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– To już pewna i ostateczna data – za−
pewnia prezydent Mirosław Milewski. –
W sobotę, 13 października nowa przepra−
wa mostowa zostanie włączona do sieci
płockich dróg.

Jak wyjaśnia Andrzej Hancyk – pełno−
mocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. stra−
tegicznych inwestycji drogowych – most
z drogami dojazdowymi mógłby być
otwarty kilka dni wcześniej, ale tej rewo−
lucyjnej zmiany ruchu drogowego lepiej
nie wprowadzać w dzień roboczy. Spo−
dziewać się bowiem można, że nową trasę
będzie chciało poznać wielu płocczan, co

mogłoby spowodować korki i utrudnić
dotarcie do pracy na czas mieszkańcom
Podolszyc. Dlatego otwarcie będzie w so−
botę i można oczekiwać, że przez dwa we−
ekendowe dni, każdy kto zechce nową
przeprawę dokładnie sobie obejrzy. A po−
tem będą nią jeździli już tylko ci, dla któ−
rych stanie się ona wygodnym skrótem.

Na starym moście, na razie, zmieni się
niewiele. Dopóki nie zostanie zakończony
ostatni etap budowy dróg dojazdowych –
od ul. Dobrzykowskiej do Gór – co po−
winno nastąpić pod koniec przyszłego ro−
ku, nie można wprowadzić zakazu wjazdu

TiR−ów na starą przeprawę. Gdyby
wszystkie ciężkie pojazdy od razu skiero−
wać na nowy most, ul. Dobrzykowska cał−
kowicie zakorkowałaby się.

Kilkutygodniowe opóźnienie w oddaniu
do użytku tej największej płockiej inwe−
stycji (zapowiadane było na wrzesień) spo−
wodowane było drobnymi usterkami m.in.
wymianą odcinka asfaltu na jednym pasie
i względami proceduralnymi. Np. nie moż−
na otworzyć mostu bez pozwolenia wod−
no−prawnego, które uzyskaliśmy14 wrześ−
nia (2 tygodnie trzeba było jeszcze czekać
na jego uprawomocnienie się). Teraz for−
malnego odbioru musi dokonać woje−
wódzki inspektor nadzoru budowlanego.
Teoretycznie ma na to 30 dni, ale wszyst−
ko wskazuje na to, że dokona tego przed
13 października.

Hucznego otwarcia nie będzie, będzie
jednak okazja do tego, by na moście ofi−
cjalnie podziękować wszystkim, którzy
do realizacji tej potężnej inwestycji przy−
czynili się.

Przypomnijmy, że przeprawa ma dłu−
gość 1,2 km, szerokość 27,5 m, stoi na 16
podporach wspartych na 253 palach.
Fundamenty mostu sięgają 8 pięter
w głąb. Konstrukcja jest podwieszona na
dwóch pylonach między którymi jest
szlak żeglowny szerokości 375 metrów.
Most kosztował prawie 200 mln złotych,
110 mln dojazdy i 20 mln zł, związana
z budową mostu, modernizacja ul. Wy−
szogrodzkiej. E.J.

Trzynastego na most

Ostatnie prace kosmetyczne przy wjeździe na most
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WYBORCZY

Prezydent Miasta Płocka
informuje o zmianie siedzi-
by Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 52.

W obwodzie głosowania
Nr 52, w którym głosują
mieszkańcy ulic: Andersa,
Dywizjonu 303, Kleberga,
Kutrzeby, Monte Cassino,
Sikorskiego, Sosabow-
skiego, Wańkowicza, Żoł-
nierzy Września – nastąpi-
ła zmiana siedziby OKW
z lokalu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani” przy
ul. Armii Krajowej 16 – na
Gimnazjum Nr 8 im. A. Ma-
cieszy, ul. Kutrzeby 2a (wej-
ście boczne – stołówka).

Wyróżniona
iluminacja

Wzięliśmy udział w kolejnej edy−
cji konkursu Związku Pracodawców
Warszawy i Mazowsza na „najlepiej
oświetloną gminę i miasto 2007”.
Dla przypomnienia: w roku ubieg−
łym w tym konkursie otrzymaliśmy
III nagrodę za iluminację Fary.

Tym razem Urząd Miasta Płocka
otrzymał wyróżnienie w kategorii
„oświetlenie wybranej przestrzeni
lub obiektu” za świetlne podkreśle−
nie walorów gmachu delegatury Ma−
zowieckiego Urzędu Wojewódzkie−
go i pomnika Józefa Piłsudskiego.

Uroczyste wręczenie nagród i wy−
różnień miało miejsce 26 września
w Centrum Wystawienniczym EX−
PO XXI podczas targów „Światło
i Elektronika 2007”. Uroczystość
poprzedziło seminarium na temat
praktycznych zagadnień, związa−
nych z wykonywaniem inwestycji
oświetleniowych. (j)

Informacja o telefonach w
Urzędzie Miasta Płocka: 
(0-24) 367 15 55

Przez ponad rok trwały prace budowla−
ne, remontowe i adaptacyjne przy ul. La−
sockiego 14. Obok potężnej inwestycji
jaką była budowa sali gimnastycznej
z klasopracowniami, salą rehabilitacyjno−
relaksacyjną, siłownią, częścią admini−
stracyjną i biblioteką, imponujące są też
te małe, wykonywane metodą gospodar−
czą. – W prace związane z kładzeniem
gładzi, terakoty, malowaniem ścian i sufi−
tów w starej części budynku (korytarze,
pokoje mieszkalne, pracownie i pomiesz−
czenia kuchenne), obok pracowników ob−
sługi, zaangażowali się również pracow−
nicy pedagogiczni – mówi dyrektor Spe−
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho−
wawczego Robert Kowalski. – W sumie
położyliśmy gładź na 1200 mkw i farbę

na 2252 mkw powierzchni. Farba pozy−
skana została od sponsorów, jakieś 300
litrów. – Prace remontowe realizowaliś−
my głównie w wakacje, żeby od września
móc pracować i przebywać w estetycz−
nych pomieszczeniach, ale część prac wy−
kończeniowych realizowana była również
w roku szkolnym – mówi kierownik inter−
natu Beata Lewandowska i zapewnia, że
wszyscy chętnie brali udział w pracach
społecznych. Wspólnie z uczniami
i mieszkańcami internatu udało się zagos−
podarować szkolny ogródek; obsadzili go
tujami, wybudowali ścieżkę, oczko wod−
ne. Tu koordynowaniem prac zajęła się
Grażyna Gradecka zastępca dyrektora: 5
tys. zł, jakie zdobyliśmy na ten cel z Wy−
działu Gospodarki Komunalnej i Ochro−

ny Środowiska Urzędu Miasta Płoc−
ka, wykorzystaliśmy na zakup roślin oraz
materiałów ogrodowych.

dokończenie na str. 5

W ostatnim okresie SOSW nr 2 przeszedł prawdziwą terapię odmładzającą. Obok nowego budynku z salą gimna−
styczną, dobrze prezentuje się również odnowione stare skrzydło z internatem.

Szkoła z klasą

Jedna z 2 pracowni fryzjerskich w SOSW nr 2
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* 43−letni hotel Petropol czynny będzie
tylko do końca listopada. Potem zo−
stanie zburzony, a na jego miejscu
ma powstać hotel sieci Ibis.

* Tylko 10 dzieci spoza Płocka
uczęszcza do płockich przedszkoli.
W roku ubiegłym było ich prawie
500. Spadek nastąpił po wprowa−
dzeniu dodatkowej opłaty prawie
500 złotych.

* Stowarzyszenie najzdolniejszych
uczniów Deltaklub ma 14 nowych
członków. W sumie liczy 138 osób.

* Komenda Miejska Policji otrzymała
od Fundacji Orlen Dar Serca 5 sa−
mochodów osobowych i 10 zesta−
wów sprzętu komputerowego.

* Budimex−Dromex wymienił wadli−
wą nawierzchnię na zachodniej nit−
ce estakady, prowadzącej na nowy
most.

* W ramach „białych sobót”, finanso−
wanych przez miasto, 6 i 20 paź−
dziernika oraz 10 i 24 listopada
skorzystać można z bezpłatnej
konsultacji alergologicznej w gabi−
necie przy ul. Armii Krajowej 2a.

* W ramach akcji „Wyprawka dla ża−
ka” 153 uczniów z Płocka i powia−
tu otrzymało od płockiego oddziału
PCK plecaki i przybory szkolne.

* Ośrodek Karta ogłosił dla uczniów
szkół gimnazjalnych i średnich XII
Konkurs Historii Bliskiej — „Mała
ojczyzna w pamięci i świadec−
twach”. Prace można nadsyłać do
Ośrodka Karta, 02−536 Warszawa,
ul. Narbutta 29 do 3 marca 2008.
Szczegółowe informacje na
www.karta.org.pl

* Dożynki powiatu płockiego (15
gmin) odbyły się 9 września
w Bulkowie.

* „Stanisławówkę” nawiedziły relik−
wie św. Dominika Savio przywie−
zione z Turynu (16−17 września).
Do końca października relikwiarz
w formie przezroczystej szkatuły
odwiedzi w Polsce 44 miejsco−
wości.

* Straż Miejska ogłosiła nabór do pra−
cy w jej szeregach; potrzebnych
jest 6 nowych strażników.

* 900 tys. złotych przeznaczył samo−
rząd województwa na bezpłatne
badania profilaktyczne dla miesz−
kańców mazowieckich wsi.

* Futboliści Wisły przegrali ze Zni−
czem Pruszków 0:2.

* Nowym rektorem SWPW został
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kru−
szewski. W nowym roku akade−
mickim będzie też 5 nowych pro−
rektorów i dziekanów wydziałów.

* W Akademickim Liceum Ogól−
nokształcącym przy PWSZ rozpo−
częło naukę 42 uczniów.

* Studenci PWSZ otrzymają nowe
elektroniczne legitymacje.

* Do 15 października można przysyłać
wiersze na konkurs „Jesiennej
Chryzantemy”, organizowany
przez oddział miejski Katolickiego
Stowarzyszenia Civitas Christiana.

* Grzybiarze wjeżdżający samochoda−
mi do lasu mogą być ukarani przez
strażnika leśnego mandatem od 20
do 5 tys. złotych.

* Rodzinny Ogród Działkowy „Nad−
wiślański” obchodził 15 września
30−lecie istnienia.

* Komitet strajkowy w szpitalu na Wi−
niarach 19 września podpisał z dy−
rekcją porozumienie płacowe;
strajk zawieszono. (j)

Minęło pół miesiąca

Wyborczy zespół

Prezydent powołał zespół do przygo−
towania i przeprowadzenia wyborów
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej.
Sześcioosobowemu zespołowi w ratu−
szu przewodniczy Sekretarz Miasta
Płocka – Krystyna Kowalewska.

Refundacja kanalizacji

Przyjęty został regulamin refundacji
przez miasto kosztów poniesionych
przez inwestorów na wybudowanie
urządzeń kanalizacji deszczowej. Re−
fundacja obejmuje wyłącznie budowę
urządzeń i sieci, bez przyłączy. Nie
obejmuje również obsługi geodezyjnej
i kosztu opracowania dokumentacji
technicznej. Refundacja następuje po
przekazaniu wykonanych urządzeń
kanalizacji deszczowej na własność
miasta.

Wybiorą inwestora

Utworzona została 6−osobowa ko−
misja, która wybierze inwestora w pro−
cesie prywatyzacji spółki Zakład Uty−
lizacji Odpadów Komunalnych w Ko−
biernikach. Ustalono też regulamin
przeprowadzenia rokowań, które obej−
mą m.in. liczbę udziałów, cenę ich na−
bycia, zobowiązania inwestycyjne i w
zakresie ochrony środowiska. Na ro−
kowania złoży się 7 faz: składanie
ofert wstępnych, kwalifikacja ofert,
badanie spółki przez dopuszczonych
oferentów, złożenie ofert wiążących,
właściwe rokowania, zatwierdzenie
wyników rokowań, podpisanie umo−
wy. Przewodniczącym komisji jest z−
ca prezydenta Dariusz Zawidzki. (j)

Prezydent zarządził

21 października pójdziemy do urn
wyborczych, by wyłonić nowy skład
parlamentu. Oddział Spraw Obywa−
telskich Urzędu Miasta Płocka przy−
gotował już spisy wyborców, upraw−
nionych do głosowania. Każdy płoc−
czanin może sprawdzić, czy nie zo−
stał pominięty, czy jego nazwisko
tam figuruje. Spisy wyborców będą
wyłożone do wglądu od 8 do 12 paź−
dziernika w ratuszu na parterze, pok.
nr 14 w godz. od 13 do 17. Udostęp−
nienie spisu wyborców następuje na
pisemny wniosek zainteresowanego,
zawierający dane umożliwiające
ustalenie tożsamości wyborcy w spi−
sie wyborców.

Wniosek o dopisanie do spisu wy−
borców (do pobrania w Oddziale
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Płocka, pok. nr 14, tel. (024) 367−15−
62) mogą złożyć osoby przebywające
czasowo na terenie gminy Płock oraz
osoby nigdzie niezamieszkałe do dnia
11 października br. Również do 11

października 2007 r. wyborcy niepeł−
nosprawni mogą składać wnioski
o dopisanie ich do spisu w wyborach
parlamentarnych w wybranym obwo−
dzie głosowania, dostosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych na
obszarze gminy właściwej ze względu
na miejsce stałego zamieszkania.

Wydawanie zaświadczeń 

Na żądanie wyborcy, zmieniającego
miejsce pobytu przed dniem wyborów,
wydawane są zaświadczenia o prawie
do głosowania do dnia 19 październi−
ka 2007 r.

Zaświadczenie wyborca odbiera za
pokwitowaniem osobiście albo przez
upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli
w upoważnieniu wskazano numer PE−
SEL wyborcy.

Zaświadczenia wydawane są także
w Oddziale Spraw Obywatelskich tel.
(024) 367−15−62). Tam też uzyskać
można niezbędne informacje przedwy−
borcze. B.B.

Przed wyborami 21 października 

Sprawdź spis

17 i 18 września przedstawiciele
związków kombatanckich na czele
z Markiem Gajewskim – prezesem
Porozumienia Organizacji Komba−
tanckich Miasta Płocka, Ireneusz
Szychowski – przewodniczący
Miejskiego Komitetu Ochrony Pa−
mięci Walk i Męczeństwa, ucznio−
wie Zespołu Szkół Ekonomiczno−
Kupieckich oraz przedstawiciele
Urzędu Miasta uroczyście obcho−
dzili dwie wrześniowe rocznice.
W 68. rocznicę napaści ZSRR na
Polskę 17 września 1939 roku
i Dnia Sybiraka złożone zostały
kwiaty i zapalono znicze na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza. Ho−
norową wartę pełnili harcerze ZHP. 

Dzień później, 18 września, upa−
miętniono 65. rocznicę egzekucji
13 Polaków zamordowanyh przez
Niemców w 1942 roku. Stefan

Adamczyk, Józef Marian Jurkow−
ski, Stanisław Kozłowski, Antoni
Krzywoszyński, Gustaw Mosakow−
ski, Wincenty Peszyński, Włady−
sław Piotrowski, Igor Pomierny, Jó−
zef Rudziński, ks. Michał Serafin,
Marek Sobczyński, Stefan Troja−
nowski, Zygmunt Wolski skazani
zostali na śmierć za przynależonść
do polskich organizacji wolnościo−
wych. Na podstawie tego wyroku
skazanych zostało łącznie czter−
dziestu ośmiu Polaków; egzekucje
równocześnie odbyły się w całym
powiecie płockim, m.in. w Bodza−
nowie. 

W samo południe zgromadzeni
kombatanci, uczniowie i goście od−
dali hołd poległym na Placu 13
Straconych oraz przy wspólnej mo−
gile na cmentarzu przy al.Kobyliń−
skiego. KW
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Wrześniowe obchody

Pani radnej 
Magdalenie 

Lewandowskiej 
serdecznie dziękujemy za pomoc
w instalacji sygnalizacji świetlnej
na ul. Gwardii Ludowej (skrzyżo−
wanie z Orlińskiego). Teraz może−
my bezpiecznie przechodzić na
drugą stronę ulicy.

Mieszkańcy ulic: 
Gwardii Ludowej, Orlińskiego, 

Rutskich i działkowcy

Rozstrzygnięty został przetarg na bu−
dowę 125−metrowego sięgacza ul. Misjo−
narskiej, na terenie między ul. Kolegialną
a Placem Dąbrowskiego. Drogę o szero−
kości od 7 do 7,3 m (w tym 4−metrowy
pas z szarej, betonowej, kostki brukowej),
wybuduje płocka firma RIMEX Przedsię−
biorstwo Robót Inżynieryjnych za prawie
150 tys. złotych (brutto).

Od dnia podpisania umowy wykonaw−
ca będzie miał 3 miesiące na realizację te−
go zadania. (j)

Sięgacz Misjonarskiej
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Na sprzedaż została wystawiona
bardzo atrakcyjna działka, oznaczo−
na numerem1559/2, zlokalizowana
przy ul. Strzeleckiej na terenie byłej
jednostki wojskowej, sąsiadująca ze
Szkołą Wyższą im. Pawła Włodko−
wica. Jej powierzchnia wynosi
13.652 mkw. Działka jest nieuzbro−
jona, niezabudowana, jednakże znaj−
duje się na niej fragment fundamen−
tu budynku wraz z ławami funda−
mentowymi oraz podłoże betonowe.
Nieruchomość nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód prawnych w roz−
porządzaniu nią.

Zgodnie z Miejscowym planem za−
gospodarowania przestrzennego ob−
szar ten przeznaczony jest na usługi
o charakterze lokalnym i ponadlokal−
nym. Dopuszczalne są obiekty oświa−
towe, mieszkalnictwo, garaż wielopo−
ziomowy, parkingi, zieleń.

Przetarg na sprzedaż tej nierucho−
mości odbędzie się 30 października
o godz. 10 w Urzędzie Miasta Płocka,

pok. 206. Cena wywoławcza nierucho−
mości wynosi 4.400.000 złotych. Do
ceny nieruchomości ustalonej w prze−
targu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 22%.

