystyczne Janusza Korczaka powstanie w Płocku? Chce te−
go Roma Ludwicka dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury oraz warszaw−
ski Ośrodek Dokumentacji i Badań „Korczakianum”

Artystyczne Korczakianum

Jedna z 27 prac Belfra, które będzie można zoba−
czyć na wystawie

Wystawa prac malarskich i grafik Itzchaaka
Belfra – wychowanka słynnego doktora i auto−
ra powieści dla dzieci „Król Maciuś Pierwszy”
zostanie pokazana – po raz pierwszy w Płocku
9 października w Młodzieżowym Domu Kul−
tury, który za patrona obrał sobie właśnie boha−
tera korczakowskiej książki.
Belfer przyjechał do Płocka w ubiegłym ro−
ku na międzynarodową konferencję pedago−
giczną, zorganizowaną przez MDK i działające
przy nim stowarzyszenie. Wtedy wystawę tę
można było zobaczyć w Dębie Polskim. Prace
Belfra mogłyby stać się częścią stałej ekspozy−
cji płockiego Centrum Korczakowskiego, ko−
lejną byłaby wystawa plansz z fotografiami
przywiezionymi przez Romę Ludwicką z Mu−

Ja i król Maciuś
Ponad 1000 prac twórców w wieku do 3 do
20 lat wpłynęło w ubiegłym roku na konkurs
plastyczny „Ja i Król Maciuś Pierwszy”.
W tym roku może być podobnie. Dzięki
współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem
Instytucji Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży
EAICY z siedzibą w Pradze konkurs nabrał
międzynarodowego charakteru. Młodzieżowy
Dom Kultury jest jego członkiem od 2000 r.
Co roku EAICY publikuje regulamin konkur−

zeum Cierpienia Dziecka Yad Layeled (Izrael).
Dyrektor MDK pojechała tam jako laureatka
I edycji Międzynarodowej Nagrody im. Janu−
sza Korczaka za pracę pedagogiczną. Jej funda−
torem jest polskie MEN i Ministerstwo Eduka−
cji Izraela. Ubiegłoroczna podróż zaowocowa−
ła wspomnianą międzynarodową sesją, na któ−
rej wykładały m.in. Marta Ciesielska – kierow−
nik Korczakianum i Jadwiga Bińczycka z Pol−
skiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Obie panie wspólnie z Izchakiem Belfrem two−
rzyłyby Radę Programową przyszłego Cen−
trum. Dlaczego Płock? Zarówno stowarzysze−
nie jak i korczakowski ośrodek badań cenią so−
bie działalność płockiej placówki, która na po−
lu artystycznym wprost odwołuje się do idei
doktora z „Domu Sierot” przy ul. Krochmalnej
92 (dziś jest to ul. Jaktorowska 6 i mieści się
tam „Korczakianum”). Nie bez znaczenia jest
też wspomniana międzynarodowa nagroda im.
Janusza Korczaka. – Do naszych zadań należa−
łaby popularyzacja twórczości i pedagogiki
Korczaka. Prowadzilibyśmy działania teatral−
ne, czynne byłyby wystawy stałe i czasowe –
tłumaczy Ludwicka, która zapewnia, że war−
szawskie Korczakianum gromadząc i badając
materiały dokumentujące spuściznę życiową
Janusza Korczaka odkłada materiały dotyczące
sfery artystycznej właśnie na potrzeby korcza−
kowskiego Centrum.
(rł)

su na swojej internetowej stronie w trzech ję−
zykach.
Od kilku lat do Młodzieżowego Domu Kul−
tury przychodzą pracę wykonane w różnych
technikach – od malowanych kredkami, tusza−
mi czy farbami olejnymi, po kolaż, linoryt czy
batik. Nie ważny format ale treść, czyli pla−
styczne wyrażenie własnych wrażeń, refleksji
czy odczuć na temat Króla Maciusia i jego ide−
ałów. Prace można nadsyłać do 27 październi−
ka. Uroczyste otwarcie wystawy zaplanowano
na 17 listopada.

Cykl premier

Płockie Premiery Miesiąca to wspólna inicjatywa Książni−
cy Płockiej im. Władysława Broniewskiego i Płockiego Sto−
warzyszenia Przyjaciół Książek i Bibliotek. Jej głównym ce−
lem jest promowanie czytelnictwa i promocja nowych pozy−
cji na rynku księgarskim przez samych autorów. Czwartkowe
(na ogół) spotkania czytelników z pisarzami i poetami odby−
wają się w Książnicy już od kilku lat, jednakże w tym roku
kulturalno−oświatowym (od września 2006 do września 2007)
wzbogacone zostały o nowe pomysły i formy. Czeka nas pre−
zentacja nie tylko różnych literackich gatunków, ale też sztu−
ki edytorskiej i różnych kontekstów w jakich pojawia się
książka, czego przedsmak mieliśmy na pierwszej wrześnio−
wej premierze.
Projekt, dofinansowany przez Fundusz Grantowy dla Płoc−
ka powinien zaowocować u odbiorców nowym spojrzeniem
na rolę literatury i bibliotek, zachęcić do życia z książką.
Premiery realizowane będą dwutorowo: po pierwsze promo−
wani będą twórcy i ich nowe dzieła istotne dla kultury i nauki, po
drugie – w nieco inny sposób przebiegać będą spotkania z auto−
rami tworzącymi w naszym regionie i o nim piszącymi. Plano−
wane są też spotkania z literatami nominowanymi do nagrody
NIKE. Uczestnicy „Premierowych” spotkań, mających charakter
kawiarni literackiej, sprzyjający swobodnej wymianie myśli,
wezmą udział w plebiscycie na najciekawszą Płocką Premierę
Miesiąca, a dla młodzieży przygotowywany jest konkurs na naj−
lepszą książkową recenzję.
E. Jasińska
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Czy znasz Kraków?
MDK jest organizatorem wojewódzkim eli−
minacji Ogólnopolskiego Konkursu Histo−
rycznego „Czy znasz Kraków?”. Organizowa−
ny od 1961 roku, skierowany jest do młodzie−
ży w wieku 15 – 18 lat. Tematem jest oczywi−
ście historia dawnej stolicy Polski (pocz. od
965 roku), sztuka Krakowa (zabytki, muzea)
oraz sławni krakowianie.
Pierwszym etapem są eliminacje szkolne.
Każda placówka może wytypować od jednej

