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Nie masz dostępu do internetu a intere−
suje cię jak załatwić sprawę w urzędzie
i nie chcesz stać w kolejkach? Już nie−
długo nie będziesz musiał się martwić.
Urząd Miasta zakupił właśnie dwa tzw.
infokioski. 

Jednym palcem
Co to jest? Najprościej mówiąc to wielki ekran, po−

dobny do monitora komputera. Wyświetlane są na
nim wszelkie informacje dotyczące naszego miasta.
Aby skorzystać z infokiosku wystarczy palcem dot−
knąć odpowiednią ikonę na ekranie monitora i poszu−
kać interesującej cię informacji. Na głównej stronie
masz umieszczone dane o: władzach miasta, urzę−
dzie, turystyce i rekreacji, miastach partnerskich. Jest
też ikona informująca co i jak załatwić w UM, prze−
wodnik dla inwestora, Płock w liczbach oraz wirtual−
na wycieczka po naszym mieście. 

Jak to działa? Naciskamy ikonę np. „Poznaj
Płock”. Na ekranie wyświetlają się kolejne hasła:
atrakcje kulturalne, atrakcje miasta, baza gastrono−
miczna, baza noclegowa, historia miasta, informa−
tor teleadresowy, kalendarium imprez, sport i re−
kreacja, ośrodki konferencyjne oraz zabytki. Jeśli
jesteśmy zainteresowani zabytkami, dotykamy pal−
cem to hasło, a wtedy pokazują nam się ikonki do−
tyczące bazyliki katedralnej, kamienic, zabytków

a r c h i t e k t o n i c z −
nych i zabytków
sakralnych. Chcąc
wiedzieć więcej
o katedrze, musi−
my dotknąć tę
ikonkę i wtedy na
ekranie ukażą się
informacje.

– Infokioski
w przyszłości mogą
mieć wiele dodat−
kowych funkcji
– opowiada An−
drzej Latuszek,
Pełnomocnik Pre−
zydenta ds. Infor−
matyzacji. – Mogą
one zostać podpię−
te do internetu, ka−
mery cyfrowej
i głośników. 

Dwa nowocze−
sne urządzenia sta−
ną w Biurze Obsłu−
gi Klienta Urzędu
Miasta Płocka
(wejście od ul.
Zduńskiej) i przy
ratuszowej auli lub
w holu na parterze
od strony Starego
Rynku. M.D.

Pierwszym lokatorem Miejskiego Centrum był Polski
Czerwony Krzyż, który przenosiny rozpoczął już pod
koniec sierpnia. W następnych tygodniach dołączyły ko−
lejne organizacje: „Klub Abstynenta”, Polski Komitet
Pomocy Społecznej i „Centrum Mediacji”. Głównym
celem powstania Centrum było ułatwienie dostępu do
organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się
pomocą społeczną. Działać mają tu również punkty kon−
sultacyjne, w których dyżurować będą specjaliści, na
przykład psycholog, logopeda i prawnik.

Oprócz noclegowni dla kobiet i matek z dziećmi, któ−
ra przeniosła się z ul. Kościuszki 3A, w odnowionym
budynku dawnego Technikum Samochodowego znalaz−
ło się również miejsce dla: Centrum Wolontariatu i Peł−
nomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
który ma dbać o jak najlepszą współpracę między samo−
rządem a stowarzyszeniami społecznymi. 

– Myślę, że dzisiejszy dzień stanie się symbolicznym,
po którym nasza współpraca będzie o wiele lepsza – po−
wiedział podczas otwarcia prezydent Mirosław Milew−
ski i zapewnił, że miasto chce w przyszłym roku zwię−
kszyć nakłady na organizacje społeczne z 3 do 4 mln zł. 

Oprócz pomieszczeń przeznaczonych na stałe siedzi−
by organizacji w Centrum powstały również dwie, połą−
czone ze sobą sale – terapeutyczna dla 20 osób z anek−
sem kuchennym i konferencyjna dla 60 osób – które
w razie potrzeby można przedzielić przesuwanymi
drzwiami. Te pomieszczenia będą wynajmowane stowa−
rzyszeniom nieodpłatnie, np. do organizacji seminariów
czy szkoleń.

Miejskie Centrum ma też trzy pokoje o charakterze ro−
tacyjnym. – Zakładamy, że z każdego z nich może korzy−

stać kilka organizacji – mówi Anna Kostun z Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. Wydział zaakcep−
tował już dwa wnioski o udostępnienie pomieszczeń: dla
płockich Maltańczyków i Stowarzyszenia Przewlekle
Chorych i ich Przyjaciół „W sobie moc”. Każda z nich
będzie miała tu dyżury raz lub dwa razy w tygodniu, po
kilka godzin. O pomieszczenie rotacyjne stara się rów−
nież Stowarzyszenie „Dzieci wojny”.

Organizacje pozarządowe korzystają z preferencyjnej
stawki czynszu – płacą za 1 mkw. złotówkę. Same jed−
nak muszą pokryć opłaty za media. Wszyscy zaintereso−
wani wynajmem wnioski powinni kierować do Wydzia−
łu Zdrowia Urzędu Miasta Płocka, przy Starym Rynku 1. 