Przystępujący do przetargu powi−
nien złożyć pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z warunkami, regula−
minem i przedmiotem przetargu oraz
do 24 października wpłacić wadium
w wysokości 400 tys. złotych na konto
Urzędu Miasta Płocka – Oddział Fi−
nansowo−Księgowy PEKAO S.A.
I O/Płock 0812 403 1741 1110 0002
8907 226. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygra przetarg, zali−
cza się na poczet ceny nabycia nieru−
chomości.

Szczegółowe informacje na temat
przetargu można uzyskać w ratuszo−
wym Oddziale Obrotu Nieruchomo−
ściami Gminy, pok. 227 (wejście od
ul. Zduńskiej 3), tel. 024/367 14 78
oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta Płocka www.bip.ump.pl (ko−
munikaty i ogłoszenia). (j)

Łakomy kąsek

Rozstrzygnięty został przetarg na
dokończenie rozbudowy Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława
Jagiełły. Wygrało Przedsiębiorstwo
Budowlano−Montażowe „Vectra”,
które za prawie 14 mln złotych wybu−
duje segment dydaktyczny z klasami
dla 400 uczniów, pracownią chemicz−
ną i biologiczną, biblioteką i pokojem
nauczycielskim. Powstanie też parking

dla co najmniej 10 samochodów i no−
we drogi komunikacji wewnętrznej.
Na wykonanie tych prac firma będzie
miała 14 miesięcy.

Szkoła będzie musiała w trakcie ro−
ku szkolnego zmienić plan lekcji, gdyż
w pewnym momencie realizacji tej in−
westycji uczniowie będą musieli opu−
ścić pawilon B, gdyż stoi on częścio−
wo na przyszłym placu budowy. (j)

Kontynuacja Jagiellonki

Ogłoszony został przetarg nieograni−
czony na adaptację budynku przy ul.
Kazimierza Wielkiego 2a (po PERN−ie)
na potrzeby Urzędu Miasta. Dostosowa−
nie nieruchomości nastąpi w dwóch eta−
pach: w pierwszym przebudowany zo−
stanie parter i połączony z północno−za−
chodnim skrzydłem ratusza. Do tych
pomieszczeń przeprowadzi się Wydział
Komunikacji, urzędujący od kilku lat
przy ul. Otolińskiej.

W drugim etapie wykonana zostanie
adaptacja piwnic i pozostałych dwóch
kondygnacji budynku, które również bę−
dą skomunikowane z budynkiem głów−
nym Urzędu Miasta. Wykonawca bę−
dzie musiał m.in. wymienić część okien
i podłóg, rozebrać niektóre ścianki dzia−
łowe i postawić nowe, położyć tynki

wewnętrzne, odnowić schody, pomalo−
wać ściany. Prace te mają być wykona−
ne w ciągu 8 tygodni od podpisania
umowy ze zwycięzcą przetargu.

Oferty należy składać w Biurze Ob−
sługi Klienta (stanowisko nr 8) Urzędu
Miasta przy ul. Zduńskiej 3 do 9 paź−
dziernika, do godz. 10. Wykonawca
przystępując do przetargu jest zobo−
wiązany wnieść wadium w wysokości
4 tys. zł.

Szczegółowe informacje w Wydziale
Zamówień Publicznych przy Starym
Rynku 1, pok. 303 tel. 0−24/367 15 77
(Agnieszka Szatkowska) i w Wydziale
Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu
Dąbrowskiego 4, pok. 15, tel. 0−24/367
16 66 (Krzysztof Laskowski) i na stro−
nie internetowej www.ump.pl (j)

Większy ratusz

Ten szyld zostanie niebawem zamieniony na Urząd Miasta Płocka
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Rozstrzygnięty został przetarg na
opracowanie dokumentacji projekto−
wo−kosztorysowej na budowę przed−
szkola z zapleczem kulturalno−spor−
towym na osiedlu Ciechomice. Wy−
konania tego zadania podjęła się fir−
ma „MXL4 architekci” ze Szczecina.
Zaproponowali oni cenę o 68 tys. zł
niższą od oferowanej przez Mazo−
wieckie Biuro Projektów „MAPRO”.

Opracowanie obejmie wykonanie
projektu budowlanego i projektów
wykonawczych wraz z materiałami
niezbędnymi dla przetargu na reali−
zację całego kompleksu. Planuje się,
że przedszkole będzie budynkiem
parterowym (w części użytkowanej
przez dzieci), złożonym z brył,
z których każda spełniać będzie inną
funkcję. Trzy duże sale dydaktyczne
mają być dobrze nasłonecznione
i każda z nich będzie miała oddziel−
ny węzeł sanitarny przystosowany
do potrzeb małych użytkowników.
Elewacja budynku ma być koloro−
wa, urozmaicona różnorodnością

technik wykonania i zastosowanych
materiałów.

Na działce wokół przedszkola pow−
stanie nowoczesny plac zabaw i mini
park z zielenią i elementami małej ar−
chitektury, przystosowanymi do wzro−
stu przedszkolaków. Projektantom za−
sugerowano zaplanowanie dwóch pla−
ców zabaw (dla dzieci młodszych
i starszych) ze wspólną piaskownicą
i ogródka warzywnego.

W oddzielnej części budynku znaj−
dzie się biblioteka oraz świetlica dla
MOPS i Rady Mieszkańców Osiedla
„Ciechomice”. Główny dojazd i doj−
ście do przedszkola będą od ul. Cie−
chomickiej, zaś transport gospodarczy
odbywać się będzie od ul. Piwnej.

Cała dokumentacja, złożona z trzech
części (ogólne studium programowo−
przestrzenne, projekt budowlany
z pozwoleniem na budowę, projekty
wykonawcze z kosztorysami inwestor−
skimi i harmonogramem robót), po−
winna być gotowa do końca kwietnia
przyszłego roku. (j)

Zaprojektują przedszkole
w Ciechomicach

12 września Mazowsze pomyślnie
przeszło przez drugą turę negocjacji,
dotyczących kształtu Regionalnego
Programu Operacyjnego dla woje−
wództwa mazowieckiego. Podpisanie
programu z Komisją Europejską nastą−
pi 1 października.

Po uruchomieniu regionalnych pro−
gramów operacyjnych to właśnie wo−
jewództwo mazowieckie będzie naj−
większym ich beneficjentem w kraju.
W latach 2007−2013 otrzymamy
z Unii Europejskiej blisko 2 mld euro.
Jest to sześciokrotnie więcej aniżeli
w latach 2004−2006. Od tego, w jaki
sposób zostaną rozdysponowane te
środki, będzie zależał dalszy rozwój
regionu. 

Negocjacje dotyczące kształtu RPO
rozpoczęły się w czerwcu tego roku.

Podczas drugiej tury negocjacji Komi−
sja Europejska zgłosiła jedynie drobne
uwagi techniczne, nie zgłaszając uwag
dotyczących podstawowych założeń
programu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z przebiegu negocjacji. Mazowsze jako
największe województwo w kraju,
a jednocześnie największy beneficjent
środków unijnych ma otwartą drogę
do rozpoczęcia wdrażania programu
— podkreśla wicemarszałek, Jacek
Kozłowski.

Dla mieszkańców Mazowsza naj−
ważniejszymi obszarami, które powin−
ny zostać dofinansowane z Unii Euro−
pejskiej są: infrastruktura drogowa,
edukacja oraz infrastruktura zdrowot−
na. Przedsiębiorcy na pierwszym miej−
scu stawiają infrastrukturę drogową
oraz ochronę środowiska. 

Opr. (j) 

Unia dla Mazowsza
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W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi (21 października) w try−
bie pilnym ustalić trzeba obwody głosowania. Stąd 12 września zwołano nadzwyczaj−
ną sesję z jednym punktem porządku obrad, dotyczącym właśnie obwodów. 

W porównaniu z poprzednimi wyborami do Sejmu i Senatu RP z września 2005 ro−
ku w naszym mieście nic się nie zmienia; będziemy głosować w 69 obwodowych ko−
misjach i 3 obwodach odrębnych (zamkniętych) – Szpitalu Miejskim Świętej Trójcy,
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i Zakładzie Karnym. (j)

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Obwody głosowania
Petrochemia Płock, obecnie PKN Orlen

od ponad 40 lat związana jest z Płockiem.
Na przestrzeni minionych lat, to płocczanie
budowali od podstaw najpierw Mazowiec−
kie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne,
później Petrochemię Płock, obecnie PKN
Orlen, który dziś daje kilka tysięcy stabil−
nych miejsc pracy, rynek inwestycyjny,
prestiż dla miasta i bardzo duże podatki do
miejskiego budżetu. Nikt z nas – płocczan
– nie wyobraża sobie Płocka bez PKN Or−
len, dlatego zapowiedzi Premiera Rządu
Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie połą−
czenia Orlenu z Lotosem, jako firmą wio−
dącą przy tej operacji, są niepokojące i w
konsekwencji mogą prowadzić do przenie−
sienia siedziby spółki z Płocka do Gdańska.

W żadnym wypadku nie kwestionujemy
spraw bezpieczeństwa energetycznego Pol−
ski i fuzji obu firm, jednak niezrozumiałym
i nie do przyjęcia przez nas płocczan jest
pomysł wchłonięcia Orlenu przez dużo
mniejszy Lotos. Spowoduje to niepoweto−

wane straty dla miasta i jego mieszkańców,
począwszy od finansowych poprzez presti−
żowe, a nade wszystko utratę wiarygodno−
ści i pozycji na polskim rynku.

Jako Rada Miasta Płocka wyrażamy sta−
nowczy sprzeciw wobec tych działań. W
ostatnich latach wspólne przedsięwzięcie
Miasta i Orlenu oraz plany współpracy w
zakresie Funduszu Grantowego, Parku
Przemysłowo−Technologicznego, czy bu−
dowy obwodnic miasta i hali wido−
wiskowo−sportowej dawały mieszkańcom
Płocka świadomość, że bliskość koncernu
to nie tylko kłopotliwe sąsiedztwo, ale
także szansa na dynamiczny rozwój Płocka
i godne życie jego mieszkańców.

Jeśli przedstawiona wizja, zaprezento−
wana w wystąpieniu Pana Premiera okaże
się faktem, będziemy razem z mieszkańca−
mi podejmować dalsze, dopuszczalne pra−
wem kroki, mające na celu pozostawienie
Orlenu i głównej siedziby – ewentualnego
połączonego – koncernu w Płocku.

Stanowisko Rady Miasta Płocka 
w sprawie zapowiedzi połączenia PKN Orlen i Lotosu
z przeniesieniem siedziby spółki PKN do Gdańska

1. UCHWAŁA NR 184/XIII/07 w spra−
wie przyjęcia stanowiska Rady Miasta
Płocka w sprawie PKN ORLEN S.A.
w Płocku,

2. UCHWAŁA NR 185/XIII/07 w spra−
wie utworzenia rachunków dochodów
własnych przez jednostki budżetowe
miasta Płocka,

3. UCHWAŁA NR 186/XIII/07 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta Płocka
na 2007 r.,

4. UCHWAŁA NR 187/XIII/07 w spra−
wie zaciągnięcia kredytu długotermi−
nowego na finansowanie planowanego
deficytu budżetu miasta Płocka na
2007 rok,

5. UCHWAŁA NR 188/XIII/07 w spra−
wie udzielenia bonifikaty z tytułu opła−
ty za oddanie w trwały zarząd nieru−
chomości położonej w Płocku przy uli−
cy Mościckiego 6, oznaczonej nume−
rem ewidencyjnym 409 o pow. 3825
m2 zabudowanej budynkiem użytko−
wym oraz przy ulicy Mościckiego 27,
oznaczonej numerem ewidencyjnym
341 o pow. 2785 m 2 zabudowanej bu−
dynkiem użytkowym na rzecz Ośrodka
Opiekuńczo – Wychowawczego
w Płocku na cele statutowe nie związa−
ne z działalnością zarobkową,

6. UCHWAŁA NR 189/XIII/07 w spra−
wie zmieniająca uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarza−
nia, odraczania lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych Miasta
Płocka lub budżetowych jednostek or−
ganizacyjnych miasta Płocka, do któ−
rych nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów i osób do tego uprawnionych,

7. UCHWAŁA NR 190/XIII/07 w sprawie
sposobu ustalenia opłat dodatkowych
w razie niedopełnienia zapłaty należno−
ści przewozowych z tytułu przewozu
osób, naruszania przepisów o zabiera−
niu ze sobą do środka transportu zwie−
rząt i rzeczy oraz spowodowania za−
trzymania lub zmiany trasy środka tran−
sportowego bez uzasadnionej potrzeby
oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,

8. UCHWAŁA NR 191/XIII/07 w spra−
wie zwolnienia z podatku od nierucho−
mości w ramach pomocy de minimis,

9. UCHWAŁA NR 192/XIII/07 w spra−
wie przyjęcia pomocy finansowej od
Gminy Staroźreby na poczet pokrycia
kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień
w Płocku w roku 2007 mieszkańców
Gminy Staroźreby,

10. UCHWAŁA NR 193/XIII/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie
umów na okres przekraczający rok bu−
dżetowy na utrzymanie czystości
i konserwację zieleni na terenie miasta
Płocka w Rejonie I, w Rejonie II oraz
w Rejonie IV,

11. UCHWAŁA NR 194/XIII/07 w spra−
wie ustalenia osób uprawnionych do
bezpłatnych oraz ulgowych przeja−
zdów środkami lokalnego transportu
zbiorowego,

12. UCHWAŁA NR 195/XIII/07 w spra−
wie wydzierżawienia gruntu stanowią−
cego własność Gminy Płock przy ulicy
Medycznej w Płocku,

13. UCHWAŁA NR 196/XIII/07 w spra−
wie delegowania przedstawicieli Rady
Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeń−
stwa i Porządku,

14. UCHWAŁA NR 197/XIII/07
w sprawie odwołania Rzecznika
Konsumentów,

15. UCHWAŁA NR 198/XIII/07 w spra−
wie reprezentowania Rady Miasta
Płocka w postępowaniach przed sąda−
mi administracyjnymi. 

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XIII
sesji w dniu 25 września 2007 roku:

Ponieważ warunki korzystania z bez−
płatnych lub ulgowych przejazdów środ−
kami komunikacji miejskiej zawarte były
w trzech różnych uchwałach, ich stosowa−
nie w praktyce rodziło niekiedy nieporo−
zumienia. Dlatego opracowany został jed−
nolity tekst uchwały, uwzględniający
w jednym dokumencie wszystkich przy−
wileje.

Od 1 października osobami, które mogą
jeździć bezpłatnie autobusami KMP są:
osoby niewidome oraz niezdolne do samo−
dzielnej egzystencji (wraz z opiekunem),
dzieci do 4 lat, dzieci niepełnosprawne do
ukończenia 18 roku życia (wraz z opieku−
nem), uczniowie szkół specjalnych w prze−
jazdach z miejsca zamieszkania do szkoły
i z powrotem (wraz z opiekunem), osoby
po ukończeniu 70 lat, umundurowani fun−
kcjonariusze Straży Miejskiej i policji
w czasie wykonywania czynności służbo−
wych, zasłużeni honorowi dawcy krwi
I stopnia, zasłużeni honorowi dawcy krwi
II i III stopnia przez 2 lata (od daty ostat−
niego oddania krwi), kombatanci i osoby

represjonowane (członkowie Stowarzysze−
nia Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszę, Stowarzyszenia Polaków Poszko−
dowanych przez III Rzeszę Niemiecką,
Stowarzyszenie Byłych Więźniów Poli−
tycznych, Związku Represjonowanych
Żołnierzy Górników), pracownicy socjalni
MOPS w godzinach swojej pracy, pracow−
nicy spółki Komunikacja Miejska —
Płock wraz ze współmałżonkami i dziećmi
do lat 16 oraz wdowy i wdowcy po pra−
cownikach, mieszkańcy Płocka posiadają−
cy status osoby bezrobotnej (bez prawa do
zasiłku) w dni robocze od 7.30 do 15.30 (w
celu poszukiwania pracy).

Do 50−procentowej ulgi w przejazdach
maja prawo: emeryci i renciści oraz ich
współmałżonkowie (na których otrzymują
dodatki rodzinne), dzieci w wieku od 4 do
7 lat, dzieci i młodzież szkolna (do ukoń−
czenia 24 roku życia), słuchacze kolegium,
honorowi dawcy krwi I, II, III stopnia
(przez rok od daty ostatniego oddania
krwi), żołnierze zasadniczej służby woj−
skowej. (j)

Przejazdy darmowe i ulgowe

Artur Jaroszewski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o podanie aktualnego stanu przy−
gotowań do budowy ulic: Skrajnej,
Brzoskwiniowej, Sielskiej, Orzechowej,
Śliwowej. 2/ Dotyczy dojazdów do reali−
zowanych budynków w północnej części
osiedla Zielony Jar. 3/ Dotyczy nieprawi−
dłowości przy budowie amfiteatru. 4/ Pro−
szę o usunięcie uschniętych drzew w pob−
liżu amfiteatru. 5/ Na jakim etapie jest pro−
ces poszerzania obszaru miasta o tereny po
PGR w Gulczewie?

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie zmiany regulaminu dodat−
ków nauczycielskich. 2/ W sprawie pisma
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”
o spowodowanie realizacji dojazdu do
zespołu budynków tarasowych i innych
bloków mieszkalnych.

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o przycięcie drzew i krzewów
wzdłuż chodnika przy ul. 7 czerwca 1997
roku na odcinku od skrzyżowania z ul. Łu−
kasiewicza do końca Placu Celebry.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Kiedy zostanie przeprowadzony remont

chodnika w ul. Chopina (od Bielskiej do
Dworcowej)? 2/ Proszę o spowodowanie
naprawy zdewastowanego przystanku
PKS przy ul. Kutnowskiej.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat działań
związanych z powstaniem kompleksu
oświatowego przy ul. Harcerskiej.