do trzech drużyn na eliminacje wojewódzkie,
które odbędą się 20 października o godz. 10
w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku
(zgłoszenia przyjmowane są do 13 paździer−
nika). Do finału, który odbędzie się w Krako−
wie w czerwcu 2007 roku przejdzie tylko jed−
na drużyna z największą ilością punktów. Naj−
lepsza drużyna wyjedzie do Orleanu (Francja).
Więcej informacji na temat poszczególnych
konkursów i regulaminów można uzyskać
w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury
przy ul. Tumskiej 9 lub telefonicznie pod nr.
024 364 77 10 i 364 77 13
(rł)

W zaułkach duszy
Prace Anny Łuczyńskiej można oglądać do 8 października w Młodzieżowym Domu Kultury.
– Jest malarką i poetką, ale przede wszystkim pedagogiem wrażliwym i zatroskanym o los
swoich wychowanków – czytamy w zaproszeniu na wystawę. Pierwsze kroki w malarstwie
stawiała w Płocku pod kierunkiem J. Kępińskiego. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu. Interesuje ją głównie malarstwo sztalugowe. Brała udział w kilku plene−
rach i wystawach zbiorowych. Jest też współorganizatorem Międzynarodowych Integracyj−
nych Plenerów Artystycznych, połączonych z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży
Gimnazjalnej. Wystawa zatytułowana „W zaułkach duszy” zorganizowana została w ramach
cyklu „Mistrz – uczeń”.
(rł)
Sygnały Płockie

*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*
10 października w Państwowej Szkole Muzycznej

Psalmy Dawida
MAREK BAŁATA

ARKADIUSZ SZYMAŃSKI

Będę Cię sławił z całego serca
bo usłyszałeś moje słowo.
Będę Ci śpiewał wobec aniołów,
Pokłon Ci oddam w Twym przybytku świętym.
Słowo „psalm” oznacza utwór poetycki o charak−
terze religijnym, który jest wykonywany przy akom−
paniamencie instrumentów muzycznych.
Dawid, chcąc okazać Bogu swoje uczucia: miłość,
wdzięczność, radość, ból, a czasami zanosząc do
Niego swoje prośby i błagania, stworzył wiele takich
psalmów i chociaż minęły już tysiąclecia, słowa te
nie straciły nic ze swojej aktualności.

Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprasza we wtorek
(10 bm.) do sali koncertowej Państwowej Szkoły Mu−
zycznej na ciekawie zapowiadający się koncert
z udziałem wielu gości. Oprócz gospodarza (płockiej
orkiestry) w muzycznym przedsięwzięciu zaprezentu−
ją się: Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN, śpiewacy –
Marek Bałata, Marzena Małkowicz, Aleksandra Mał−
kowicz, Piotr Szulc, Zbigniew Małkowicz – instru−
menty klawiszowe, Marcin Figaj – gitara basowa, Sła−
womir Stokłowicz – perkusja, Marcin Piekut – sakso−
fon, Tadeusz Wichrek – dyrygent oraz dwa chóry
(pod kierownictwem Roberta Majewskiego): Vox Ju−
ventutis z PWSZ i Alchemik z Centrum Edukacji.
Początek koncertu o godz. 19, a wcześniej bilety
(w cenie 18 i 23 zł.) można nabyć w kasie Orkiestry
przy ul. Bielskiej 9/11 w godz. 10 − 15 a w środy od
godz. 10 do 17 oraz w sklepie muzycznym Harfa
przy ul. Kolegialnej 1. Rezerwacja internetowa
www.posorkiestra.pl
Głównym autorem koncertu jest Zbigniew Małko−
wicz – dyrygent, aranżer i kompozytor, który z pasją
zajmuje się tworzeniem muzyki religijnej. Na bazie
Księgi Psalmów stworzył cykl kilkunastu songów
o zróżnicowanym charakterze. Ubierając je w szatę
muzyczną, na bazie muzyki rozrywkowej, zastosował
różnorodne elementy, m.in. etniczne i klasyczne. Nie
brakuje również odniesień do muzyki gospel. Ważną
rolą w psalmach odgrywają chóry oraz orkiestra złożo−
na z instrumentów smyczkowych oraz dętych.

ARKADIUSZ SZYMAŃSKI

Nasi i goście

ZBIGNIEW MAŁKOWICZ
Zamojszczanin od lat zwią−
zany z Poznaniem. Dyrygent,
kompozytor, pianista. Studio−
wał w Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie
na Wydziale Kompozycji, Dy−
rygentury i Teorii Muzyki
w zakresie dyrygentury symfo−
niczno−operowej (1981−1986).
Podczas studiów prowadził
Młodzieżową Orkiestrę Kameralną przy Teatrze
Wielkim w Warszawie, z którą w 1984r. zdobył I na−
grodę na Międzynarodowych Impresjach Muzycz−
nych w Bydgoszczy. Następnie pracował m.in. jako
dyrygent w Teatrze Muzycznym „Roma” w Warsza−
wie, (współpracując z Z. Koniecznym i J. Szumie−
jem w 1993r. realizował tam „Sztukmistrza z Lubli−
na”). Odbył tournée po Europie Zachodniej (2000−
2001). Jest aranżerem i kierownikiem muzycznym
musicali: Skrzypek na dachu, My Fair Lady i Kiss
Me Kate.
Od 1998 r. związał się z Teatrem Muzycznym we
Wrocławiu, gdzie m.in. zaaranżował i przygotował
muzycznie rewię przebojów z lat 20−30. pt. „Będzie
lepiej”, a następnie rewię polskich przebojów lat 60.
„Ktoś mnie pokochał”.
Sygnały Płockie

ANNA MADEJSKA

ANNA MADEJSKA

Wykonawcy

Wiodący polski wokalista
jazzowy, specjalizujący się
w improwizacjach scatem,
tworzący
instrumentalne
brzmienia od tenora do falseto−
wego sopranu. Wykonuje
głównie swoje oryginalne
kompozycje. Jego repertuar
zawiera również standardy,
transkrypcje utworów Chopi−
na, piosenki Z. Koniecznego, W. Młynarskiego,
A.Waligórskiego i A.Osieckiej, które łączy jazzowa
interpretacja. Występował w musicalowej adaptacji
powieści I.B. Singera „Sztukmistrz z Lublina” w Te−
atrze Muzycznym i Rampa w Warszawie, w Niem−
czech, Austrii oraz adaptacji ”Krwawe Gody”(F.G.
Lorca) w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Prezentu−
je też swoje własne rysunki (jako artysta grafik) na
spektaklach multimedialnych, łączących śpiew, pro−
jekcję video, poezję, taniec i rysowanie. Występuje
z własnym Quintetem. W 1996r. założył międzyna−
rodowy zespół CANTABILE IN JAZZ (U. Dudziak,
M. Hendricks, J. Niemack, M. Bogdanowicz, A. Jac−
kson, A. Szkrzypek). W 1999r. odbył trasę koncerto−
wą po USA. Od 1990 najlepszy wokalista w plebi−
scycie JAZZ FORUM.
MARZENA MAŁKOWICZ
Śpiewaczka i aktorka musi−
calowa. Od 1984r. pracowała
w Teatrze Muzycznym „Ro−
ma” w Warszawie, od 1994
w Teatrze „Syrena”. Od 1995r.
solistka Teatru Muzycznego
w Poznaniu. Zagrała i wyśpie−
wała z sukcesem wiele pier−
wszo−planowych ról wodewi−
lowych, operetkowych i musi−
calowych. W „Zemście nietoperza” J. Straussa wy−
stąpiła jako Adela, w „Wikorii i jej Huzarze” P.
Abrahama wcieliła się w postać Riguette, zagrała
ponadto Siostrę Amnezję w musicalu „Nunsense” D.
Goggina, i w „Krainie uśmiechu” Lehara Elizę
F.Loeve. Szczególnym upodobaniem darzy role,
w których śpiew może uzupełnić ekspresją aktorską
i taneczną.
ALEKSANDRA MAŁKOWICZ
Jest absolwentką Państwo−
wej Szkoły Muzycznej I stop−
nia im. K. Kurpińskiego
w Poznaniu. Od 2002 roku ak−
tywnie uczestniczy jako solist−
ka w działalności zespołu mu−
zyki sakralnej „Lumen”. Brała
udział m.in. w IX Koncercie
Wielkopostnym pod patrona−
tem Kolegium Rektorów
Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola, na VIII Mię−
dzynarodowym Festiwalu Muzyki Gospel „Camp
Meeting” – Osiek 2004. W bieżącym roku na kolej−
nym festiwalu w Osieku uczestniczyła w prapremie−
rze „ Psalmów Dawida”.
ZESPÓŁ MUZYKI SAKRALNEJ „ LUMEN”
Zespół powstał na początku 2003 roku. LUMEN
wykonuje wyłącznie własną muzykę. Szczególne
znaczenie w repertuarze zespołu mają pieśni do słów
„Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej. Na
zamówienie sióstr ZSMBM została napisana muzy−
ka do litanii do św. Siostry Faustyny. Ważnym wy−
darzeniem dla zespołu było powstanie Pop−orato−