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o ustosunkowanie się do pisma
RMO „Kochanowskiego” do dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
UMP, dotyczącego studium uwarunko−
wań i zagospodarowania przestrzennego
miasta. 2/ Proszę o rozważenie możliwo−

ści powstania na terenie Szpitala św.
Trójcy pracowni kolonoskopii. 3/ Proszę
o ekspertyzę przepustowości ronda im.
19. Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa po
włączeniu do ruchu nowego mostu. 4/
Naprawa chodnika ul. Spółdzielczej (od
wiaduktu do skrzyżowania z ul. Wyszo−
grodzką). 5/ Proszę o wyjaśnienie sytua−
cji prawnej użytkowników garaży przy
ul. Bielskiej 58.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy oświetlenia i uporządkowania
ul. Zglenickiego oraz usytuowania przy−
stanku z wiatą w okolicach Mostostalu. 2/
Słupy ogłoszeniowe na ul. Tumskiej są
już brudne i zniszczone – kto za nie odpo−
wiada? Opr. (j) 

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami Rady Miasta
we wrześniu 2007 roku:



5Sygnały Płockie

Bilety na film w szkole muzycznej –
jednej z dwóch sal, które „Charlie” wy−
najmuje w Płocku – kupiło ponad 1400
osób (pozostałe to zaproszenia). Jak pi−
saliśmy w poprzednim numerze od
frekwencji podczas pierwszego wee−
kendu kina zastępczego w naszym mie−
ście, będzie zależało czy „zastępcze”
będzie tylko z nazwy. Czy będziemy
grać najnowsze hity czy czekać za ich
kopiami kilka, kilkanaście tygodni?
– Najistotniejsza jest opinia dystrybuto−
rów. Muszą mieć świadomość odpo−
wiedniego wykorzystania kopii – mówił
jeszcze dwa tygodnie temu Fijałkow−
ski. Na efekty długo nie będziemy mu−
sieli czekać. Po pierwsze, „Katyń” po−
zostaje w Płocku. Będzie dalej grany.
Po drugie, płocczanie będą mieli, nie
tylko okazję zobaczyć film „Sztuczki”–
zdobywcę „Złotych Lwów” dla najlep−
szego filmu 32. Festiwalu Polskich Fil−
mów Fabularnych w Gdyni, ale rów−
nież wielką szansę spotkania z reżyse−
rem Andrzejem Jakimowskim, który
zapowiedział swój przyjazd. – Zoba−
czymy film wcześniej niż widzowie
w stolicy (23. Warszawski Międzynaro−
dowy Festiwal Filmowy rozpocznie się
dopiero 12 października – przyp. red.)
– mówi Sławomir Fijałkowski. 

Mamy szansę zobaczenia również
„Nie panikuj” Bodo Coxa (Nagroda
Specjalna Jury Konkursu Kina Nieza−
leżnego 32. FPFF w Gdyni), a także (ale
to już w ramach kina studyjnego w sie−
dzibie POKiS) „Parę osób, mały czas”
Andrzeja Barańskiego, opowiadający
o przyjaźni poety Mirona Białoszew−
skiego z niewidomą pisarką Jadwigą
Stańczakową. Film otrzymał kilka waż−
nych nagród jeszcze przed polską pre−
mierą, m.in. FPFFw Gdyni i festiwalu
w Karlovych Varach.

„Charlie” działa na rynku od kilku−
nastu lat, cieszy się zaufaniem dystry−
butorów, filmowców i producentów,
dlatego mamy szansę zobaczyć zdo−
bywców nagród obu, najważniejszych
polskich festiwali filmowych, na wiele
miesięcy wcześniej przed ich oficjalną
premierą. Pytanie: czy chcemy?

Wracając do pierwszych pokazów
sam odbiór techniczny filmów był rów−
nież zadowalający. Początkowe proble−
my z dźwiękiem udało się szybko skory−
gować. Pneumatyczny ekran też się spi−
sał. Irytować mogła tylko głośna praca
projektora, ale dla niektórych kinoma−
nów miało też to swój urok. Propozycje
filmowe kina Charlie znaleźć można na
stronie www.charlie.pl/plock (rł) 

Ponad 1600 osób obejrzało „Katyń” A. Wajdy podczas pier−
wszych dwóch dni obecności kina Charlie w Płocku. – To za−
dowalający wynik – zapewnił Sławomir Fijałkowski właściciel
łódzkiego kina.

„Sztuczki” w nagrodę 18 września br. weszła w życie Usta−
wa o tworzeniu i działaniu wielkopo−
wierzchniowych obiektów handlo−
wych, która nakłada na wszystkie dzia−
łające już placówki handlowe o po−
wierzchni sprzedażnej ponad 400 mkw.
(bez zaplecza) obowiązek uzyskania
zezwolenia na prowadzenie takiej dzia−
łalności. Zezwolenie takie wydaje,
wójt, burmistrz i prezydent miasta na
wniosek zainteresowanych. Wydanie
zezwolenia dla obiektów już funkcjo−
nujących jest bezpłatne.

Właściciele wielkopowierzchnio−
wych obiektów handlowych powinni
do 17 października br. złożyć wnio−
sek o wydanie takiego zezwolenia
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia−
sta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) na
stanowisku nr 7.

Jak informuje kierownik Oddziału
Ewidencji Działalności Gospodarczej
– Andrzej Szczęsny, formularze wnio−
sków i szczegółowe informacje znaleźć
można na stronie internetowej
www.ump.pl (Biuletyn Informacji Pub−
licznej) oraz pod tel. 0−24/367 15 92
lub 367 16 08. We wniosku należy po−
dać wszystkie podstawowe dane
o przedsiębiorcy m.in. nazwę, miejsce
zamieszkania, adres punktu sprzedaży,
NIP, branża, informacja o własności
nieruchomości (nr księgi wieczystej),
maksymalna powierzchnia sprzedaży.
Na wydanie zezwolenia czeka się do
miesiąca. Uzyskanie zezwolenia dla
nowego obiektu jest znacznie bardziej
skomplikowane (wymaga m.in. opinii
Rady Miasta i sejmiku wojewódzkiego)
i trwa około roku. (j)

Handel 
wielkopowierzchniowy

dokończenie ze str. 1

Od cegły po inteligentny fotel

Budowa dwupiętrowego budynku z sa−
lą sportową wraz z wyposażeniem, której
koszt wyniósł około 3 mln zł rozpoczęła
się w maju 2006 roku. Sala została odda−
na do użytku w styczniu 2007 r. Powstało
boisko do gry w siatkówkę, w kosza i w
pełni wyposażona siłownia. Zresztą,
w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dy−
daktyczne zaopatrzono również cztery no−
we klasopracownie. Do sali relaksacyjnej
zakupiono m.in. najnowocześniejszy, in−
teligentny fotel masujący Inada DI. – To
pierwszy na świecie fotel z masażem, któ−
ry masuje całe ciało, dopasowując się do
ciała, relaksując od głowy do koniuszków
palców – zapewnia dyr. Kowalski. Jest
tam też łóżko wodne z podstawą muzycz−
ną, służące jako urządzenie terapeutyczne
dla osób o różnym stopniu i rodzaju nie−
pełnosprawności i kino domowe. Na ten
cel placówka pozyskała środki – w wyso−
kości ponad 106 tys. zł – z Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Z tych pieniędzy sfi−
nansowany został także zakup mebli do
biblioteki szkolnej. Placówka została zak−
walifikowana (również w ramach projektu
MEN) do wyposażenia w pracownie kom−
puterowe oraz internetowe centra. 

Nowe stare skrzydło

Po zakończeniu prac budowlanych
w nowym skrzydle rozpoczął się remont
klatki schodowej, łączącej obie części
placówki – nową i starą. Wykonano też
kapitalny remont dachu oraz łazienek na
I i II piętrze. Po przenosinach biblioteki
z internatu do nowego skrzydła, stare po−
mieszczenia przeznaczono na stworzenie
dwóch mieszkań usamodzielniających.
W każdym jest kuchnia, łazienka, salon
i sypialnia oraz niezbędny sprzęt i urzą−
dzenia. W jednym od marca mieszkają
trzy wychowanki internatu, drugie pełni
funkcję pomieszczenia warsztatowego
dla młodzieży ze Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy (SSPdP).

W internacie udało się również wyre−
montować świetlice, odświeżyć ściany
kilku sypialń i korytarzy. Podobne prace

wykonano w części szkolnej. Tu także
dużym zaangażowaniem wykazali się
wychowawcy i nauczyciele.

– Koszt prac remontowo – budowla−
nych wykonanych na terenie placówki
oraz związanych z doposażeniem w po−
moce dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyj−
ny, to olbrzymia inwestycja idąca w setki
tysięcy złotych – zapewnia dyr. Robert
Kowalski. Największym partnerem w re−
alizacji zadań, obok miasta, był PFRON,
który dofinansował wyposażenie bazy
dydaktyczno − rehabilitacyjnej, internatu
oraz zakup 16−miejscowego autobusu.
Ośrodek pozyskał ze środków PFRON
453 tys. zł, w tym wkład miasta stanowił
kwotę 67 tys. zł. 

Szkoła w UE

Szkoła istnieje już 36 lat. Kształci i wy−
chowuje młodzież niepełnosprawną inte−
lektualnie w stopniu lekkim, umiarkowa−
nym i znacznym oraz z niepełnosprawno−
ściami sprzężonymi. W skład placówki
wchodzi: ZSZ nr 6 (specjalności: kucharz,
ogrodnik, fryzjer, krawiec, mechanik po−
jazdów samochodowych, piekarz, introli−
gator), wspomniana już SSPdP (umiejęt−
ności z zakresu: gospodarstwa domowe−
go, stolarstwa, ogrodnictwa, krawiectwa)
i internat. W ośrodku działają m.in.: koła
fotograficzne, plastyczne, florystyczne,
taneczne, stolarsko−rzeźbiarskie, zespół
muzyczny i sekcja humanistyczna. 

Szkoła stara się sięgać po środki unijne.
Udało się jej zdobyć w tym roku ponad 70
tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecz−
nego na realizacje kilku programów w ra−
mach projektu „Szkoła Równych Szans”.
Weźmie w nich udział blisko 90 proc. ze
187 uczniów i wychowanków Ośrodka.
W lipcu br. zrealizowany został obóz spor−
towy w Ustce. W planach są wycieczki
(m.in. do skansenu w Sierpcu i Maurzy−
cach, zoo w Warszawie, gospodarstwa
agroturystycznego w Grzybowie), wyja−
zdy do interaktywnego kina, spotkania ze
znanymi sportowcami. 

Uroczystość otwarcia nowego obiektu
z udziałem władz miasta, przedstawicieli
Kuratorium Oświaty, MEN odbyła się 28
września. (rł)

Szkoła z klasą

Płocka Orkiestra Symfoniczna 24
września b.r. rozpoczęła próby do na−
grania płyty CD z kompozycją Woj−
ciecha Mrozka do słów Bogusława
Żmijewskiego, poświęconą papieżowi
Janowi Pawłowi II. Będzie to Wielka
Msza Papieska Missa Solemnis San−
domiriensis „BEATI MUNDO COR−
DE”, w której autor poprzez własną
twórczość chce podziękować Janowi
Pawłowi II za jego życie, wypełnione
nieustającą nauką miłości do Boga
i ludzi. 

Msza powstała w Sandomierzu
w ciągu 32 dni. Sesje nagraniowe od−
bywają się w sali koncertowej Płockiej
Szkoły Muzycznej i zaplanowane są

na godziny nocne. W projekcie bierze
udział rozbudowana orkiestra symfo−
niczna, trzy chóry: Chór Kameralny
z Rivnego (Ukraina), Chór PWSZ
”Vox Juventutis”, Chór ZSCE ”Alche−
mik” oraz międzynarodowa obsada so−
listów: Bożena Harasimowicz, Anita
Rywalska−Sosnowska, Agata Sava,
Vasyl Ponajda, Józef Frakstein. W su−
mie ok.130 wykonawców. Płocka pre−
miera Wielkiej Mszy Koncertowej
oraz promocja płyty odbędzie się 14
października 2007 r. (niedziela)
o godz. 19 w bazylice katedralnej pod−
czas Dni Papieskich, które zainauguru−
ją obchody XXII Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej w Płocku. pos

Msza dla papieża na płycie

We wrześniu i w październiku br.
Straż Miejska, zgodnie z obowiązują−
cym „Regulaminem utrzymania czy−
stości i porządku na terenie miasta
Płocka” kontroluje osiedla, ze zwró−
ceniem szczególnej uwagi na gospo−
darkę (gromadzenie i wywóz) odpa−
dami komunalnymi (uchwała Rady
Miasta Nr 1017/LXII/06 z dnia 24
października 2006 r. wraz z późn.
zm.).

Poinformowane zostały wcześniej
spółdzielnie mieszkaniowe, aby przy−
gotowały do wglądu wymagane prze−
pisami dokumenty (umowy z firmą
wywozową oraz rachunki za wywóz

odpadów komunalnych), jak również
o dostosowanie istniejącej infrastruk−
tury technicznej, służącej gromadze−
niu odpadów, do obowiązujących
przepisów. Spółdzielnie poinformo−
wano również, iż niedopełnienie obo−
wiązku wynikającego z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 13 września 1996 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)
przez właściciela, administratora, za−
rządcę terenu może skutkować pocią−
gnięciem do odpowiedzialności z art.
10 ust 2a wyżej zacytowanej ustawy.

Straż Miejska prowadzi także kon−
trole prywatnych posesji. jg

Kontrola odpadów
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Już po raz piąty odbyła się impreza
integracyjna pod hasłem „Dzień przy−
jaznych serc” zorganizowana przez
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaz−
nych Serc” w Płocku. Całodniowa za−
bawa odbyła się 21 października na te−
renie Domu przy ul.Krótkiej. Honoro−
wy patronat nad uroczystością objął
prezydent – Mirosław Milewski,
w imieniu którego, wraz z dyrektorem
DPS – Piotrem Ostrowickim, rozpo−
czął imprezę zastępca prezydenta Piotr
Kubera.

Celem spotkania była integracja
osób niepełnosprawnych ze środowi−
skiem lokalnym, opierająca się na
wzajemnej akceptacji i szacunku.
Atrakcjami dnia były: występ zespo−
łu „Rozśpiewane Serca” DPS Płock,
który wykonał m.in. utwór znanego

kompozytora Piotra Rubika „Psalm
dla ciebie”, przegląd piosenki, na
którym młodzi artyści prezentowali
swoje talenty oraz zabawa taneczna
„Bal Przyjaznych Serc”. Przez cały
dzień można było również obejrzeć
wystawę fotograficzną „Przyjaźń
Między Nami”, Jana Drzewieckiego
pt. „Machina Ludzkich Serc” w ra−
mach projektu Stowarzyszenia „Ko−
lory Życia” oraz podziwiać prace
wykonane przez uczestników war−
szatów terapii zajęciowej. Dodatko−
wo można było przejechać się bry−
czką i rikszami ulicami miasta oraz
pomalować artystycznie twarz.
„Dzień Przyjaznych Serc” zakończył
się wspólnym grilowaniem miesz−
kańców Domu wraz z zaproszonymi
gośćmi. KW 

Dzień Przyjaznych Serc

11 września o godz. 12 na stadionie
przy ul. Łukasiewicza wybuchł pożar.
W pomieszczeniu sauny znajdującej
się w gabinetach odnowy biologicznej,
z nieustalonych dotąd przyczyn, do−
szło do powstania otwartego ognia
w rejonie elektrycznego pieca sauny.
Po kilki minutach nastąpił gwałtowny
wybuch, który spowodował wyrwanie
okien z ramami na całej powierzchni
frontowej budynku od strony wschod−
niej, uszkodzenie ściany frontowej

w postaci wyrwania elementów muru
oraz wyrwanie z ram okien w szczyto−
wej części budynku od strony północ−
nej, jak również zniszczenia w posz−
czególnych gabinetach odnowy biolo−
gicznej. 

W czasie pożaru w gabinetach odno−
wy biologicznej pracowało 6 osób,
jednak w chwili wybuchu znajdowały
się poza budynkiem. Nikt z będących
w tym rejonie osób nie doznał żadnych
obrażeń ciała. (j)

Ogień na stadionie

W okresie grzewczym nasilają się
skargi na sąsiadów, spalających
w piecach odpady, powodujące wy−
dobywanie się z kominów czarnego
dymu i nieprzyjemnych zapachów.
Ze względu na dość wysokie koszty
ogrzewania spalanie w domowych
piecach wszelkich odpadów, w tym
tworzyw sztucznych, jest dość po−
wszechne.

Spalane tworzywa sztuczne naj−
częściej nie są jednorodne, tworzą
mieszkankę o różnym składzie che−
micznym. Po spaleniu, w wyniku
tzw. niskiej emisji, związki chemicz−
ne wdychają sąsiedzi jak i sam
sprawca. Przy spalaniu tworzyw PET
(politereftalan etylu) wydziela się
głównie tlenek węgla oraz — w nie−
wielkich ilościach — kwas solny,
tlenki azotu oraz szkodliwe cząstki
stałe. W przypadku domieszek in−
nych tworzyw sztucznych, szczegól−

nie tych w których składzie znajduje
się chlor (np. PVC), w wyniku spala−
nia następuje emisja groźnych diok−
syn i furanów o stężeniu nawet setki
razy większym od dopuszczalnej
normy.

Zgodnie z rozporządzeniem Mi−
nistra Gospodarki z 2002 roku,
w instalacjach opalanych węglem,
miałem lub koksem, dopuszczalne
jest spalanie tylko takich odpadów,
które nie wywołują negatywnych
skutków w środowisku i nie działa−
ją szkodliwie na zdrowie ludzi np.
papier, tektura, drewno, kora, troci−
ny. Spalanie opon, folii, drewna
impregnowanego, przepracowa−
nych olejów itp. jest niedopusz−
czalne. Grozi za to kara grzywny
lub areszt. Sąsiedzi właściciela nie−
ruchomości, który poprzez spalanie
odpadów truje siebie i innych, mo−
gą dochodzić swoich praw na dro−
dze cywilno−prawnej (art. 222§2
w związku z art. 144 Kodeksu cy−
wilnego). (j)

Nie truj

W dniach 11 – 12 września w Płoc−
ku obradowała IV Konferencja Uni−
wersytetów Trzeciego Wieku. W ratu−
szowej auli gości z całej Polski, a tak−
że z Białorusi, Litwy i Mołdawii, po−
witał prezydent Mirosław Milewski,
a senator Janina Fetlińska życzyła ze−
branym, by swój trzeci wiek przeży−
wali w dobrym zdrowiu i dobrej kon−
dycji, pozwalających – przy udziale
uniwersytetów – nadążać za młodym
pokoleniem.