rium „Miłosierdzie Boże”. Dla uświetnienia tego
dzieła zespół pozyskał do współpracy wybitnego
polskiego wokalistę jazzowego Marka Bałatę oraz
członka grupy VOX Dariusza Tokarzewskiego. Pra−
premiera pop−oratorium odbyła się 22 lutego 2004r.
we Wrocławiu.
TADEUSZ WICHEREK
Ukończył Akademię Mu−
zyczną w Warszawie w klasie
dyrygentury prof. Bogusława
Madeya. W latach 1984−89 był
asystentem dyrygenta w Tea−
trze Wielkim w Warszawie
i równolegle wykładał przez 3
lata w Akademii Muzycznej.
Jako dyrygent Orkiestry Kame−
ralnej Akademii Muzycznej
w 1986 roku brał udział w Jugendfestspieltreffen
w Bayreuth.
W 1986 roku został laureatem nagrody WOSPR
na III Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. W 1989 ro−
ku zrealizował „Świat na księżycu” Haydna w The−
ather für Kinder w Hamburgu oraz napisał i zrealizo−
wał dla tego teatru musical „Hilfe, die Herdmans
kommt”. Jest autorem muzyki do kilku sztuk teatral−
nych.
Od 1990 roku jest dyrygentem Warszawskiej Or−
kiestry Symfonicznej. Od 1991 do 1995 roku był
także dyrektorem artystycznym filharmonii w Jele−
niej Górze, a w latach 1999 – 2005 roku był dyrek−
torem naczelnym i artystycznym Filharmonii Kali−
skiej, z którą zrealizował pierwsze polskie nagranie
całej „Pasji wg św. Jana” J.S. Bacha.,
Tadeusz Wicherek ma w swoim repertuarze około
20 oper i baletów oraz bardzo bogaty zbiór utworów
symfonicznych.
Chór PWSZ w Płocku

Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
VOX JUVENTUTIS powstał w 1999 roku. Początki
istnienia zespołu datują się na rok 1987, kiedy to zro−
dził się pomysł powstania chóru kameralnego przy
ówcześnie istniejącym Studium Nauczycielskim.
Pierwszym dyrygentem pracującym z chórem w la−
tach 1987 – 1999 była mgr Jadwiga Bogiel. Od roku
1999 do chwili obecnej funkcję tę pełni Robert Ma−
jewski. 15 lat istnienia chóru pozwoliło osiągnąć kil−
ka ważnych sukcesów. Najważniejsze z nich to: II
miejsce – Srebrna Wstęga na XIII Międzynarodo−
wym Festiwalu Chóralnym w Pradze (2003 rok), II
miejsce na XIV Międzynarodowym Festiwalu Mu−
zyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze
(2004 r.).
Alchemik – chór Zespołu Szkół Centrum Edu−
kacji
Zespół został założony w październiku 2004 roku
przy Zespole Szkół Centrum Edukacji. W chórze
śpiewa przede wszystkim młodzież ucząca się w V
Liceum Ogólnokształcącym oraz w innych szkołach
prowadzonych przez Centrum Edukacji. ”Alchemik”
ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy: w roku
2005 zdobył I miejsce na Festiwalu Piosenki Religij−
nej, w tym roku powtórzył ten sukces. Od początku
chór prowadzi Robert Majewski.
Opr. (j)
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„City dance” – czterominutowy film reklamujący Wiedeń
– zdobył Grand Prix pierwszego Międzynarodowego Festiwa−
lu Filmów Turystycznych w Płocku

Wioślarskie święto

Filmy z czterech
stron świata

23 – 24 września na Sobótce odby−
ły się dwie duże imprezy wioślar−
skie: XXIII Memoriał Juliusza Ka−
wieckiego – Puchar Polski i VIII tur−
niej Uczniowskcich Klubów Sporto−
wych o puchar Marszałka Woje−
wództwa Mazowieckiego. Patro−
nem imprezy był prezydent Miro−
sław Milewski.

Publiczność mogła zobaczyć nie
tylko reklamówki wielkomiejskich
metropolii czy azjatyckich kurortów,
ale również filmy etnograficzne,
gdzie poetycki krajobraz był jedynie
tłem do opowiadanej historii. Takie
były dwa nagrodzone w konkursie
filmy: „Muharem – music eyes of li−
fe” Zelijko Mirkovicia (Serbia) –
nieco zaskakująca historia niewido−
mego, grającego na mandolinie
w pociągu – oraz „My God” Galiny
Adamovicz (Białoruś) – dzień z ży−
cia starej kobiety – rzeźbiarki ludo−
wej na prowincji. Oba filmy otrzy−
mały nagrodę za oryginalność podję−
tego tematu.
W sumie na konkurs nadesłano po−
nad 100 filmów z całego świata. Ju−
ry zakwalifikowało 60 z nich. Od
czwartku do soboty, od rana do wie−
czora, można je było oglądać w auli
płockiego ratusza. W sobotę wieczo−
rem odbyła się uroczysta gala, pod−
czas której rozdano statuetki „Tury−
sty” a publiczność festiwalu poznała
zwycięzców w dziewięciu katego−
riach.
Statuetką „Turysty” wyróżniony
został Krzysztof Zanussi za całoksz−
tałt pracy twórczej i wkład w budo−
wę pozytywnego wizerunku Polski.
Nagrody specjalna otrzymali m.in.:
Gita Memmena – fotograf z Łotwy,
której prace można było zobaczyć
podczas festiwalu, Gavrilo Azinovic
– dyrektor bliźniaczego festiwalu
w Serbii, Ilia Marinkovic – dzienni−
karz z Serbii oraz Jacek Van – dzien−
nikarz, autor filmu „Dubai”. W kate−
gorii „turystyka religijna” nagrodę
zdobył „Prorok Miłosierdzia” A.
Mandata i M.Grąbki poświęcony św.
Faustynie. Za najlepsze spoty rekla−
mowe uznano „Słowenia – diversity
to discover” Jagny Hribernik oraz

Prezydent Mirosław Milewski wręcza
Krzysztofowi Zanussiem nagrodę spe−
cjalną festiwalu

„Warmię i Mazury od wschodu do
zachodu słońca” Artura Białachow−
skiego. Ten ostatni zyskał też uzna−
nie Prezydenta Płocka, który mar−
szałkowi Województwa Warmińsko
– Mazurskiego wręczył statuetkę
„Bolka”. Mirosław Milewski uhono−
rował statuetką również dr Antonio
Conte – spiritus movens całego płoc−
kiego festiwalu. Conte dziękując po−
wiedział: Zapraszam wszystkich za
rok, już do płockiego amfiteatru.
Mam nadzieję, że to będzie jeszcze
większy festiwal.
Imprezę zorganizowali wspólnie:
International Tour Film Festiwal
z siedzibą w Rzymie, fundacja Euro−
pe 2004 z Warszawy oraz Urząd
Miasta Płocka.
(rł)

W sobotę oprócz regat eliminacyj−
nych do biegów finałowych wszyscy ze−
brani mogli uczestniczyć w imprezach
towarzyszących: jeździe na ergometrze,
symultanie szachowej, jeździe na qua−
dach, rzutach na odległość – beretem,
wałkiem do ciasta, piciu piwa na czas.
W niedzielę zawody otworzył wice−
prezydent Piotr Kubera, a sygnał do star−
tu dał prezes Polskiego Związku Towa−
rzystw Wioślarskich Ryszard Stadniuk.
Wszyscy obserwować mogli zmagania
najbardziej utytułowanych polskich wio−
ślarzy z mistrzami olimpijskimi i świata
oraz płockimi olimpijczykami na czele.
Jedynkę kobiet i Puchar Ministra Spor−
tu zdobyła aktualna młodzieżowa mi−
strzyni świata Julia Michalska (Tryton
Poznań), a w jedynce mężczyzn triumfo−
wał Mariusz Brzeziński (WTW Warsza−
wa). Wyścig ósemek mężczyzn (bieg
główny Memoriału) wygrała osada RTW
LOTTO Bydgostia (w składzie płynęło 3
zawodników z olimpijskiej ósemki i Ro−
bert Sycz), natomiast ósemka złożona
z juniorów zajęła III miejsce (P. Siemiń−
ski, H. Różański, D. Grzęda, M. Kosiń−
ski, J. Kłuba, Ł. Brzeziński, M. Rolnicki,
K. Petrykowski i sternik K. Dejnecki).
Wyścig o Puchar Prezydenta Płocka
w kategorii jedynek wagi lekkiej kobiet
wygrała Magdalena Kemnitz przed Ilo−
ną Mokronowską (IV miejsce na igrzy−
skach olimpijskich – obie z Posnani Poz−
nań). Drugi Puchar Prezydenta dla jedy−
nek mężczyzn wagi lekkiej przypadł To−
maszowi Kucharskiemu z Gorzowa. II
był Rober Sycz z Bydgoszczy (obaj to
dwukrotni mistrzowie olimpijscy).
Ósemkę weteranów ponownie wygrała
osada PTW Płock w składzie: M. Chą−
dzyński, B. Guzior, P. Winczura, W.
Jankowski, A. Petrykowski, Z. Półto−
rak, J. Skowroński, H. Szlachta.

Tradycyjnie rozegrane zostały rów−
nież wyścigi o Puchar Pamięci.
W wyścigu czwórek ze sternikiem
Puchar Pamięci Mieczysława Welen−
ca zdobyła osada z Bydgoszczy, dru−
dzy byli płocczanie w składzie: K.
Karolkowski, R. Milczarek, A. Urba−
niak, P. Grzelak, sternik P. Krause
i na III miejscu również uplasowali
się zawodnicy PTW−SMS: Ł. Brze−
ziński, P. Grabowski, J. Kłuba, M.
Mierzwiak ze sternikiem K. Dejnec−
kim. Puchar Pamięci Macieja Sando−
mierskiego należał do czwórek bez
sternika – zdobyła go połączona osa−
da Posnanii i PTW w składzie: R.
Klimkowski, D. Kubiak, R. Abra−
hamczyk, M. Rydz. Drugie miejsce
przypadło RTW Bydgostia, a trzecie
osadzie PTW−SMS.
Wyścig o puchar dyrektora ZST „70”
w konkurencji juniorek zdobyła Joanna
Kołpak, druga była Grażyna Pietrzak
a trzecie Aleksandra Kwiatos (wszystkie
z PTW−SMS). Drugi Puchar Dyrektora
dla dwójki bez sternika juniorów wrę−
czony został załodze PTW−SMS: B.
Niedzielskiemu i K. Lewandowskiemu.
Drugie miejsce zajęła również osada
PTW−SMS: P. Gostomski i P. Borowski.
W konkurencjach dla najmłodszych
adeptów wioślarstwa (Turniej UKS)
zwyciężył UKSA Brdów, przed UKW
Płock i UKS Kalisz.
Impreza zorganizowana została dzię−
ki: Urzędowi Miasta Płocka, Marszałko−
wi Województwa Mazowieckiego,
PZTW, PKN Orlen, PZU Życie, Banko−
wi Spóldzielczemu „Mazowsze”, Kon−
cernowi Energetycznemu „Energa”, fir−
mom – Dominet, Naftoremont, Centro−
most, Mostrostral, A.H. Łożyska Tocz−
ne, U.P.−W „Adet”. MZOS. Motor−Land
ZST „70”, Orlen EnergoRem, Petro Re−
mont, zajazdowi Rybaki i Agencji „Ris”.
W. Rogowski
PS Sukcesem zakończył się start
(23−24 września) najmłodszych płoc−
kich adeptów wioślarstwa w Warsza−
wie na Międzywojewódzkich Mi−
strzostwach Młodzików; płocka eki−
pa trenowana przez Jacka Karolaka
zajęła II miejsce w punktacji ogólnej
i zdobyła puchar.