Gospodarzem spotkania był płocki
Uniwersytet Trzeciego Wieku, działa−
jący od lutego 2002 roku przy wydat−
nym wsparciu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej. Liczy obecnie
około 200 członków, rozwijających na
zajęciach swoje zainteresowania,

uczących się języków obcych, posze−
rzających swą wiedzę zdrowotną
i ogólną, o – jakże istotnych dla ludzi
samotnych – kontaktach towarzyskich
nie zapominając.

Studenci zakwaterowani byli we
„Wcześniaku”, a wykładów słuchali
w ratuszu. Mówiono m.in. o aktywiza−
cji psychicznej ludzi starszych, wza−
jemnych relacjach młodych i star−
szych, integracji międzypokoleniowej,
wolontariacie i źródłach finansowania
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W środę wieczorem byli na koncercie
Płockiej Orkiestry Symfonicznej.

Współorganizatorem konferencji
była polsko−Amerykańska Fundacja
Wolności i Fundacja dla Uniwersytetu
Jagiellońskiego. (j)

Aktywny III wiek

W ramach obchodów Światowego
Dnia Chorych na Alzheimera
w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego od−
było się spotkanie poświęcone tej
chorobie pod hasłem „Wyścig z cza−
sem”. Dzięki Płockiemu Stowarzy−
szeniu Pomocy Osobom z Chorobą
Alzheimera chorzy, ich rodziny oraz
osoby zainteresowane, już po raz
trzeci, mogły dowiedzieć się więcej
o chorobie: czym jest oraz jak z nią
walczyć. Chętne osoby mogły rów−
nież poddać się darmowym bada−
niom lekarskim oraz badaniom
przesiewowym pamięci. Do dyspo−

zycji uczestników spotkania byli:
lekarze neurolodzy oraz lekarz psy−
chiatra. 

Płockie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera ist−
nieje od 1999 roku jako grupa wspar−
cia chorych i ich rodzin. Dzięki dota−
cjom sponsorów Stowarzyszenie re−
gularnie przeprowadza darmowe ba−
dania przesiewu pamięci. W roku
2002 otwarty został Dom Dziennego
Pobytu dla osób, którymi rodziny nie
są w stanie opiekować się w ciągu
dnia. Stowarzyszenie zapewnia trzy−
dziestu chorym transport do Domu,
zajęcia oraz posiłki. KW 

Dzień Chorych na Alzheimera

Płoccy strażnicy miejscy włączyli
się do akcji zainicjowanej przez straż−
ników warszawskich pn. „Dzień bez
mandatu”. Dotyczy ona zajmowania
miejsc parkingowych, przeznaczonych
dla niepełnosprawnych, przez osoby
do tego nieuprawnione. Ponieważ na−
kładanie mandatów przynosi dość

mierne rezultaty, strażnicy postanowi−
li w inny sposób przemówić do roz−
sądku i serca kierowców. Zamiast
mandatu zostawiają za wycieraczką
źle zaparkowanego pojazdu ulotkę.

19 września zostało pouczonych
w ten sposób 20 płockich kierowców.

(j)

Dzień bez mandatu
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W Filii Bibliotecznej nr 5 Książnicy
Płockiej 13 września odbyło się spotka−
nie z Michałem Komudą, pracowni−
kiem Muzeum Powstania Warszaw−
skiego, zatytułowane „Bić się, czy nie
bić”. Gościem honorowym była Kata−
rzyna Nowakowska (na zdjęciu), płoc−
czanka biorąca udział w powstańczym
zrywie 63 lata temu. Na spotkanie tłum−
nie przybyła młodzież z III L.O. Miała
okazję nie tylko wysłuchać wykładu
i wspomnień K. Nowakowskiej, ale tak−
że obejrzeć wystawę zatytułowaną
„Gdzie są chłopcy z tamtych lat”. Ek−

spozycja poświęcona jest płocczanom
walczącym w Powstaniu Warszawskim,
a przygotowali ją pracownicy Działu
Oświatowego Książnicy Płockiej. Mło−
dzież zapoznała się nie tylko z faktami
historycznymi, ale także dowiedziała
się sporo o codziennym życiu miesz−
kańców stolicy przed i w czasie II woj−
ny światowej. 

Wystawę można oglądać do końca
października w godzinach otwarcia bib−
lioteki (ul. Tumska 11, DTC). Spotkanie
odbyło się w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa na Mazowszu. MK

„Bić się, czy nie bić”

W związku z uruchomieniem w Polsce
pełnej funkcjonalności I fazy Systemu Kon−
troli Eksportu (ECS), z dniem 31 sierpnia
2007 r. uległy zmianie zasady dokonywania
zgłoszeń do procedury wywozu, uszlachet−
niania biernego oraz powrotnego wywozu
po gospodarczej procedurze celnej.

System ECS pozwala na elektroniczną
obsługę zgłoszenia wywozowego, prze−
syłanego przez zgłaszającego (eksportera)
zarówno w urzędzie celnym wywozu, jak
też w urzędzie celnym wyprowadzenia
i opiera się na obiegu komunikatów elek−
tronicznych pomiędzy urzędami celnymi
a podmiotami, dokonującymi zgłoszeń
celnych. Urząd celny wywozu potwierdza
fizyczne wyprowadzenie towarów, prze−
syłając zgłaszającemu komunikat „po−

twierdzenie wywozu” (komunikat IE−
599). Podatnik zobowiązany jest do prze−
chowywania komunikatów IE−599 w for−
mie elektronicznej do czasu upływu ter−
minu przedawnienia zobowiązania podat−
kowego. Zatem od 31 sierpnia br. zgło−
szenie celne może mieć formę dokumen−
tu papierowego lub elektronicznego. 

W związku z wprowadzeniem doku−
mentów elektronicznych (komunikatów)
ulegną również zmianie zasady potwier−
dzania wywozu towarów poza terytorium
Wspólnoty dla potrzeb podatków od to−
warów i usług.

Szczegółowe informacje o funkcjono−
waniu systemu ECS znajdują się na stro−
nie internetowej Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl Opr. (j)

Urząd Skarbowy informuje

Wywóz towarów

10 września Minister Skarbu Państwa
zwołał w Warszawie konferencję praso−
wą, poświęconą wynikom kontroli prze−
prowadzonej w podległym ministerstwu
Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurocią−
gów Naftowych „Przyjaźń” w siedzibą
w Płocku.

W sierpniu, w ramach prowadzonej
w Dziale Transportu PERN “Przyjaźń”
S.A. kontroli wewnętrznej, zarząd zlecił
dokonanie oględzin samochodów przez
Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PI−
MOT) w Warszawie pod kątem: 

– zgodności napraw i montażu wypo−
sażenia dodatkowego w samochodach
służbowych ze wskazanymi na faktu−
rach VAT wystawionymi Spółce, 

– oceny zasadności przeprowadzania
napraw (np. częstotliwość dokonywania
przeglądów okresowych czy wymiany
ogumienia)

– weryfikacji kosztów ich wykonania
w odniesieniu do aktualnych w chwili
wykonania usługi cen rynkowych. 

Dotychczas oględzinom poddano
jedynie 12 losowo wybranych aut,
z ponad stu wchodzących w skład flo−
ty samochodowej Spółki (109 samo−
chodów). 

Za naprawy losowo wybranych 12
aut w latach 2002−2007, Spółka zapła−
ciła 1.177.977,1 złotych, co daje śred−
nio 98.164,75 złotych na poszczególne
auto. 

W kategorii “wątpliwości” wobec
napraw samochodów oraz wyposaże−

nia dodatkowego ujęto w szczegól−
ności:

– naprawy nie wykonane lub brak
wyposażenia, 

– naprawy lub wyposażenie, których
ceny były zawyżone w stosunku do cen
rynkowych, 

– naprawy wykonywane wielokrotnie,
które można uznać za nieuzasadnione
lub których wykonanie nie znajduje odz−
wierciedlenia w stanie technicznym auta. 

44% napraw określonych na faktu−
rach VAT rzeczoznawcy PIMOT zak−
walifikowali jako wątpliwe wg ww. kry−
teriów, co daje kwotę 518.309,25 zło−
tych.

Np. m.in. 11−krotny przegląd okreso−
wy pojazdu, łącznie z wymianą oleju
silnikowego w czasie przebiegu 54.838
km, nakrętki do kół – 80 sztuk, klocki
hamulcowe – 7 kompletów.

Badanie wykazało, iż w jedynie 12 lo−
sowo wybranych autach spółki “brak jest
śladów” wykonania napraw oraz wyposa−
żenia dodatkowego na kwotę 206.380,15
złotych, co daje średnio 17.198,34 zło−
tych na poszczególne auto. 

Np. faktury za 6−krotną wymianę ra−
dia lub 6−krotną wymianę szyby przed−
niej – podczas gdy w aucie zamontowa−
ne jest wyposażenie fabryczne bez śladu
napraw czy wymiany; faktury na zakup
i wymianę 7 wahaczy w ciągu 3 miesię−
cy eksploatacji auta.

O wynikach kontroli powiadomiono
prokuraturę. (j)

Kontrola w PERN “Przyjaźń” S.A.

Płocka ENERGA rozpoczęła akcję ma−
lowania techniką graffiti stacji transforma−
torowych na płockich osiedlach. W tym
roku na 14 budynkach zostaną odwzoro−
wane między innymi projekty młodych
ludzi, którzy odpowiedzieli na konkurs
zorganizowany w czerwcu przy współpra−
cy z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej
„Młodzi Razem”. Zachęcamy mieszkań−
ców do typowania lokalizacji ubarwiania
stacji. Na propozycje czekamy pod adre−
sem promocja@plock.energa.pl

Budynki stacji transformatorowych są
wtopione w prawie każdą część miejskie−
go krajobrazu. Teraz zostaną wykorzysta−
ne do wprowadzenia nowego, artystycz−
nego klimatu. Tematyka obrazów przed−
stawiać będzie przyjazny, kolorowy świat
energii. Zachowany zostanie także akcent
bezpieczeństwa – na ścianie z drzwiami

dodatkowo wkomponowany zostanie
znak ostrzegawczy, przypominający, że
nadal jest to urządzenie elektryczne, do
którego pod żadnym pozorem nie wolno
wchodzić. Graffiti na stacjach wykonywał
będzie młody artysta, współpracownik
funduszu „Młodzi Razem”.

Jeśli idea upowszechniania sztuki graf−
fiti sprawdzi się i zyska aprobatę miesz−
kańców, Energa chętnie go rozszerzy.
Sztuka graffiti nie musi powstawać byle
gdzie, w ukryciu i pośpiechu, nie muszą
być niszczone nieruchomości w naszym
mieście. Nie wyklucza współpracy z inny−
mi grupami młodzieżowymi, które chcia−
łyby uprawiać graffiti legalnie. Jej zwo−
lennicy i uprawiający ją młodzi ludzie mo−
gą udowodnić, że jest ona warta zauważe−
nia i uznania, ale pod warunkiem pełnej
i otwartej współpracy. Pomysły i propozy−
cje można kierować do Wydziału Promo−
cji płockiego oddziału ENERGI. A. N.

ENERGA na osiedlu
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1. Na pytanie, które znane miasto
usytuowane jest na siedmiu wzgó−
rzach, przeciętny respondent bez
wahania odpowiedziałby „Rzym”
– nie wiedząc może nawet, że opcją
alternatywną byłaby tu... czeska
Praga. Na mocy tej analogii – po−
mijając już piękną, zabytkową ar−
chitekturę – można by ją zapewne
nazwać „Rzymem Europy Środko−
wej”, choć, jak zobaczymy później,
dawna stolica cezarów nie jest je−
dynym włoskim miastem, z jakim
nadwełtawska metropolia może się
kojarzyć.

Najsłynniejszym z praskich
wzgórz są Hradczany, których naj−
ważniejszą część stanowi Hrad: od
X wieku, czyli praktycznie od po−
czątku miasta, mieli tu siedzibę
miejscowi władcy, a od ubiegłego
stulecia kolejni prezydenci republi−
ki czechosłowackiej i czeskiej.
W obrębie Hradu znajduje się też
najsłynniejszy bodaj zabytek pra−
skiej architektury sakralnej – neo−
gotycka katedra św. Wita, zbudo−
wana na miejscu rotundy św. Wita
i preromańskiej bazyliki św. Wa−
cława. W obecnym kształcie ta mo−
numentalna budowla jawi się jako
harmonijna synteza różnych sty−
lów, od gotyku (kaplica św. Wacła−
wa i słynna Złota Brama ze skar−
bcem, obie z czternastego stulecia)
przez renesans (empora organowa),
po secesję (witraże Alfonsa Muchy,
z oczywistych względów kojarzące
się z analogicznymi pracami Wys−
piańskiego). W nawie bocznej na−

trafimy też na ślady polskiej obec−
ności na Hradczanach (czerwony
proporzec z białym orłem) – bo też
Władysław, syn Kazimierza Jagiel−

lończyka, rezydował tu przez kilka−
dziesiąt lat, na przełomie XV i XVI
stulecia, jako król Czech i Węgier,
pretendujący także do tronu kra−
kowskiego. 

Naprzeciw głównego wejścia do
Hradu – pamiątka dziejów znacznie
późniejszych, w postaci pomnika
Tomasza Masaryka, wybitnego mę−
ża stanu, twórcy niepodległego
państwa czechosłowackiego i pier−
wszego prezydenta (1918−1935).

Nieopodal, przy okazałym gmachu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
– skąd w 1948 roku wyskoczył, czy
też został wypchnięty, syn Toma−

sza Jan, tragicznie zamykając tym
sposobem krótki okres powojennej
suwerenności swego kraju – pom−
nik Edwarda Benesza, następcy T.
Masaryka na stanowisku prezyden−
ta Republiki Czechosłowackiej.
Kilkanaście metrów w bok – piękna
renesansowa kamienica Schwa−
rzenbergów z niecodziennym orna−
mentem w postaci jelenich rogów;
wieść gminna głosi, że głównego
uzasadnienia dla owego ornamentu
dostarczyła dość problematyczna
wierność żony najsłynniejszego
właściciela posesji. Tak oto wielka
i mała historia zgodnie koegzystują
na reprezentacyjnym wzgórzu Pra−
gi, nietkniętej, zdawałoby się,
przez kataklizmy dziejów. 

Jest to wrażenie nieco mylne – jak
przekonujemy się po drugiej stronie
Wełtawy, w centrum praskiego No−
wego Miasta, czyli na Placu Wacła−
wa. W kontekście imponujących ka−
mienic secesyjnych rażą tu nowo−
czesne brzydactwa, dobudowane po
interwencji wojsk Układu Warszaw−
skiego w 1968 roku, kiedy to, w wy−
niku okazjonalnej strzelaniny, nie−
wielka część pierwotnej zabudowy
placu została zburzona przez sowiec−
kie czołgi. I warto może tylko dodać,
że były to największe straty material−
ne, jakie Praga poniosła... może
wręcz od czasów wojny trzydziesto−
letniej (1618−1648).

Mimo wyjątkowo długiego czasu
trwania nie była ona zresztą aż tak
niszczycielska – o czym mogłaby
świadczyć świetna kondycja kom−
pleksu ogrodowo−pałacowego hra−
biego Albrechta von Wallensteina
alias Valdstejna, czeskiego magna−
ta, który dzięki sukcesom w owej
wojnie na czele wojsk cesarskich
doszedł do olbrzymiej fortuny, za−
przepaszczonej później w wyniku
intryg przeciw władcy (rozkazał on
ostatecznie zabić wichrzycielskie−
go wodza, którego burzliwe losy
przedstawia trylogia dramatyczna
Fryderyka Schillera Wallenstein).

Rzeczony kompleks znajduje się
u stóp Hradczan, w ujmującej uro−
kiem renesansowej architektury
dzielnicy Mala Strana, przez Most
Karola połączonej ze Starym Mia−
stem, z którego do dawnej dzielni−
cy żydowskiej (dom i muzeum
Franza Kafki) i na wspomniane już
Nowe Miasto jest dosłownie kilka
kroków.

Patron tego słynnego z rzeźb fi−
guralnych mostu to oczywiście Ka−
rol IV, król czeski z niemieckiej
dynastii Luksemburgów (1316−
1378). Za jego rządów Praga prze−
żyła okres szczególnego rozkwitu:
choćby fundacja najstarszego
w Europie Środkowej Uniwersyte−
tu Karola w 1348 roku. Rozkwit
ten trwa praktycznie do dziś, jak
mogłyby sugerować pięknie odre−
staurowane staromiejskie budynki
Wieży Mostowej i ratusza ze słyn−

nym piętnastowiecznym zegarem
z ruchomymi figurami, pokazują−
cymi się tylko o pełnej godzinie.
Stojąc na Moście Karola i podzi−
wiając panoramę dowolnie wybra−
nego brzegu Wełtawy widzimy
wszakże, iż regularnie kursują po
niej... miejscowe vaporetii, czyli
tramwaje wodne. Po obu stronach
rzeka rozgałęzia się bowiem na
sieć kanalików tworzących na−
brzeżne mini−uliczki, najbardziej
gwarne wieczorem – w niemałej
mierze dzięki turystom, tłumnie
wypełniającym liczne piwiarnie
i winiarnie. Zatem – nie tylko
Rzym, ale i Wenecja Europy Środ−
kowej?