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich” oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zapraszają do uczestnictwa w II edycji
warsztatów muzycznych, realizowanych w tym roku w ramach projektu Szkoła Muzyki Ludowej
Celem projektu jest upowszechnia−
nie wiedzy o polskim folklorze, ko−
rzyściach płynących z aktywnego
muzykowania i wspieranie rozwoju
amatorskiego ruchu muzycznego
w Polsce. Warsztaty mają służyć po−
mocą nauczycielom i animatorom
w prowadzeniu zajęć – umożliwić
zdobycie lub uzupełnienie podstawo−
wych umiejętności muzycznych i me−
todycznych, potrzebnych do muzyko−
wania z dziećmi i prowadzenia dzie−
cięcego zespołu muzycznego. Zajęcia
prowadzone są w ścisłym związku
z rodzimą muzyką ludową i w oparciu
o tradycje wykonawcze, znane melo−
die i instrumenty.
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Muzyczne warsztaty
W tegorocznej edycji prowadzo−
ne są następujące warsztaty tema−
tyczne:
1. Warsztaty podstaw muzyki
– 8 spotkań po 3 godziny; czesne –
100 zł (czesne jest jednorazową op−
łatą uiszczaną na początku warszta−
tów)
2. Warsztaty gry na instrumen−
tach ludowych – liczba godzin do
ustalenia; czesne – od 50 do 100 zł
3. Warsztaty zespołowego muzy−
kowania w kapeli; czesne – 50 zł

4. Warsztaty polskich tańców
ludowych – 12 godzin; czesne
– 50 zł
5. Warsztaty śpiewu zbiorowe−
go – 16 godzin; czesne 50 zł
6. Wykłady z polskiego folkloru
muzycznego – 10 godzin; czesne
50 zł
Poszczególne warsztaty odbywają
się w soboty, co dwa tygodnie, od
godziny 10. Otwarcie Szkoły Muzy−
ki Ludowej i pierwsze spotkanie
uczestników warsztatów odbędzie

się 14 października br. o godz. 10
w Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki. Zgłoszenia uczestników
przyjmujemy do dnia 12.10.2006
roku.
Szczegółowe informacje pod tel.
(0−22) 586−42−24, fax (0−22) 624−
70−01, tel. kom. 0−502−599−63, e−
mail:
a.kierkosz@mckis.waw.pl
(Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki) i w Fundacji „Muzyka jest
dla wszystkich”), (0−22) 617−41−56,
515−158−504, e−mail fundacja@mu−
zykajest.pl.
Karty zgłoszenia i ankiety pobrać
można ze strony internetowej
MCKiS: www.mckis.waw.pl.
(j)
Sygnały Płockie
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Puchar dla Sygnałów
Płockich

Festiwal Judo
„Turniej w, którym wszyscy za−
wodnicy są nagradzani, a walki
przeplatane widowiskowymi poka−
zami mistrzów, czy też żeńskiego
zespołu cheerleaders nie może nie
podobać się zarówno publiczności
jak i samym zawodnikom. Jeżeli do
tego wszystkiego dołożymy fakty
potwierdzające słuszność celu dla
którego zorganizowano ten festiwal,
to możemy śmiało podsumować taką
imprezę jako niezwykle udaną” –
tak skomentował prezes Uczniow−
skiego Klubu Sportowego Judo Eliot
Leszek Januszewski I Międzynaro−
dowy Festiwal Judo Dzieci i Mło−
dzieży Miast Partnerskich Płocka,
który odbył się w dniach 14−17
września. Celem nadrzędnym impre−
zy było promowanie wartości, które
niesie za sobą wychowanie przez
sport w duchu rywalizacji i odpo−
wiedzialności. Patronat honorowy
nad festiwalem objęli: kanclerz
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodko−
wica – Zbigniew Kruszewski, prezy−
dent Płocka – Mirosław Milewski
oraz prezes Polskiego Związku Judo
– Andrzej Falkiewicz.

ki sportów walki jako metody holi−
stycznej edukacji moralnej, fizycznej
i obronnej oraz jako wstępnego tre−
ningu do przyszłej kariery w spor−
tach walki dla utalentowanych osób.
W Festiwalu wzięli udział zapro−
szeni goście z Auxerre (Francja),
Silkeborg (Dania), Bielc (Republika
Mołdowy) i Mytiszczi (Federacja
Rosyjska) oraz kluby polskie: UKS
Eliot Płock, MMKS Jutrzenka
w Płocku, UKS Judo – Kano, UKS
Lublin. W ramach atrakcji festiwalo−
wych w piątek 15 września wszyscy
zainteresowani mogli wziąć udział
w spotkaniu otwartym z Yoshiharu
Hosoda − prezesem Federacji Aikido
Ren Shin Polska. 16 września odby−
ły się warsztaty grup sportowych dla
młodzieży. Zainteresowani młodzi
ludzie w przedziale wiekowym 9 –
16 lat, mieli okazję wziąć udział
w treningach m.in.: teakwondoo, ca−
poeiry, aikido, czy kung fu lub poć−
wiczyć taniec z zespołem cheerlea−
ders.
Kluczowym elementem Festiwalu
były rozegrane w dniu 17 września
(niedziela)
zawody
sportowe

12 września br. odbyły się V Mi−
strzostwa Polski Dziennikarzy na Let−
nich Torach Saneczkowych na stoku
„Kolorowa” w Karpaczu. Wzorem lat
ubiegłych przedstawiciel „Sygnałów
Płockich” był na nich obecny i swojej
roli nie ograniczył tylko do pozycji
statysty. W imprezie udział wzięło 54
zawodników, reprezentujących blisko
30 redakcji radiowych, telewizyjnych,
prasowych i internetowych z całego
kraju.
Zawody rozegrano w kategorii męż−
czyzn i kobiet oraz drużynowej. Pier−
wsze miejsce i Puchar Przechodni Ma−
sters Mężczyzn wywalczył nasz repre−

zentant (współpracownik redakcji) Piotr
Nowicki, wicemistrz z 2004 roku, który
po dwóch przejazdach uzyskał czas
o 0,18s lepszy od drugiego na podium
Wiesława Urbańczyka (Biznes Tury−
styka i Środowisko). Trzecie miejsce
zajął Tomasz Kubera (Radio Elka Lesz−
no). Wśród pań był także płocki akcent,
ponieważ reprezentująca Radio Eska
Płock Iwona Tandecka powtórzyła
ubiegłoroczny sukces i zajęła 3 miejsce
w kategorii Masters Kobiet. Zwycięży−
ła Maria Świstak z Ino−online Inowro−
cław). Zawody rozegrano na rynnie sa−
neczkowej (długość zjazdu 1060m) oraz
na torze Alpine Coaster (800m). Każdy
zawodnik zjeżdżał dwukrotnie na każ−
dym z torów i najlepsze czasy przeja−
zdów sumowane były w łącznej klasy−
fikacji.
Należy zaznaczyć, że cała impreza
była profesjonalnie zorganizowana po−
cząwszy od losowania numerów star−
towych w miasteczku Western City,
poprzez same zawody na stoku „Kolo−
rowa”, aż do dekoracji zwycięzców
w Chacie Karkonoskiej. Jeden z wie−
czorów uświetnił także koncert zespo−
łu Dark Angel, który zamierza wystą−
pić w Płocku w ramach Rockowych
Ogródków.
P.N.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Rowerowy festyn

Zawody przeplatane były pokazami mistrzów – na macie Józef Niedomagała

Ważnym aspektem przedsięwzię−
cia była integracja wszystkich środo−
wisk (rodziców, naukowców, nau−
czycieli, wychowawców, trenerów
sportów walki, władz samorządo−
wych i innych podmiotów) na rzecz
eliminowania przemocy i agresji
w szkole, przez kompetentne wdra−
żanie judo oraz innych sportów
i sztuk walki do systemu edukacji
szkolnej.
Festiwalowi towarzyszyła Mię−
dzynarodowa Konferencja Naukowo
– Metodyczna „Bezpieczne dziecko
w europejskiej szkole...”, która od−
była się w sali konferencyjnej Szko−
ły Wyższej im. Pawła Włodkowica..
Zaprezentowano na niej także doko−
nania naukowe i metodyczne z za−
kresu teorii i praktyki judo oraz tre−
ningu godziwej samoobrony. Konfe−
rencja była także doskonałą sposob−
nością do rekomendacji propedeuty−
Sygnały Płockie

w dwóch kategoriach wiekowych:
dzieci 9 – 13 lat i młodzież 13 – 16
lat, z podziałem na kategorie wago−
we. Dla wszystkich startujących za−
wodników były pamiątkowe medale,
dyplomy, koszulki, kubeczki i mi−
niaturowe judoki. Walki młodych ju−
doków przeplatano pokazami mi−
strzów. Swoje umiejętności zapre−
zentowali: Józef Niedomagała (Pol−
ska/Judo), Cristiano Silva (Brazy−
lia/Capoeira), Yoshiharu Hosoda
(Japonia/Aikido). Organizatorami
całego przedsięwzięcia byli: Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku, Urząd Miasta Płocka,
UKS Judo−Eljot, Okręgowy Związek
Judo w Płocku, Płockie Stowarzy−
szenie Aikido Ren Shin, Policealne
Studium Zawodowe Ochrony Fi−
zycznej Osób i Mienia Centrum Edu−
kacji Grupa ORLEN.
P. Nowicki

Od dawna wiadomo, że imprezy
sportowe przyciągają dużo chętnych.
Tak było 17 września b.r., kiedy od−
był się rajd rowerowy trasą Radziwie
– Dobrzyków – Radziwie. Jego orga−
nizatorami byli: Parafialny Klub
Sportowy „Benedykt” oraz Rada
Mieszkańców Osiedla Radziwie. Mi−
mo, że rajd miał rozpocząć się
o godz. 14, już przed 13 gromadzili
się pierwsi uczestnicy. Wszyscy raj−
dowcy ruszyli z Radziwia przez Gó−
ry, Ciechomice do Dobrzykowa,
gdzie zaplanowany był krótki odpo−
czynek i potem powrót do Radziwia.
Już dwie godziny po starcie na me−
cie meldowali się pierwsi – zmęcze−
ni, ale zadowoleni – rowerzyści.
Czekała na nich kiełbaska z grilla
oraz soki.
Po krótkim odpoczynku, rozpoczął
się zaplanowany festyn; dzieci rywa−
lizowały w różnych konkurencjach
sportowych, przygotowanych i pro−
wadzonych przez wychowawców
z Klubu Profilaktyki Środowiskowej
Amicus oraz z Miejskiej Świetlicy nr
2. Największym zainteresowaniem
cieszyło się rzucanie napełnionymi
wodą balonami. Dzieci doskonale
bawiły się m.in. na slalomie rowero−
wym, biegu z jajkiem na łyżce, pro−
wadząc partnera, który miał zasło−
nięte oczy, przez tor przeszkód.
Amicus przygotował także konku−
rencje siłowe dla starszych chłop−