2. Powrotna droga z nadwełtaw−
skiej stolicy wiedzie przez stolicę
nadwiślańską, a w niej – przez tak
zwany Plac Defilad, powstały na
gruzach dawnej regularnej zabudo−
wy miejskiej w celu uwypuklenia
powszechnie znanego symbolu so−
wieckiej zwierzchności nad krajem
przez protoplastów generalissimusa
Stalina.. Teraz ów symbol, począt−
kowo noszący imię generalissimu−
sa, zaczyna się otaczać różnymi po−
kracznościami w stylu postmoder−
nistycznym. W kontekście cokol−
wiek tandetnego modernizmu prze−
ciwległej Ściany Wschodniej i soc−
realistycznej ohydy pobliskiego
MDM−u daje to wrażenie architek−
toniczno−planistycznej kakofonii,
jeśli nie wręcz patologii. 

Kontemplując iglicę Pałacu Kul−
tury i Nauki podczas przedłużają−
cego się oczekiwania ma „Polski
Express” do Płocka z ciepłą no−
stalgią – a może i z zazdrością –
myślę o zacisznych uliczkach pra−
skiej Starówki, gdzie dziedzictwo
architektoniczne różnych epok
układa się w spójną całość. Może
też dlatego, że dla kraju za naszą
południową granicą historia za−
wsze była – i jest – niepomiernie
łaskawsza.

A. Dorobek

RZYM EUROPY ŚRODKOWEJ?

Wełtawa z Mostu Karola
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Nazwa „Kurczak górski” wzięła
się stąd, że uda tych płazów, bar−
dzo umięśnione, stały się przysma−
kiem w restauracjach. Żaby były
masowe wyłapywane, co doprowa−
dziło niemal do całkowitego wygi−
nięcia gatunku. Udało się jednak
kilka odłowić i umieścić w ogro−
dach zoologicznych, gdzie biorą
udział w procesie reintrodukcji ga−

tunku. Dlatego do Płocka trafiła
para tych żab. 

Lekkiego życia na wyspie Montser−
rat nie ma też Legwan wyspowy, który
jest jednym z najbardziej zagrożonych
wyginięciem gatunków na Karaibach.
W Płocku zamieszkały trzy sztuki.

Miejski Ogród Zoologiczny jest je−
dynym w Polsce, który posiada oba
gatunki karaibskiej fauny. (rł)

Żeby zobaczyć trochę egzotyki nie musimy mieć wiele pienię−
dzy, nie musimy też daleko wyjeżdżać. Czasami daleki świat
mamy pod samym nosem, tylko musimy chcieć go zauważyć.
Rozwój Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ostatnich latach
robi wrażenie. A wielości i różnorodności gatunków zazdrosz−
czą nam nie tylko polskie ogrody zoologiczne. Zapraszamy na
egzotyczną wycieczkę, bez paszportu, bez bagaży i obcej walu−
ty w portfelu.

Kurczak czy żaba?
Legwany wyspowe i żaby zwane „Kurczakami górskimi” to nowi mieszkań−
cy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Oba gatunki pochodzą z Karaibów.

Mowa o zebrach górskich Hartmanna
– najbardziej zagrożonym wyginięciem
podgatunku zebry na świecie. W Euro−
pie są tylko dwa ogrody zajmujące się
reintrodukcją tych zwierząt; w sumie kil−
kanaście klaczy rodzących i dwa samce
hodowlane. Jeden z nich mieszkał
w Płocku, ale po dobrych wynikach
(dwa źrebaki w ciągu dwóch lat) musiał
wyjechać do pracy do Niemiec.

– Początkowo nie był przeznaczony
do hodowli, ale długo nad nim praco−

waliśmy i teraz jest tym jednym z dwóch
– podkreśla dyrektor. – Łączenie par
nie jest łatwe. To są bardzo niespokoj−
ne, żwawe, o żywym temperamencie
zwierzęta. Ale się udało. Dlatego na
miejsce mistrza do płockiego zoo – ja−
ko doświadczonego ośrodka – ma przy−
jechać młody ogier. Zebry górskie
w naturze są samotnikami, jeśli już
tworzą to niewielkie stada. Na wolności
występują wysoko w górach południo−
wej Afryki. (rł) 

– Po tym jak koordynator tego gatunku dowiedział się, że ma−
my kolejnego źrebaka dostaliśmy wręcz nakaz, aby dalej roz−
wijać hodowlę – mówi dyrektor zoo Aleksander Niweliński

Najlepszy z najlepszych

Helodermy – to jedyne jadowite jasz−
czurki na świecie, zamieszkujące tereny
Ameryki Północnej i Środkowej. Są obję−
te specjalnym programem ochronnym
EEP. W płockim ogrodzie, który jako je−
dyny w Polsce może się pochwalić helo−
dermami, mieszka sześciu przedstawicieli
tego gatunku. 

Zanim dotarły do Płocka przeszły czte−
rogodzinną gehennę na warszawskim
Okęciu, gdzie były wożone jak zwykły ba−
gaż po całym lotnisku, ale przeżyły. Dy−
rektor zoo Aleksander Niweliński wysto−
sował oficjalny protest wobec władz lotni−
ska i firm zajmujących się przewozem
zwierząt. Zapewnił, że zrobi wszystko że−

by taka sytuacja więcej się nie powtórzyła.
Sprawę poruszył również na komisji tran−
sportu zwierząt Europejskiej Organizacji
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. 

Helodermy mają płaską głową, małe
oczy i krępe ciało. Skóra jest szorstka
i twarda, pokryta małymi ziarnistymi łu−
skami. Odnóża grube z masywnymi pazu−
rami. Gruczoły jadowe znajdują się
w żuchwie. Jad na małe kręgowce działa
podobnie do jadu kobry. Helodermy pro−
wadzą nocny tryb życia, dzień spędzają
w wygrzebanych przez siebie jamach. Są
powolne i ociężałe.

(rł)
zdjęcia: Aleksander Niweliński

Jadowite jaszczurki

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Przedmiotem fotografii powinny być, zgodnie z tytułem, ogród zoologicz−
ny i jego mieszkańcy jesienią.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 8 odbitek.
4. Technika wykonania prac jest dowolna, format: minimum 20x30 cm.
5. Każda praca powinna być opisana (imię i nazwisko, adres autora, telefon
kontaktowy, ewentualnie tytuł pracy czy komentarz do zdjęcia). Do pracy
powinno być dołączone oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć
i zgoda na ich publikowanie.
6. Przesłane odbitki nie będą zwracane. 
7. Koperty z pracami z dopiskiem konkurs „Jesień w zoo” należy przynieść
lub nadsyłać na adres: Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Norbertańska 2, 09−
402 Płock. Prace przyjmowane będą do 25.10. 2007 r. Rozstrzygnięcie kon−
kursu nastąpi 14.11.2007 r.
8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są
ostateczne.
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie.
10. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach „Gazety Wyborczej.
Płock” i „Sygnałów Płockich” oraz na stronach internetowych Gazety Wy−
borczej i płockiego ZOO.
11. Organizatorzy przewidują trzy główne nagrody i wyróżnienia ufundowane
przez Miejski Ogród Zoologiczny, Sygnały Płockie i Gazetę Wyborczą. Płock. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania kon−
kursu.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczest−
niczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o och−
ronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z pózn. zm./

Nie tylko wiosną czy latem, ale również jesienią zoo jest piękne. War−
to się o tym przekonać i wybrać się do ogrodu, zabierając ze sobą
aparat fotograficzny. Tym bardziej, że robiąc fotkę i wysyłając ją
później na wspólny konkurs Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Ga−
zety Wyborczej Płock, portalu Gazeta.pl i Sygnałów Płockich można
wygrać atrakcyjne nagrody. 

Oto regulamin konkursu 
„Jesień w płockim zoo”:
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Spółka Płocki Zakład Opieki Zdrowot−
nej pojawi się 3 października 2007 r. na
Zamku Królewskim w Warszawie jako
potrójny lider Międzynarodowego Kon−
kursu „EuroCertyfikat 2007”. Podczas
Wielkiej Gali wręczone zostaną płockiej
spółce medycznej złote statuetki w trzech
kategoriach: Wiarygodności Firmy, Do−
brych Praktyk Obsługi i Usług, Zarządza−
nia Firmą dla Kadry Zarządzającej. 

Ideą przyznania EuroCertyfikatu jest
wyłonienie i nagrodzenie najlepszych
firm, dbających o najwyższą jakość
swoich produktów i usług, a także na−
grodzenie kadry zarządzającej. Komisja
konkursowa ocenia m.in. wdrożone no−
we technologie (w szpitalu miejskim
najwyżej oceniono nowatorskie zabiegi
ortopedyczne), plany inwestycyjno−
rozwojowe na najbliższy rok i stopień
innowacyjności.

W uznaniu działalności PZOZ został
zaproszony do udziału w Europejskim
Programie Promocji Jakości, który przez
12 miesięcy oferuje m.in.: bezpłatne kon−
sultacje i szkolenia z zakresu funduszy
UE, prawa, systemów zarządzania, PR,
promocji firmy oraz uczestnictwo w ak−
cjach promocyjnych i reklamowych.

Kolejnym sprawdzianem dla spółki
będzie w listopadzie audyt zewnętrzny
ISO. Od 1 czerwca br. PZOZ wdraża
w Szpitalu Świętej Trójcy system za−
rządzania jakością. 

Następnie, 7 listopada spółka zosta−
ła zaproszona do udziału w Świato−
wym Dniu Jakości, który również ma
się odbyć na Zamku Królewskim
w Warszawie. (rł)

Złota spółka medyczna 

Danuta Ciecierska – wiceprezes i Robert
Makówka – prezes PZOZ sp. z.o.o. z Eu−
roCertyfikatem Dobrych Praktyk Obsługi
i Usług

Jeden z pracowników Archiwum Pań−
stwowego w Płocku od kilku miesięcy
skanuje akta – spuściznę naszego samo−
rządu. – To najlepiej zachowany zespół
akt archiwalnych miejskich w kraju, choć
nie największy – zapewnia Leszek Fran−
ciszkiewicz, dyrektor placówki, która na
realizację zadania ma czas do końca
grudnia. – To ciężka praca, zwłaszcza, że
zdarzają się dokumenty wielkoformatowe
– afisze, plakaty wyborcze, plany miej−
skie. Wszystko zapisujemy w wysokiej ro−
zdzielczości. Objętość pliku wynosi nawet
80 Mb, a to utrudnia i spowalnia cyfrową
obróbkę, ale z terminu się wywiążemy. 

Celem projektu, który został dofinan−
sowany z budżetu miasta, jest przede
wszystkim chęć zabezpieczenia ich
przed fizyczną degradacją, jak również
możliwość udostępniania użytkownikom
w pracowni naukowej kopii w formie
elektronicznej. Zdygitalizowane obiekty
mogą również być przydatne przy orga−
nizacji wystaw, ekspozycji związanych
z działalnością samorządu na Tumskim
Wzgórzu, a w przyszłości do stworzenia

bogatej witryny www na wzór tej, która
już działa na portalu Polska.pl (prezentu−
jącej akta dawne miasta Płocka). 

– W trakcie realizacji nabieramy do−
świadczeń, modyfikujemy w kwestii do−
borów materiałów – przyznaje dyrektor.
A materiał jest bardzo ciekawy, np. do−
kumentacja z czasów okupacji hitlerow−
skiej. Niemcy zinwentaryzowali wów−
czas praktycznie wszystkie miejskie bu−
dynki, dołączając do tego bogatą doku−
mentację fotograficzną. – Wielu z tych
budynków nie ma, np. drewniane zabu−
dowy Radziwia – mówi Franciszkiewicz. 

Zakończyło się już skanowanie foto−
grafii zespołu KW PZPR, czyli około 3
tys. zdjęć. O projekcie pisaliśmy w kon−
tekście wystawy „Obiektywem partii”,
otwartej podczas tegorocznych Dni Hi−
storii Płocka. 

Wystawa prezentowała kilkadziesiąt
zdjęć z zespołu archiwalnego Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Płocku, które po
likwidacji KW trafiły do zbiorów płockie−
go Archiwum. Obejmują okres od powsta−
nia województwa płockiego, czyli od 1975
do 1988 roku, a zasięgiem cały obszar wo−
jewództwa. Większość zdjęć można oglą−
dać na stronie internetowej www.archi−
wum.plock.com.pl. – Część fotografii nie
posiadała w aktach żadnych opisów, a my
nie jesteśmy w stanie niektórych ludzi
i zdarzeń rozpoznać. Dlatego zwracamy
się z apelem do mieszkańców Płocka i oko−
lic o zgłaszanie swoich uwag i wpisywanie
komentarzy. Być może ktoś siebie lub ko−
goś znajomego rozpozna – apelował
w czerwcu dyrektor. Podstrona www zo−
stała tak zbudowana, że komentarze moż−
na umieszczać bezpośrednio pod zdję−
ciem. Dzięki nim wiele zdjęć udało się roz−
szyfrować. Pracownicy AP Płock sukce−
sywnie uzupełniają wpisy. (rł) 

20 000 kart w 9 miesięcy, 100 dokumentów na dobę – trwa
wielkie skanowanie Akt Miasta Płocka.

Wielu z tych budynków nie ma
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Już po raz drugi, pod patronatem hono−
rowym ambasady Japonii w Polsce, odbył
się w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku Międzynarodowy Festiwal Ju−
do Dzieci i Młodzieży Miast Partnerskich
Płocka. Zarówno zawody sportowe jak
i imprezy towarzyszące mają na celu pro−
mowanie wartości, które niesie ze sobą
wychowanie przez sport, w duchu rywali−
zacji i jednocześnie odpowiedzialności.
Jak ważne to wydarzenie świadczy fakt,
że tegoroczny płocki festiwal został wpi−
sany w kalendarz cyklu imprez, upamięt−
niających 50. rocznicę wznowienia sto−
sunków dyplomatycznych pomiędzy Pol−
ską i Japonią. Takiej właśnie tematyce po−
święcona była również wystawa w Towa−
rzystwie Naukowym Płockim. 

Podejmowana inicjatywa ma za zada−
nie pokazać, jak ważne jest rozwijanie za−
interesowań młodzieży, które utrwalają
w nich chęć działania, aktywnego życia
i ciągłego doskonalenia się. Innym waż−
nym elementem jest integracja wszyst−
kich środowisk (rodziców, naukowców,
nauczycieli, wychowawców, trenerów
sportów walki, władz samorządowych
i innych podmiotów) na rzecz eliminowa−
nia przemocy i agresji w szkole, przez

kompetentne wdrażanie judo oraz innych
sportów i sztuk walki do systemu eduka−
cji szkolnej. Jednym z elementów przyb−
liżających problematykę i zadania tej ini−
cjatywy była konferencja naukowa
w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowi−
ca pt. „Misja nauczyciela wychowania fi−
zycznego i sportów walki we współczes−
nej edukacji europejskiej”. 

Punktem przewodnim całej imprezy był
jednak turniej judo, którego gościem hono−
rowym był attachee kulturalny Ambasady
Japonii w Polsce – Akira Tajima. Zawody
rozegrane w dniach 14−15 września zgro−
madziły na starcie 210 uczestników z 6
krajów. Polskę reprezentowali zawodnicy
z Judo Kano Płock, Judo Eljot Płock, Ju−
trzenka Płock, Yawara Warszawa, Shizou−
ku Ostróda, 7 Sochaczew. Wśród gości za−
granicznych na matach można było zoba−
czyć młodych judoków z Danii (Silkeborg,
Helsingor), Rosji (Mytiszczi), Ukrainy
(Łuck), Mołdawii (Bielce), Czech (Jicin,
Blanska, Prostejov, Kromieriż). 

Zawody rozegrano wśród chłopców
i dziewcząt urodzonych latach 1991−98
w kilkudziesięciu kategoriach wagowych
i wiekowych. Płocczanie spisali się zna−
komicie, stając niejednokrotnie na po−
dium. Triumfatorzy swoich kategorii to:
Aleksandra Wilk i Martyna Maślanka
(Eljot Płock) oraz zawodnicy płockiej Ju−
trzenki: Dawid Wołosz, Patryk Ciechom−
ski, Dawid Penkala i Daria Czerwińska.
Rywalizację sportową uatrakcyjniły po−
kazy mistrzów. Młodzi adepci judo jak
i widzowie mogli podziwiać kunszt Józe−
fa Niedomagały (8 dan), Józefa Kacprzyc−
kiego (6 dan) oraz reprezentantów spor−
tów Kyudo i Kendo. Organizatorami Fe−
stiwalu byli: Urząd Miasta Płocka, Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica, Miejski
Międzyszkolny Klub Sportowy „Jutrzen−
ka Płock”, Uczniowski Klub Sportowy
„Eljot”, Uczniowski Klub Sportowy „Ju−
do – Kano”, Płockie Stowarzyszenie Aiki−
do Ren Shin, Policealne Studium Zawo−
dowe Ochrony Fizycznej i Mienia Cen−
trum Edukacji ORLEN. P.N.

Festiwal Judo

Nie tylko zawody
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W związku z rosnącym zainteresowa−
niem sportami walki i licznymi zapytania−
mi ze strony rodziców o zajęcia dla naj−
młodszych dzieci Miejski Międzyszkolny
Klub Sportowy „Jutrzenka” informuje, że
prowadzi zajęcia rekreacyjno−sportowe
judo dla dziewcząt i chłopców urodzo−
nych w 1999 – 2001 roku. Zajęcia odby−

wają się w każdy poniedziałek i środę
w sali sportów walki Centrum Sportowo –
Rekreacyjnego Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku, ul. Kilińskiego 12.

Zainteresowanych rodziców wraz
z dziećmi w stroju sportowym serdecznie
zapraszamy w poniedziałki i środy
w godz. 17 – 18.

Dodatkowe informacje pod telefonem
0−24/266 4236. (j)

Judo z Jutrzenką
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Janek i Franek z jednego wyrośli
domku, ale w świat ich poniosło i trafili
do bardzo dziwnej krainy, rządzonej
przez równie dziwnego i rozkapryszo−
nego króla (Jacek Mąka). Władcy z na−
tury są kapryśni, ale ten na dodatek lubi
zmieniać ubrania jak rękawiczki. Przy
czym jak już coś włoży to zaraz marzy
o czymś lepszym, dostojniejszym, bo−
gatszym. Jego nienasycona żądza zmian
ubrań to woda na młyn dwóch urwisów
– Janka i Franka (Piotr Bała i Bogumił
Karbowski)). Sprytni chłopcy proponu−
ją Królowi szaty utkane z niezwykłego
sukna, które dostrzec może wyłącznie
osoba mądra. Głuptas lub osoba nieod−
powiednia na danym stanowisku nie
mają szans. I tu zaczyna się cały dramat,
a raczej komedia....

Spektakl powstał przede wszystkim
z myślą o dzieciach; zabawne piosen−
ki, wyraziste postacie, piękne kostiu−

my. Nie ma tu aluzji politycznych,
choć jak się słucha ministra edukacji
(Szymon Cempura)... To przypo−
wieść uniwersalna o ludzkich zacho−
waniach,  świecie zależności, którego
zasady prowadzą do tak wielkich ab−
surdów, że potrzeba trzeźwego spoj−
rzenia dziecka, aby zobaczyć widocz−
ną prawdę, której wszyscy boją się,
dostrzec.

Jackowi Mące wspaniale partneruje
Magdalena Karbowska (Królowa).
Grają również: Katarzyna Wieczorek,
Henryk Jóźwiak i Mariusz Pogonow−
ski. Pierwsza premiera sezonu.

Reżyseruje Czesław Sieńko. Za sce−
nografię odpowiada Marian Fiszer,
muzykę – Stanisław Psarski, a choreo−
grafię – Katarzyna Anna Małolepsza.
Premierowy spektakl sezonu 2007/08
został pokazany 16 września w sali
koncertowej szkoły muzycznej. (rł)

Król jest nagi

Samorząd Województwa Mazo−
wieckiego zaprasza wszystkich foto−
grafów amatorów do udziału w dru−
giej edycji konkursu fotograficznego
„Mazowsze bliskie sercu”. Na zwy−
cięzców czeka wysokiej jakości
sprzęt fotograficzny. 

Lubisz fotografować? Mieszkasz
lub uczysz się na Mazowszu? Ko−
chasz swój region? Znasz miejsca,
które warto pokazać innym? – wyślij
zdjęcia na nasz konkurs, zachęcają
organizatorzy.

W tym roku fotografie można nad−
syłać w trzech kategoriach: reportaż,
architektura i krajobraz. Każdy
uczestnik może nadesłać po 3 zdjęcia
w formacie 13x18 w kategoriach kra−

jobraz i architektura oraz maksymalnie
jeden zestaw, składający się z czterech
zdjęć, w kategorii reportaż.

Prace w formie odbitek oraz zapi−
su na płycie CD można przynosić
bezpośrednio do Kancelarii Głównej
Urzędu Marszałkowskiego Woje−
wództwa Mazowieckiego, ul. B.
Brechta 3, 03−472 Warszawa lub wy−
słać pocztą na adres: Urząd Marszał−
kowski Województwa Mazowieckie−
go, ul. B. Brechta 3, 03−472 Warsza−
wa, z dopiskiem konkurs „Mazowsze
bliskie sercu”.

Konkurs trwa do 31 października
br. Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie internetowej
www.mazovia.pl. (j)

Konkurs fotograficzny

Jeśli ktoś myśli, że to zapis z tajne−
go nagrania jednego z naszych poli−
tyków to się myli. Ale trzeba przyz−
nać, że słowa brzmią niezwykle
swojsko.

Można będzie je usłyszeć m.in. 20
października, a więc dzień przed ko−
lejnymi wyborami w siedzibie „Dzie−
ci Płocka”. Podobnie jak dwa lata te−
mu dyrektor Teatru Dramatycznego
i reżyser Marek Mokrowiecki wysta−
wia „Rycerzy” Arystofanesa tuż
przed wyborami parlamentarnymi,
ku refleksji na temat elekcji. I zapew−
niam, że wybrać się na nich warto. 

Opisując kłopoty greckiej demokra−
cji Arystofanes nie spodziewał się, że
jego opinia sprzed dwóch i pół tysiąca
lat będzie trafnym komentarzem pol−
skiej rzeczywistości XXI wieku, dzie−
łem wręcz proroczym. 

Ale nie tylko tekst Arystofanesa,
ale również adaptacja Mokrowiec−
kiego, który sprawnie przeniósł starą
komedię attycką w nasze realia, za−
sługuje na uznanie. O korzeniach
„rycerzy” przypomina scenografia,
o czasach dzisiejszych współczesne

kostiumy i rekwizyty – gazeta, garni−
tury, teczki oraz... telewizor. Ostrze
tej politycznej sztuki Arystofanes
kierował przeciwko Kleonowi (427 –
422 p.ne.) – ówczesnemu władcy
Aten. Główny ateński strateg był
z zawodu garbarzem (co mu autor
„Rycerzy” wypominał na każdym
kroku), kolejnym z demagogów
i „dorobkiewiczów” u steru, ludzi ni−
skiego pochodzenia bez wykształce−
nia i kultury. Kogo my zobaczymy
w postaciach kreowanych przez zes−
pół płockiego teatru to już nasza,
wolna interpretacja.

Warto jednak zobaczyć, czy Lud
rozprawi się ze skompromitowanymi
politykami „grubej maści”? Czy im
„wybaczy” dając się, po raz kolejny,
okłamać?

Spektakl zostanie pokazany 4, 5, 7
października, o godz. 10 oraz 13 i 20
w sali „Dzieci Płocka”, ul. Jachowi−
cza 34. Bilety można rezerwować te−
lefonicznie pod nr 024/ 262 48 40 lub
024/ 262 60 71 w. 22. Ceny biletów:
20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy), 11
zł (zbiorowy). (rł)

Kradłem, alem to czynił dla dobra ojczyzny… Lud? Umiem go
przyprawiać na ciasto i na luźno, na wąsko i szeroko. – Wiel−
ka sztuka, mój tyłek to samo potrafi… 

Teatr nie−polityczny

Płocka Orkiestra Symfoniczna wzięła
udział w XVII edycji Festiwalu ”Muzy−
ka w Sandomierzu”. Koncert inaugura−
cyjny odbył się 14 września 2007r., na
dziedzińcu zamku sandomierskiego.
Płocka Orkiestra Symfoniczna pod ba−
tutą Wojciecha Mrozka i z udziałem
wspaniałych, ukraińskich tenorów: Va−
syla Ponajda, Witalija Sobolew, Tarasa
Hlowa, Romana Antonyuk, wystąpiła
z programem ”Czterech Tenorów”. So−

liści wykonali piękne arie operowe,
a także przeboje muzyki popularnej i fil−
mowej. Wykonane przez tenorów utwo−
ry: ”Passero”, ”O sole mio”, ”Tylko we
Lwowie”, ”Hej sokoły!”, ”My way”,
”Unbreak my heart” spotkały się
z ogromnym aplauzem publiczności.
Ponadto, orkiestra zagrała muzykę ze
ścieżki dźwiękowej do filmów ”Gladia−
tor” i ”Harry Potter”. Koncert zgroma−
dził ok. 500 słuchaczy. (j)

Orkiestra w Sandomierzu
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Obecność Rosława Szaybo – jednego
z najwybitniejszych współczesnych grafi−
ków plakacistów na świecie – na ogłosze−
niu wyników XIV Biennale Plakatu Foto−
graficznego w Płocku i to nie w roli juro−
ra, ale uczestnika była dużym zaskocze−
niem. – To żywa legenda – mówił z nie−
skrywanym podziwem Mirosław Łakom−
ski właściciel firmy Reklama Via−Art,
również twórca plakatów. Szaybo przyje−
chał do Płocka, aby odebrać I nagrodę
w konkursie.

Astigmatic

Dołączy ona do prestiżowego grona tro−
feów artysty. Szaybo na swym koncie ma
już m.in. tytuł najlepszej okładki roku
w Wielkiej Brytani za płytę Eltona Johna,
nagrody za okładki płyt Jenis Joplin i Joh−
na Wiliamsa, Złoty Medal na Internationa−
le Buchkunst Ausstellung w Lipsku, kilka−
naście nagród magazynu „Music Week”
za okładki: „Chopin The Greatest Piano
Music by Alexander Brailovsky”, „The
Greatest Hits by Bach, Chopin, Grieg,
Mozart, Strauss”. Szaybo ukończył studia
na Akademi Sztuk Pięknych w Warsza−
wie, w klasie Henryka Tomaszewskiego.
Od początku kariery artystycznej zajmo−
wał się głównie plakatem kulturalnym
(plakaty teatralne – Teatr Na Woli, Teatr
Wielki, muzyczne festiwale i imprezy jaz−
zowe – Festiwal Jazz Jamboree), a także
oprawą graficzną okładek płytowych
i CD. W roku 1966 wyjechał do Wielkiej
Brytanii. Tam przez 14 lat był dyrektorem
artystycznym firmy fonograficznej CBS
Records Great Britain. Zaprojektował po−
nad dwa tysiące okładek płyt z najróżniej−
szą muzyką, od klasycznej poprzez jazz,
pop i metal. Jest twórcą okładki najsłyn−
niejszej płyty K. Komedy „Astygma−
tyzm”, której kolejne wydania zawsze po−
wielają pierwszy projekt (rzecz niespoty−
kana na rynku fonograficznym). W po−
czątkach lat 90. wrócił na warszawską
ASP, gdzie prowadził zajęcia z fotografii.

Z uczestnika juror

„Carmen” to plakat, który został zrobio−
ny na zamówienie Filharmonii w Bergen
w Belgii, gdzie w listopadzie br. Opera Bi−
zeta będzie wystawiana. – Moim zdaniem
nieporozumieniem jest prezentacja na ta−

kim konkursie zdjęć, które nigdzie nie bę−
dą wykorzystane – tłumaczył R. Szaybo. –
Tylko prace zamówione i wydrukowane
mają sens, bo artysta musi zmierzyć się
z oczekiwaniami klienta. Na szczęście gu−
sty zleceniodawców się poprawiają, bo
ileż można zanudzać ludzi durnymi rekla−
mami. 

Na pytanie, co liczy się w plakacie foto−
graficznym, odpowiada zwięźle: – Efekt,
a nie metoda. Zdjęcie musi nieść za sobą
jakiś pomysł, przesłanie. Przyznaje, że do
udziału w płockim biennale zgłosił się
przypadkiem, znajdując ogłoszenie w
internecie, a sprawdzanie samego siebie
sprawia mu przyjemność. Zapewnił, że
przygoda z Płockiem nie skończy się na
XIV biennale. Artysta otrzymał zaprosze−
nie do udziału w jury XV edycji i propo−
zycję przyjął. Ma już nawet pomysły na
zmiany: – Warto, aby był to konkurs mię−
dzynarodowy z podziałem na prace ama−
torów i profesjonalistów. Zrobię wszystko,
żeby przekonać do tego kolegów.

Najlepsze prace

Oprócz Szaybo w biennale udział wzię−
ło jeszcze 35 autorów, którzy nadesłali
w sumie 76 prac. Efekt – 66 prac – można
było oglądać w sali wystaw czasowych od
9 do 16 września br. Biennale organizo−
wane jest przez Płockie Towarzystwo Fo−
tograficzne przy współpracy z Płockim
Ośrodkiem Kultury i Sztuki oraz Muzeum
Mazowieckim w Płocku. Jury w składzie:
Jan Drzewiecki, Marek Grygiel – kurator
fotografii w CSW Zamek Ujazdowski
w Warszawie, Ales Milersky – czeski ar−
tysta fotografik, Wojciech Prażmowski –
wykładowca łódzkiej filmówki i Tadeusz
Rolke przyznało Grand Prix (Medal Alek−
sandra Macieszy i Nagrodę Prezydenta
Miasta Płocka w wysokości 4000 zł) za
pracę „Spokojnie to tylko pasażer” Grze−
gorzowi Klatce. I nagrodę (3 000 zł i Zło−
ty Medal „Płock”) za pracę „Carmen”
otrzymał Rosław Szaybo, II nagrodę (2
000 zł i Srebrny Medal „Płock”) za pracę
„Spieszmy się kochać ludzi” – Kacper
Nurzyński. III nagroda (1 000 zł i
Brązowy Medal „Płock”) trafiła do Piotra
Hejke.

„Malarstwo” P. Hajke

Na jego prace warto zwrócić uwagę –
nie tylko dlatego, że to jedyny płoccza−
nin wśród nagrodzonych. Ciekawa jest

pewna konsekwencję w temacie prac,
które wysyła na konkursy. Większość
z nich to komentarze do dzieł jednego
z mistrzów, ale nie fotografii, tylko ma−
larstwa. Mimo, że zdjęcia często są
przypadkowe, zwykle pozbawione inge−
rencji komputerowej (co nie zawsze by−
wa atutem) i nie zawsze najwyższej ja−
kości, mają swój urok. Warto tu przy−
wołać jego „Museum of American Art”
– wyróżnione na XIII biennale w 2005
roku, będące hołdem dla twórczości E.
Hoppera (1882−1967) – wybitnego ame−
rykańskiego realisty. Na poprzednim
biennale mogliśmy zobaczyć również
„Vermeer 35”. Hejke mówił wówczas:
To był rodzaj gry z widzem. Na całym
świecie znane są tylko 34 obrazy tego
artysty. Ten był 35 – moje spojrzenie na
jego twórczość. Co ciekawe, krytycy
w pracach Hoppera odnajdują inspiracje
właśnie Janem Vermeerem. Potem była
zabawa z Henri de Toulusem–Lau−
trec’iem – nota bene ojcem plakatu. Og−
łoszony w 2006 r. przez Muzeum Mazo−
wieckie i PTF ogólnopolski fotograficz−
ny pt. „Rembrandt” był niejako przygo−
towany „pod zainteresowania” Piotra
Hejke, który wespół z Piotrem Augusty−
niakiem stworzył „Lekcję anatomii”.
Była strzałem w dziesiątkę i zdobyła I
nagrodę w konkursie. To bodajże jego
pierwsze zdjęcie koncepcyjne, tzn. naj−
pierw był pomysł, potem jego realizacja
z udziałem statystów, wyborem miejsca
i odpowiedniego światła.

Ostatnia praca Hejke, wyróżniona na
XIV biennale to „Infant. Diego Velaz−
quez”. Samo słowo infant, infantka, po−
chodzi z łaciny (infans) i oznacza dziec−
ko, a w XVII−wiecznej Hiszpanii był to
tytuł przysługujący przede wszystkim
dzieciom królewskim. Tytuł fotografii
z grupką kleryków nawiązuje do twór−
czości Diego Velazqueza (1599−1660) –
wybitnego portrecisty i malarza hisz−
pańskiego epoki baroku, który w 1623 r.
został nadwornym malarzem króla Fili−
pa IV. Velazquez namalował wówczas
wiele portretów rodziny królewskiej,
w tym i dzieci. Na fotografii Hejke
układ jednej z postaci nawiązuje do spo−
sobu portetowania mistrza i stąd zapew−
ne tytuł.

Piotr Hejke jest fotoreproterem „Życia
Płocka”. Współpracuje również z „Jazz
Forum” i „Faktem”. (rł)

Robił okładki płyt dla Eltona Johna, Jennis Joplin, zespołu Judas Priest i Krzysztofa Komedy.
Dlaczego zdecydował się na udział w płockim konkursie? – Bardzo chciałem dostać pierwszą
nagrodę – żartował.

Zdjęcie musi nieść przesłanie July Morning, czyli „lipcowy pora−
nek”, to tytuł najbardziej reprezenta−
tywnego utworu brytyjskiej grupy roc−
kowej Uriah Heep: w pierwszej poło−
wie lat siedemdziesiątych ubiegłego
stulecia popularnej w wymiarze ogól−
noświatowym, a od mniej więcej
ćwierćwiecza cieszącej się uznaniem
raczej „kultowym”. 8 września 2007
roku w Płocku wcale pokaźna grupa
słuchaczy, stojąc na nadwiślańskiej
plaży, późnym wieczorem w strugach
deszczu, tym bardziej domagała się
muzycznych promieni lipcowego słoń−
ca, by otrzymać je ostatecznie na ko−
niec zasadniczej części programu. 

Na bis usłyszeliśmy Bird of Prey,
Easy Livin’ i Lady in Black, wcześ−
niej zaś między innymi The Wizard,
Sunrise i Gypsy, nietypowo połączo−
ny w jedną całość z Look at Yourself
– utwory należące do bezdyskusyjne−
go kanonu melodyjnego hard rocka,
o niejakich ambicjach progresywnych.

Choć z pierwszego składu do dziś do−
trwał tylko gitarzysta i wokalista Mick
Box (pozostali muzycy to główny wo−
kalista Bernie Shaw, wokalista i „kla−
wiszowiec” Phil Lanzon, dawny basi−
sta Davida Bowiego Trevor Bolder
i doprawdy wydajny nowy perkusista
Russell Gilbrook) typowa dla klasycz−
nych nagrań zespołu gitarowo−organo−
wa ściana brzmienia oraz wielogłosy
wokalne w stylu epokowej nowojor−
skiej grupy Vanilla Fudge zostały za−
chowane. Znamienne jednak, że po
odejściu pierwotnego lidera Kena
Hensleya (ponad ćwierć wieku temu),
partie instrumentów klawiszowych
wyraźnie zeszły na drugi plan, na ko−
rzyść gitary Boxa. Można też było od−
czuć brak ś. p. Davida Byrona, pier−
wszego wokalisty, obdarzonego gło−
sem o szerszej skali i większej giętko−
ści intonacyjnej niż Shaw.

Uriah Heep wystąpił w Płocku – co sa−
mo w sobie najlepiej świadczy, że nie
jest to już, niestety, zespół formatu świa−
towego – jako główna atrakcja II Cover
Festival, w umiarkowanie zaszczytnym
towarzystwie Macieja Maleńczuka i Ho−
mo Twist oraz czeskiego ZZ Top Cover
Band. Fakt ten może zastanawiać o tyle,
że grupa ta prawie nigdy nie wykonywa−
ła własnych opracowań tematów obcych,
czyli właśnie „cover versions” – mimo to
jednak jej przyjazd do Płocka był niewąt−
pliwie najmocniejszym punktem w do−
tychczasowej historii imprez rockowych
w tym mieście. A.D.