ców, którzy podnosili ciężary.
Ogromne powodzenie miało malo−
wanie twarzy. Dzięki temu na placu,
gdzie odbywał się festyn, pojawili
się klauni, wampirki, kolorowe mo−
tylki. Kolejną atrakcją było strzela−
nie z wiatrówki oraz przejażdżka
konno. I wiatrówka i konie okazały
się niegroźne; wszyscy cali i zado−
woleni wzięli udział w zabawach ta−
necznych.
Kulminacyjnym punktem progra−
mu festynu było losowanie roweru,
który ufundował Urząd Miasta Płoc−
ka. Dzień 17 września okazał się
szczęśliwy dla ucznia Szkoły Pod−
stawowej nr 5. To właśnie on stał się
posiadaczem nowego jednośladu.
Znalazły się także nagrody dla naj−
młodszego oraz najstarszego uczest−
nika rajdu.
Przy okazji festynu działała oka−
zjonalna stacja krótkofalarska, która
łączyła się z wieloma krajami i infor−
mowała o rajdzie.
Uczestnicy festynu dziękują spon−
sorom (Urzędowi Miasta Płocka, fir−
mom „Sadrob” i PSS „Zgoda” oraz
Parafii św. Benedykta) za ufundowa−
nie licznych nagród, policji, straży
miejskiej i ratownikom za ochronę
rajdu, paniom z Zespołu Charyta−
tywnego za pomoc w przygotowaniu
i wydawaniu posiłków.
Anna Sarnowska
(Klub AMICUS)
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Siedziałem przy jednym stole z Kwaśniewskimi, Wałęsą, Janow−
skim i Pamelą Anderson – takie zwierzenia można było usłyszeć
w sobotnie popołudnie na rynku Starego Miasta w Płocku

drzej Maroszek – sobowtór kabarecia−
rza Grzegorza Halamy, a miejsce trze−
cie zdobył Sławomir Kuźbicki – so−
bowtór Keanu Reevesa w przebraniu
Neo z kultowej serii filmów „Matrix”.
Olpiński Norrisem jest od 12 lat.
Kiedyś trenował judo, więc podobnie
jak amerykański aktor potrafi wyko−
nać słynny wykop.
Na scenie przed ratuszem spotkanie
z sobowtórami poprowadził prawdzi−
wy Tadeusz Drozda, a na zakończenie
śpiewała – również prawdziwa – Mo−
nika Brodka.
Organizatorem festiwalu jest (istnie−
jący od 2001 roku) Impresariat So−
bowtórów – jedna z największych tego
rodzaju organizacji na świecie. Zrze−
sza ponad 150 osób. W ciągu roku so−
bowtóry znanych postaci uczestniczą
w wielu przedsięwzięciach: od udziału
w reklamach i filmach, aż po imprezy
integracyjne i charytatywne.
(rł)

Czytelnicy, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z zaznaczonych liter
ułożą hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1,
pok. 220) do 20 października br. wezmą udział w losowaniu upominków.

20 lat minęło

Zaprzyjaźnione zespoły
– m.in. Akurat, Kobranocka
i Cała Góra Barwinków – oraz
goście tacy jak: Krzysztof Mi−
siak i Przemek Tekieli z legen−
darnej, nieistniejącej już gru−
py Kolaboranci, przybyli na
20 urodziny Farben Lehre,
które zespół obchodził na
płockiej plaży 9 września.
Specjalne na tę okazję reakty−
wował się zespół Strajk. Po−
goda i publiczność dopisała,
trochę mniej sprzęt i nagłoś−
nienie, ale atmosfera była
wspaniała.
(rł)

Cytat
numeru
JANUSZ KUKLEWICZ

Przez całą sobotę sobowtóry znanych
osób przechadzały się po płockiej Sta−
rówce, chętnie pozując do zdjęć i rozda−
jąc autografy.– Proszę sobie z nami zro−
bić zdjęcie. Proszę się nie bać – zachęcał
niezdecydowanych były prezydent
z Gdańska (w tej roli Kazimierz Kiep−
ke). Pamela Andersona (Mirella Waś−
kiewicz) była rozchwytywana przez ha−
relyowców, a sobowtór Elvisa Presley’a
(Ryszard Peszko) zaśpiewał jak praw−
dziwy król rock’n’rolla. – Zobacz, tu
mam autograf Maryli Rodowicz, tu
Marylin Monroe i Barcisia – pokazywa−
ła kilkunastoletnia dziewczyna odsłonię−
te ramiona zapisane długopisem.
Sobowtórem Roku, który otrzymał
Grand Prix III Ogólnopolskiego Festi−
walu Sobowtórów w Płocku (poprzed−
nie dwie edycje były w Lublinie) zo−
stał Marcin Olpiński, sobowtór amery−
kańskiego aktora Chucka Norrisa.
Drugie miejsce w konkursie zajął An−
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Festiwal sobowtórów

Zdrowy rozsądek
jest czymś pośrednim
między inteligencją
Voltaire
a głupotą.