LIPCOWY PORANEK
U SCHYŁKU LATA

Mirosław Łakomski w rozmowie z
Rosławem Szaybo

Grand Prix XIV biennale
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Letni Festiwal Muzyczny był
w tym roku wyjątkowo różnorod−
ny. Płocka Orkiestra Symfoniczna

dołożyła wszelkich starań, by przycią−
gnąć na koncerty jak najliczniejszą pub−
liczność i dotrzeć do miłośników róż−
nych gatunków muzycznych. W czasie
siedmiu festiwalowych koncertów (ós−
my został odwołany ze względu na prze−
chodzącą nad Płockiem nawałnicę) moż−
na było usłyszeć przede wszystkim mu−
zykę klasyczną. Nie zabrakło też propo−
zycji dla miłośników rocka, jazzu i folku.

Rockowa noc

Pierwszy koncert to show najwię−
kszych gwiazd polskiego rocka. O połą−
czenie brzmienia orkiestry symfonicz−
nej z rockową konwencją postarali się
muzycy zespołu Harlem i ich goście: Ja−
nusz Radek, Trebunie Tutki, zespół
Bracia i Maciej Balcar (wokalista grupy
Dżem). Na estradzie usłyszeliśmy naj−
większe przeboje wszystkich prezentu−
jących się artystów. Towarzyszyła im
Płocka Orkiestra Symfoniczna pod dy−
rekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.
W trzech utworach grupie Harlem po−
magał Vox Juventutis – chór Państwo−
wej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku. Koncert przyciągnął na Stary
Rynek tłumy. Na zakończenie artyści
przygotowali prawdziwą niespodziankę
– wspólne wykonanie legendarnej pieś−
ni Harlemu „Kiedy góral umiera”.

Mistrzowie grają mistrzów

Tak zatytułowano koncert wybitnych
polskich jazzmanów Jana Ptaszyna
Wróblewskiego, Henryka Miśkiewicza
i Macieja Sikały. Tym razem płoccy
symfonicy pod batutą Jana Walczyń−
skiego zmagali się z partyturami o jaz−
zowej proweniencji. Licznie zgroma−
dzona publiczność usłyszała mistrzow−
skie wykonania nieśmiertelnych stan−
dardów jazzowych, takich jak: ”Geor−
gia”, ”Hit the Road Jack”, ”New York,
New York” czy ”Unforgettable”.

Persona grata

Trzeci koncert, który odbył się w Ba−
zylice Katedralnej w ramach IX. Letnie−
go Festiwalu Muzycznego nosił tytuł
,,Muzyka nova persona grata”. Płocka
Orkiestra Symfoniczna, prowadzona
przez Jacka Rogalę otworzyła go utwo−
rem Henryka Czyża ,,Canzona di baroc−
co”. Wykonanie tej kompozycji przez
zespół smyczkowy mogło się podobać.
Spokojne i wyważone brzmienie posz−

czególnych grup i dobrze uwypuklona
stylizacja baroku, wzbogacona akustyką
wnętrza katedry, wprowadziło słucha−
czy w subtelność kolejnych kompozycji.

W dalszej części wieczoru z polską
muzyką współczesną usłyszeliśmy
„Cztery sonety miłosne do słów Szek−
spira” Tadeusza Barda w wykonaniu
znakomitego śpiewaka Adama Kra−
szewskiego. Jego interpretacja mogła
zadowolić nawet najbardziej wymaga−
jących słuchaczy. Artysta pokazał niez−
wykłą muzykalność i troskę o każdy
detal kompozycji. Warto tutaj zwrócić
uwagę na osiągniętą przejrzystość tek−
stu; a to element niezwykle trudny do
wydobycia w akustyce katedry.

Równie wybornie Adam Kraszew−
ski wypadł w „Pięciu pieśniach” Mie−
czysława Karłowicza. Należy podkre−
ślić tu rolę orkiestry, która bardzo
sprawnie współgrała z solistą. Nie bez
znaczenie pozostaje fakt, że instru−
mentacji tych utworów na orkiestrę
dokonał prowadzący symfoników dy−
rygent Jacek Rogala, obecnie dyrektor

naczelny i artystyczny Filharmonii
Świętokrzyskiej.

Ostatnią pozycją wykonaną podczas
tej imprezy był ,,Koncert na orkiestrę
kameralną” Stefana Kisielewskiego.
Kompozycja okazała się dużym
sprawdzianem dla orkiestry. Wymaga
ona żelaznej dyscypliny i wzajemnego
kontaktu pomiędzy poszczególnymi
muzykami i dyrygentem. Artyści do−
brze wywiązali się z powierzonego im
zadania, czego dowód dała publicz−

ność, która długimi brawami nagrodzi−
ła wszystkich wykonawców.

Spring Quintet

Panie z kwintetu smyczkowego
Spring Quintet – bohaterki kolejnego
koncertu – udowodniły, że można być
jednocześnie pięknym i utalentowa−
nym. Dziewczyny tworzące zespół to
w rzeczy samej „wystrzałowe” blon−
dynki, świetnie grające na skrzypcach,
altówce, wiolonczeli i kontrabasie.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy kla−
syczne przeróbki przebojów muzyki
popularnej, m.in.: „Yesterday” The Be−
atles, „Super Trooper” Abby, „Child in
time” Deep Purple, „Dianę” Paula An−
ki, „Riders on the storm” The Doors,
„Hey you” Pink Floryd, a z polskich hi−
tów „Pod papugami” Czesława Nieme−
na i „Annę Marię” Czerwonych Gitar.
Aranżacje tych kompozycji okazały się
doprawdy interesujące, a samo wyko−
nanie zwracało uwagę solidnością war−
sztatową artystek. Niemniej, dało się
wyraźnie zauważyć klasyczne wyksz−
tałcenie członkiń Spring Quintet, a to
nieco wykonywane utwory pozbawiło
energii i drapieżności 

Pro Musica Antiqua

Niecodziennie można posłuchać mu−
zyki baroku, granej tylko na instrumen−
tach dętych drewnianych. Wykonaw−
com tego koncertu przyszło zmierzyć
się z dziełami trudnymi, jako że nie
brak obecnie znakomitych interpretacji
tego rodzaju muzyki, dokonywanych
przez zespoły specjalizujące się w tej
materii. Zespół kameralny ”Pro Musica
Antiqua” tworzą muzycy o dużym do−
świadczeniu, co słychać było od same−
go początku koncertu. Precyzyjne wy−
strojenie instrumentów, nienaganna in−
tonacja i wyrazistość formy sprawiły, że
zarówno obu sonat triowych F−dur i C−
dur Telemana, jak i „Koncertu g−moll
na flet, obój, fagot i klawesyn” Vival−
diego słuchało się z dużą przyjemno−
ścią. Wykonanie niewątpliwie byłoby
jeszcze bogatsze, gdyby do solistów do−
łączył klawesyn. Tym bardziej na wy−
różnienie zasłużyła gra fagocisty Woj−
ciecha Orawica, który w zastępstwie
klawesynu realizował partię basso con−
tinuo we wszystkich prezentowanych
utworach.

Czerwona nić

Goryna (czyt. horyna), oznacza
w prastarym ukraińskim dialekcie czer−
woną nić, którą mieszkańcy Polesia haf−
towali ręczniki i ubrania. Takimi nitka−
mi wyhaftowane są też stroje członków
zespołu. Gorynę tworzą studenci i ab−
solwenci Uniwersytetu Rowieńskiego.
Ich repertuar to pieśni z poleskiego re−
gionu Ukrainy, śpiewane tak zwanym
„białym głosem”. Biały głos to głos na−
turalny – mocny, głośny i pełen wyrazu.
Taki głosem śpiewali nasi przodkowie.

Na program koncertu złożyły się
głównie pieśni obrzędowe, związane
z życiem ludu Polesia. Goryna zach−
wyciła nienaganną intonacją wokalną
i drobiazgowością w prezentacji posz−
czególnych obrzędów. Artyści potrafi−
li także znakomicie nawiązać kontakt
z publicznością, czego punktem kul−
minacyjnym okazał się wspólny taniec
i dzielenie chlebem.

Jazzowe fantazje 2

Chóry Vox Juventutis z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej i Alchemik
z Zespołu Szkół Centrum Edukacji,
a także grupa Jazz Cape, kwartet wokal−
ny Positive Vibrations oraz soliści Moni−
ka Krystek i Tomasz Jeżewski, to płoccy
artyści, którzy już po raz drugi otrzymali
szansę samodzielnej prezentacji swoich
umiejętności w ramach współpracy
z Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

Na program ich koncertu złożyły się
przeboje muzyki popularnej w jazzo−
wych i popowych aranżacjach. Żywo
reagująca na popisy młodych muzy−
ków publiczność sprawiła, że wszyscy
wykonawcy udowodnili niesamowitą
radość muzykowania. Słuchacze zgo−
towali artystom zasłużone owacje.
Koncert został wydłużony o trzy bisy.

Z życia płockiego flisaka

IX. Letni Festiwal Muzyczny zakoń−
czyła superprodukcja w kooperacji Zes−
połu Pieśni i Tańca „Wisła” oraz Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrek−
cją Sławomira A. Wróblewskiego.
W pierwszej części koncertu tancerze
i muzycy zaprezentowali doskonałe
„Tańce cieszyńskie” i entuzjastycznie
przyjętą przez wyjątkowo licznie zgro−
madzoną publiczność „Fantazję euro−
pejską”. W drugiej części byliśmy
świadkami premiery widowiska słow−
no−taneczno−muzycznego zatytułowa−
nego „Z życia płockiego flisaka”. Pre−
cyzyjnie skrojoną opowieść o flisackich
pływankach ubarwiła stylizowana mu−
zyka w aranżacji Witolda Jarosińskiego.
Artystom towarzyszył legendarny aktor
Jan Nowicki. Robert Majewski

IX. Letni Festiwal Muzyczny

Wakacje z orkiestrą

Henryk Miśkiewicz

Jan Ptaszyn Wróblewski

Maciej Sikała
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W Towarzystwie Naukowym Płockim
warto było obejrzeć wystawę ze zbiorów
Biblioteki im. Zielińskich pt. „Podróże –
mapy i pamiętniki z podróży”, zorganizo−
waną w ramach Europejskich Dni Dzie−
dzictwa.

Najcenniejszym dziełem na wystawie
był słynny Atlas Hondiusa. Henricus
Hondius (ur. 1587 – zm. 1638?) niderlan−
dzki kartograf i sztycharz wywodził się ze
znamienitego rodu Hondiusów (hol. de
Hondt) zajmującego się kupiectwem,
miedziorytnictwem, kartografią. Jego oj−
ciec Jodocus wydawał mapy, np. po−
dręczny Atlas minor, powielane z płyt
słynnego Mercatora (twórca Atlas sive
cosmographicae meditationes de fabrica
mundi et fabricati figura, dokonał prze−
wrotu w dziedzinie kartografii opierając
ją na podstawach matematycznych), syn
zaś Wilhelm to nadworny sztycharz kró−
lów polskich Władysława IV i Jana II Ka−

zimierza. Mapy kartografów niderlan−
dzkich cechował specjalny styl, bogata
ornamentyka i kolorystyka. Na margine−
sach i w kartonach tytułowych mistrzo−
wie kartografii rytowali miedziane portre−
ty oraz sceny obyczajowe, wojenne i hi−
storyczne, następnie ręcznie kolorowane
(tzw. parerga). 

Na wystawie pokazano również mapę
Polski w dziele Marcina Kromera Polo−
nia sive de origine et Rebus Gestis... (Ko−
lonia 1589), mapę z Mazowszem i Płoc−
kiem (Plocko) w Cosmographei (Kosmo−
grafia) Sebastiana Münstera (Bazylea
1553 r.) – rodzaj encyklopedii geogra−
ficznej zawierającej naukowy obraz
świata, Traktat o Azji i Europie z 1518 r.,
wydany w 1820 r. w Warszawie prze−
wodnik po Polsce w języku francuskim,
liczne relacje z podróży (dziewiętnasto−
wieczne i starsze).Wystawa była czynna
do 28 września. (j)

Podróże na mapie

P łocka Orkiestra Symfoniczna zainau−
gurowała swój 31. sezon artystyczny

wykonaniem trzech znakomitych kompo−
zycji – „Maskarady” Arama Chaczaturia−
na, „Mieszczanina szlachcicem” Ryszarda
Straussa i „Koncertu skrzypcowego d−
moll” Jana Sibeliusa w mistrzowskiej in−
terpretacji Anny Marii Staśkiewicz, laure−
atki III Nagrody na XIII Międzynarodo−
wym Konkursie im. H. Wieniawskiego
w Poznaniu w 2006 r.

Koncert rozpoczęła „Maskarada” Cha−
czaturiana, skomponowana w 1941 r. jako
podkład muzyczny do dramatu Lermono−
wa. Sztuka, przez lata, stanowiła inspira−
cję dla wielu rosyjskich kompozytorów.
Na jej podstawie powstawały opery Mo−
solowa, Denbskiego, Bunina, Zeidmana,
Nersesowa i Artamanowa; balet Lamupti−
na, a także muzyka teatralna Głazunowa,
Szebalina i Chaczaturiana. Muzyka Cha−
czaturiana barwnie kreśli obraz życia to−
warzyskiego Petersburga. Płocka orkiestra
pod batutą Władimira Kiradżijewa zabrz−
miała w tej kompozycji świeżo i auten−
tycznie. Różnorodność brzmień, faktur,
melodii i rytmów tworzyły niezwykłe mu−
zyczne obrazy.

Główny utworem pier−
wszej części wieczoru był
jednak „Koncert skrzyp−
cowy d−moll” Jana Sibe−
liusa. Do wykonania tej
wybitnej i trudnej kompo−
zycji zaproszono młodą,
ale już niezwykle do−
świadczoną i utytułowaną
skrzypaczkę Annę Marię
Staśkiewicz (na zdjęciu).
Artystka urodziła w roku
1983 w Toruniu. Jest ab−
solwentką Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu, w klasie
skrzypiec prof. Marcina Baranowskiego.
Swoje umiejętności doskonaliła m.in. pod
kierunkiem prof. Wandy Wiłkomirskiej
oraz Tatiany Grindenko. Mimo młodego
wieku jest laureatką wielu konkursów. Do
jej najważniejszych sukcesów należą
m.in.: III nagroda na XIII Międzynarodo−
wym Konkursie im. H. Wieniawskiego
w Poznaniu w 2006 r., Nagroda Specjalna

za najlepsze wykonanie
koncertu skrzypcowego
W.A. Mozarta.

W Płocku Staśkiewcz
potwierdziła swoją klasę
i wysoką pozycję
w świecie wiolinistyki.
Wspaniałe brzmienie,
dotarcie do istoty kom−
pozycji Sibeliusa oraz
biegłość i prawdziwa
wirtuozeria to najważ−
niejsze atuty tego wyko−

nania. Jej interpretacja i muzyczna wyrazi−
stość przyniosła doprawdy niebagatelną
dawkę emocji.

Po przerwie usłyszeliśmy dziewięcio−
częściową suitę „Mieszczanin szlachci−
cem” Ryszarda Straussa. Stworzenie mu−
zyki do komedii Moliera było konsekwen−
cją współpracy Straussa i poety Hof−
mannsthala. Kooperacja obu artystów
trwała z przerwami od roku 1911 – kiedy
pojawiły się pierwsze pomysły opracowa−

nia „Mieszczanina szlachcicem”, aż do ro−
ku 1918 – kiedy to ukończono wersję
ostateczną. Na przestrzeni 7 lat powstały,
co najmniej, trzy wersje inscenizacji. Stra−
uss napisał rozbudowaną muzykę teatral−
ną z chórami. Z tego obszernego materia−
łu stworzył potem suitę orkiestrową,
przeznaczoną do wykonań koncertowych.

Kompozycja dowodzi, że Strauss nigdy
wcześniej, ani nigdy później nie muzyko−
wał z taką łatwością. Zapewne jedną
z przyczyn jest fakt sięgnięcia w kilku czę−
ściach po muzykę kompozytora francu−
skiego baroku Jana Baptysty Lully’ego.

Władimir Kiradżijew, prowadzący
płockich symfoników, świetnie wyekspo−
nował atuty tej kompozycji – wdzięk, bo−
gactwo melodyczne i humor. Orkiestra za−
prezentowała prawdziwie przejrzyste
brzmienie. Sporym mankamentem wyko−
nania były jednak problemy rytmiczne
i – chwilami – wyraźnie słyszalne nie
zgranie muzyków.

Kiradżijew dyrygował z właściwą sobie
precyzją, dbałością o każdy szczegół par−
tytury. Przy tym był sugestywny i potrafił
przelać własne emocje na orkiestrę

Robert Majewski

Inauguracja 31. sezonu artystycznego Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Zagrali po raz pierwszy…

Rok po „Życie snem” Mariusz Pogo−
nowski – aktor, reżyser, animator kul−
tury – ponownie spotkał się z zespo−
łem, który realizował jego pierwszy
projekt pod egidą stowarzyszenia „Ko−
lory życia”. Organizatorzy – urzeczeni
bardzo dobrym, profesjonalnym przed−
stawieniem, świetną grą aktorów−ama−
torów, którzy ciężko pracując również
świetnie się dramatem Calderona bawi−
li – postanowili to wszystko powtórzyć.

Tym razem jednak Pogonowski nie
sięgał po żaden gotowy tekst. Sam skon−
struował szkielet dramatyczny opowie−
ści i pozwolił swym aktorom na lekką
improwizację i „Machnia” ruszyła. 

„Machina” to opowieść o relacjach
międzyludzkich, o drzemiącej w nas
chęci zrobienia czegoś wielkiego i o
tym, że aby to zrobić warto działać
wspólnie. Ale tworzenie wspólnoty to
dzieło równie trudne jak tworzenie tytu−
łowej „Machiny” i w ogóle po co ją
tworzyć w świecie indywidualistów?
We wspólnocie często emocje biorą gó−
rę nad rozumem, wszystko widać jak na
dłoni, nie można ukryć miłości, żeby
zaraz ktoś nie zawołał „gorzko, gorz−
ko”, nie można zjeść zupy, żeby ktoś
nie zaglądał ci do talerza. Aby żyć ra−
zem trzeba się tolerować, zaakceptować
wady i niedoskonałości swoje i innych.
Ale mimo tego, a może dzięki temu, we
wspólnocie może się wytworzyć potęż−
na pozytywna energia i siła. 

Dzięki wyznaczonemu celowi grupa
staje się wspólnotą niezauważalnie, mi−
mochodem jako produkt uboczny. Tak
jak przyjaźń nie jest owocem wyracho−
wania, zimnej kalkulacji tylko niepoha−
mowanej radości bycia z drugim czło−
wiekiem, którego obecność staje się

nam coraz bardziej pożądana i niezbęd−
na. Takie przyjaźnie na pewno wytwo−
rzyły się podczas pracy na spektaklem
i to – obok dobrego przedstawienia –
jest największą wartością projektu „Ja
Ty My”. 

Obserwując różnorodną działalność
animacyjną Mariusza Pogonowskiego
muszę przyznać, że ta z osobami niepeł−
nosprawnymi wychodzi mu najlepiej.
Spektakle ogląda się z prawdziwą przy−
jemnością, z podziwem patrzy na akto−
rów, scenografia nie jest nachalna, a mu−
zyka na żywo tylko dopełnia całości. 

Spektakl „Machina”, w reżyserii M.
Pogonowskiego, B. Karbowskiego i A.
Bonalskiego można było zobaczyć
w Domu Technika w dniach 9 – 11
września. Wstęp był wolny. Przygoto−
wany został w ramach projektu „Ja Ty
My” przez Stowarzyszenie „Kolory
Życia” i Teatr Per Se, a zrealizowany
dzięki dofinansowaniu PFRON. 

Radosław Łabarzewski

We wspólnocie często emocje biorą górę, czasami wszystko
stoi na głowie, ale produktem ubocznym może być potężna po−
zytywna energia i siła, taka jak w spektaklu „Machina”

Homo et Machina

Artysci związani z Galerią Koszelówka
zwykle ostatnie dni lata spędzali na plene−

rze w podgąbiskiej miescowości. W tym
roku jednak, za namową Galerii „Piękna”
z Płocka, wybrali malownicze krajobrazy
wokół Mazowieckiego Obserwatorium
Geograficznego w Murzynowie. Owoc
kilkunastu dni pracy 9 malarzy (m.in.
Alojzego Balcerza, Zofii Samousik – Za−
remby i Michała Smółki) można było
oglądać w Murzynowie podczas wernisa−
żu zorganizowanego 7 września. – Prac
byłoby dużo więcej, ale pogoda nam nie
dopisała – podsumował Karol Syta, kura−
tor wystawy. Od 10 wrzesnia prace moż−
na oglądać w Galerii Koszelówka. Potem
pod koniec września pokaże je Galeria
„Piękna” (ul. Synagogalna), a następnie
trafi na wystawę do Uniwersytetu War−
szawskiego, a potem do – jednego ze so−
posnorów – Starostwa Płockiego. (rł)

Tym razem w Murzynowie
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Udanie startowali zawodnicy Integra−
cyjnego Klubu Tenisa w Płocku: Judyta
Olszewska, Piotr Jaroszewski, Jerzy
Kulik, Mariusz Śmietanka i Kamil Fabi−
siak w Międzynarodowych Mistrzo−
stwach Austrii – AUSTRIAN OPEN
– turnieju o randze ITF2 z pulą nagród
17.000 USD. W turnieju rozgrywanym
już po raz dwudziesty w Gross – Sieg−
harts, płocczanie byli wyróżniającymi
się zawodnikami.

Rewelacją Mistrzostw Austrii była
18−letnia Judyta OLSZEWSKA /IKT
Płock/ – 127 w rankingu światowym
ITF, która w grze singlowej odpadła
dopiero w półfinale, przegrywając
z jedną z faworytek – 12 zawodniczką
świata, Aniet VAN KOOT z Holandii
1/6;0;6. W drodze do półfinału poko−
nała Agnieszkę BARTCZAK (14
miejsce w rankingu ITF) 6/3; 7/6 (tie−
break 7/2) i także wyżej notowaną Au−
striaczkę Margit FINK (45 ranking)
6/3;7/5.

W finale gry deblowej zagrał Piotr
JAROSZEWSKI w parze z Czechem
Miroslavem BRYCHTĄ. Para polsko−
czeska przegrała z turniejową jedynką
Robin AMMERLAAN /Holandia/
Martin LEGNER /Austria/ 3/6;3/6.

Piotr w grze singlowej dotarł do
ćwierćfinału, w którym przegrał z roz−
stawionym numerem 4, Francuzem Ni−
colasem PEIFEREM 2/6; 5/7. Jerzy
KULIK zajął w grze singlowej miejsce
9−16, natomiast w grze deblowej w pa−
rze z Albinem BATYCKIM (Spartakus
Koźmin Wlp) miejsce 5−8.

W finale gry singlowej kategorii Se−
cond Draw (turnieju dla zawodników
z niższym rankingiem ITF) Mariusz
ŚMIETANKA wygrał z rozstawionym
z numerem 1 Austriakiem Johanesem
STEINEREM 6/0; 6/7 (w tie−breaku 5/7);
7/5. Austriak w półfinale pokonał płoc−
czanina Kamila FABISIAKA 6/2; 7/5

W finale gry deblowej tej kategorii
płocczanie FABISIAK/ ŚMIETANKA
przegrali z Austriakami Louisem
GRIEBEM/ Karlem STEFANEM 0/6;
2/6. Godnym odnotowania jest występ
najlepszego polskiego singlisty Tadeu−
sza KRUSZELNICKIEGO /SKS Kon−
stancin Jeziorna/, który po zaciętym po−
jedynku przegrał finałowy mecz z Robi−
nem AMMERLAANEM /Holandia/
6/7 (w tie−breaku 3/7); 3/6.

Podwójna korona

W dniach 7 – 9 września na kortach
Wisły przy ul. Łukasiewicza rozegrane
zostały V Drużynowe Mistrzostwa Pol−
ski i III Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Tenisie na Wózkach. Oba tytuły Klu−
bowych Mistrzów Polski zdobył płocki
Integracyjny Klub Tenisa. W drużyno−
wych mistrzostwach mikstów IKT
Płock, reprezentowany przez Judytę Ol−
szewską i Piotra Jaroszewskiego (na
zdjęciu) pokonał Spartakusa Koźmin
Wielkopolski 2: 1, a w V Drużynowych
Mistrzostwach Polski płoccy tenisiści
pokonali KSN Start Warszawa 3: 0. Tre−
nerem mistrzów Polski jest Jacek Wil−
czyński. W. Chrobot

Tenis na wózkach

Dobre starty w Austrii
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Hołowczyc zaatakował od początku
drugiego etapu, wygrał dwa odcinki pier−
wszej pętli, redukując stratę do trzeciego
w generalce Bębenka do 0,2 s. Po pier−
wszym odcinku finałowej pętli Hołow−
czyc z Kurzeją awansowali na trzecie
miejsce, z prawie 2−sekundową przewagą
nad Bębenkiem. Sytuacja zmieniła się
jeszcze, kiedy na przedostatnim odcinku
rajdu awarii uległo auto wicelidera Anto−
na Alena. Silnik Fiata Punto S 2000 od−
mówił posłuszeństwa. W efekcie załoga
ORLEN Team dojechała na metę na dru−
giej pozycji, zwyciężając jednocześnie
w klasie N4. 

Krzysztof Hołowczyc: – Od samego
początku rajdu obserwowaliśmy wspania−
łą walkę o zwycięstwo dwóch zagranicz−
nych załóg dysponujących superszybkimi
autami S2000. Bryan i Anton walczyli
o każdy ułamek sekundy. Drugą taką parę
tworzyliśmy my i bracia Bębenek, walcząc
zaciekle o trzecie miejsce. W takich wa−
runkach bardzo łatwo jest popełnić błąd.
Nam udało się wytrzymać tę niesamowitą
presję, pojechaliśmy wszędzie bardzo czy−
sto. Niemal do samego końca jechaliśmy
na 100% naszych możliwości, pozwalając

sobie tylko na odrobinę luzu na ostatniej
próbie, gdy byliśmy już prawie pewni dru−
giego miejsca. Wtedy jednak, Łukasz
stwierdził, żebym nie pozdrawiał tak czę−
sto kibiców, przypominając sytuację
z ostatniego odcinka rajdu Polski, kiedy to
niespodziewany kapeć pozbawił nas pew−
nego niemal zwycięstwa. Na szczęście nic
takiego tym razem się nie przytrafiło. 

Chciałbym bardzo serdecznie podzięko−
wać wszystkim, którzy przyczynili się do
naszego sukcesu – naszemu zespołowi,
sponsorom, a także kibicom, którzy dopin−
gowali nas na każdym kroku. Chciałbym
szczególnie pogratulować organizatorom
i sponsorom Rajdu ORLEN, dzięki którym
mieliśmy okazję wystartować we wzorowo
przeprowadzonej imprezie, choć była to
dopiero jej pierwsza edycja. Myślę, że
Płock szybko stanie się jednym z ulubio−
nych miejsc na rajdowej mapie Polski.”

Wyniki końcowe Rajdu ORLEN: I miej−
sce – Bryan Bouffier/Panseri (Peugeot
207), II miejsce – Krzysztof Hołow−
czyc/Łukasz Kurzeja (Subaru Impreza), III
miejsce – Michał Bębenek/Bębenek (Mit−
subishi Lancer Evo 9).

Opr. (j)

Załoga ORLEN Team Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (Subaru Impreza
N12B), po pasjonującej walce podczas ostatniego etapu, ostatecznie zajęła znako−
mite drugie miejsce w Rajdzie ORLEN. Hołowczyc uległ tylko, prezentującemu zna−
komitą formę w trakcie całego sezonu, Bryanowi Bouffier (Peugeot 207 S2000).

Hołowczyc drugi

W dniach 4−15 września 2007 r. od−
były się Mistrzostwa Świata Weteranów
w Lekkiej Atletyce (WORD WA−
STERS CHAMPIONSHIPS STADIA)
na trzech stadionach lekkoatletycznych
RICCIONE, MISANO, SAN GIO−
VANNI. W zawodach wystartowała re−
kordowa liczba zawodniczek i zawodni−
ków – 8940 osób, w tym 6690 męż−
czyzn i 2250 kobiet. Reprezentowanych
było 96 krajów. Piękne stadiony, życzli−
wi ludzie, wspaniała atmosfera zawo−
dów oraz sportowa (według przepisów
IAAF) rywalizacja. 

Na zawodach tych nie mogło za−
braknąć naszego reprezentanta Da−
riusza Bednarskiego. Jak zwykle
wystartował w swojej ukochanej
konkurencji skoku wzwyż w katego−
rii M−50. Do konkursu przystąpiło 26
zawodników. Wystartował z wielki−
mi obawami, ponieważ trzy tygodnie
przed mistrzostwami odniósł kontu−
zję kolana nogi odbijającej. Pomimo

zabiegów w gabinecie fizykoterapii,
kolano nadal bolało. Zawodnik nawet
myślał, żeby zrezygnować z wyja−
zdu, ale bilet lotniczy był już wyku−
piony, hotel zarezerwowany, no
i sportowa ambicja nie pozwalała na
poddanie się bez walki. 

W czasie rozgrzewki trzeba było
uciec się do zamrożenia wciąż bolącego
kolana. Rozpoczął od wysokości 169
cm – jako jedyny tak wysoko – i zali−
czył skok w pierwszej próbie. Ale ból
nasilił się. Ponowne zamrożenie już nie−
wiele pomogło i w następnym skoku
wysokość 175 cm w pierwszej próbie
minimalnie strącił. Druga i trzecia próba
były już zupełnie nieudane – ból był nie
do wytrzymania. Ostatecznie, oddając
jeden skok w konkursie, zajął 5. miej−
sce. Złoto, srebro i brąz zdobyli zawod−
nicy, którzy pokonali poprzeczkę na
wysokości 175 cm (James Barrineu –
USA, Fedorko Oleg – Ukraina i Alasal−
mi Tapio – Finlandia) (j)

Bolesne mistrzostwa
Blisko 500 zawodników z 45 klubów

Mazowsza oraz województwa warmiń−
sko−mazurskiego wystartowało w Mię−
dzywojewódzkich Mistrzostwach Mło−
dzików na stadionie MCS w Płocku.
Płocczanie zdobyli 6 medali indywidu−
alnych oraz jeden – złoty w sztafecie
4x100m, którą tworzyli: Dawid Wil−
czyński (93 r.), Jakub Kowalski (93 r.),
Paweł Krysiak (92 r.) – wszyscy z Gim−
nazjum nr 1 oraz Jakub Kiciak (92 r.)
z Gimnazjum w Sikorzu. 

Indywidualnie nie mieli sobie równych:
Paweł Krysiak – (MUKS) w biegu na
100m (11.33) oraz Przemysław Rutkow−
ski (kula) i Monika Gajewska (wzwyż)
z LZS Płock. Srebro dla LZS−u w dysku
dorzucił Przemek Rutkowski oraz Alek−
sander Pietrzak w skoku wzwyż. Brązowy
medal w biegu na 600 m zdobyła Monika
Załęska (93 r. z Gimnazjum nr 1 (MUKS
Płock), uzyskując wynik 1:41.37. 

Następne wyzwanie dla młodych
płockich lekkoatletów to Mały Memoriał
Janusza Kusocińskiego (Mistrzostwa
Polski Młodzików) w Słubicach. (j)

Medale Młodzików



Cytat
numeru

Niebezpieczne idee to
takie, które zakładają 
stosowanie w praktyce
zdrowego rozsądku.

Akutagawa Ryunosuke
(pisarz japoński 1892 – 1927)

„Psałterzem Wrześniowym” Pio−
tra Rubika i Zbigniewa Książka za−
kończył się w niedzielę 16 września

I Festiwal Piosenki Religijnej
w Płocku. Trzecią część „Tryptyku
Świętokrzyskiego” przed płocką
publicznością poprowadził Mikołaj
Blajda. Poza zmianą dyrygenta mu−
zycy, chór i soliści wystąpili w tra−
dycyjnym składzie. Zespół bisował
trzykrotnie. Pierwszy dzień festiwa−
lu skierowany był do nieco młodszej
publiczności. Gwiazdą wieczoru by−
ła niezaprzeczalnie Armia, choć ze
względu na brzydką pogodę do jej
koncertu (o godz. 21) doczekali tyl−
ko najbardziej wytrwali. Wcześniej
wystąpił Joszko Broda z dziećmi
oraz Gospel Choir, Full Power Spi−
rit (na zdj.) i Soul Of Sunrise. (rł)
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Płocki Klub Rozrywek Umysło−
wych „Relaks” zorganizował
w Szkole Wyższej im. Pawła Włod−
kowica III Ogólnopolski Turniej Sza−
radzistów o mistrzostwo Płocka.
W dwuetapowym turnieju startowało
32 zawodników, w tym 8 osób
z Płocka i okolic. Przez 2,5 godziny
szaradziści starali się zdobyć jak naj−
więcej punktów – maksymalna pula
wynosiła 80.

Bardzo bliski osiągnięcia takiej
liczby punktów był zwycięzca turnie−
ju Stanisław Wójtowicz, któremu za−
brakło 6 punktów. Jemu przypadł
w udziale puchar dyrektora płockiej
delegatury Urzędu Marszałkowskie−
go. Drugie miejsce z 64 punktami za−
jął Marcin Góralski z Wrocławia,
a trzecia była Dorota Garbacik ze
Zgierza – 62 punkty. Robert Roma−
nowski z Płocka, który również uzy−
skał 62 punkty uplasował się na
czwartym miejscu.

Wszyscy uczestnicy turnieju obda−
rowani zostali wydawnictwami ency−
klopedycznymi i albumami, ufundo−
wanymi przez Urząd Miasta i TNP.

Klub dziękuje SW im. Włodkowi−
ca za bezpłatne udostępnienie sali na
turniej. (j)

Relaks z szaradą

Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeu−
sza Kościuszki przy ul. Gwardii Ludowej
ma nową atrakcję – kopiec swojego patro−
na, wkomponowany w spory ogród wod−
ny z fontanną i podświetloną kaskadą. Na
nowo zaaranżowany fragment ogrodu –
Plac Magnolii – pełni rolę parku, chętnie
odwiedzanego przez działkowców i ich

gości. Taki prezent zrobili sobie działkow−
cy na jubileusz 45−lecia ogrodu.

Inwestycja zrealizowana została ze
środków Miejskiego Funduszu Ochro−
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej
przy wsparciu Okręgowego Zarządu
POD, o czym informuje tablica pa−
miątkowa. (j)

Kopiec Kościuszki w Ogrodzie

– to prawidłowe hasło z krzyżówki
zamieszczonej w pierwszym wrześ−
niowym numerze „Sygnałów Płoc−
kich”. Wśród czytelników, którzy do−
starczyli nam takie właśnie rozwiąza−
nie rozlosowaliśmy upominki.

Obszerną publikację pt. „Cuda Polski
– miejsca, które musisz zobaczyć”
otrzyma Wojciech Krajewski z ul. Pe−
dagogicznej. Album, wydany przez

Muzeum Mazowieckie pt. „Malarstwo
polskie” wylosowaliśmy dla Małgorza−
ty Ryniak z ul. Obrońców Westerplatte.
Zestawy upominków (kubek, długopis,
podkładka pod mysz, płyta CD Krzysz−
tofa Misiaka) trafią do: Doroty Korze−
niewskiej z ul. Monte Cassino, Ewy
Goszczyńskiej z ul. Jodłowej i Sandry
Pietrołaj z ul. Płoskiego.

Po odbiór nagród zapraszamy do re−
dakcji w ratuszu (Stary Rynek 1 pok. 220)
w godzinach pracy Urzędu Miasta. (j)

Żegnaj lato na rok
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