– Czekamy przede wszystkim na organizacje zaj−
mujące się profilaktyką uzależnień, pomocą spo−
łeczna i ochroną zdrowia – mówi Anna Kostun.
W sprawie wynajmu sali konferencyjnej i terapeu−
tycznej wnioski należy kierować do Pełnomocnika
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych z siedzi−
bą przy ul. Misjonarskiej 22. 

Dziś budynek w niczym nie przypomina obskurnej
„Samochodówki”. Przybyli na oficjalne otwarcie goście,
wśród których była również delegacja z Republiki Ta−
dżykistanu, mogli podziwiać przestronne i nowoczesne
wnętrza, a także porozmawiać z ich lokatorami.

Remont budynku kosztował ponad 2 mln zł i trwał 8
miesięcy. Większość środków pochodziła z budżetu
miasta (m.in. z Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz−
wiązywania Problemów Alkoholowych). 200 tys. zł do−
finansowało Ministerstwo Infrastruktury w ramach bu−
dowy domów socjalnych. Te środki przeznaczone zosta−
ły na remont części noclegowej. (rł)

Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych zostało oficjalnie otwarte 
5 października. Ma pomagać mieszkańcom Płocka znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Wszyscy razem

Prezydent Płocka Mirosław Milewski oraz jego zastępcy – Piotr Kubera i Tomasz Kolczyński przecinają wstęgę przed
wejściem do Centrum
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Prezydent zarządził

Hiszpańskie forum
Pełnomocnik Prezydenta ds.

Rozwoju Gospodarczego i Aktyw−
nych Form Zwalczania Bezrobocia
weźmie udział w XIX Polsko−Hisz−
pańskim Forum Ekonomicznym,
które odbędzie się w Cuenca
w dniach 21−25 października. Ce−
lem wyjazdu są rozmowy z poten−
cjalnymi inwestorami, zaintereso−
wanymi lokowaniem przedsięw−
zięć gospodarczych w Płocku.

Płock w Lecce

Nasze miasto zaprezentowane
będzie podczas obrad międzynaro−
dowego forum na temat „Kultura,
turystyka i transport Apulia – Euro−
pa Wschodnia”. W spotkaniu
w Lecce (Włochy) uczestniczyć
będzie także delegacja Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, Polskiej Organi−
zacji Turystycznej oraz dziennika−
rze z 10 krajów europejskich, spe−
cjalizujący się w tematyce tury−
stycznej. Koszt noclegów i wyży−
wienia pokrywają organizatorzy.

Garaże na sprzedaż

W drodze ustnego przetargu
nieograniczonego sprzedawane
będą działki z garażami, będące
własnością gminy. Na sprzedaż
wystawiono nieruchomość przy
ul. Kredytowej (18 mkw.), Gał−
czyńskiego (18 mkw.), Miodowej
(20 mkw.), 2 garaże przy ul. Bar−
tniczej (po 19 mkw.) i 8 garaży
(po 19 mkw.) w kompleksie
u zbiegu ulic: Dobrzyńska – Nor−
wida.

Będzie dom samopomocy

Prezydent wyraził zgodę na
przekazanie Miejskiemu Ośrod−
kowi Pomocy Społecznej lokalu
(140 mkw.) przy ul. Kochanow−
skiego 7. Po generalnym remon−
cie ma się tam mieścić Środowi−
skowy Dom Samopomocy dla
Osób Niepełnosprawnych Inte−
lektualnie. (j)

* SADROB uzyskał certyfikat ISO
9001:2001.

* 28 września, jako pierwsi, nowy rok
akademicki zainaugurowali klerycy Wyż−
szego Seminarium Duchownego. Indeksy
otrzymało 28 studentów.

* Na targowisku przy ul. Rembielińskie−
go powstaje posterunek policji. 

* Na kolejne 3 lata obowiązki rektora
Wyższego Seminarium Duchownego po−
wierzono ks. Bogdanowi Czuprynowi.

* Paweł Sobieski wybrany został ponow−
nie przewodniczącym Okręgowej Izby Le−
karskiej na nową 4−letnią kadencję.

* Zoo ma dwóch nowych mieszkańców –
urodziła się lama i goral (kozica).

* Pałac w Sannikach zaprasza 16 bm. na
koncert muzyczno−poetycki z okazji 156.
rocznicy śmierci Fryderyka Chopina.

* Szierż. Sztab. Arkadiusz Kaźmierczak
z Tiną (owczarek belgijski) z komendy po−
licji w Gostyninie zajęli II miejsce na Ky−
nologicznych Mistrzostwach Polski poli−
cjantów.

* Sąd oddalił protest warszawskiego
Mostostalu na rozstrzygnięcia w sprawie
wyłonienia wykonawcy dróg dojazdowych
do nowego mostu. Procedury przetargowe
mogą być kontynuowane.

* Z 6 do 13 zwiększy się liczba łóżek na
pododdziale intensywnego nadzoru kar−
diologicznego na Winiarach.

* Bohdan Urbankowski (kierownik lite−
racki płockiego teatru) otrzymał nagrodę
(samorządu woj. mazowieckiego) im. C.K.
Norwida za monografię pt. „Poeta czyli
człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbi−
gniewie Herbercie”.

* Regionalny Związek Pszczelarzy
w Płocku obchodzi 30−lecie.

* W konkursie „Mazowiecka Firma Roku
2004” Precizo−Centrum Obróbki Precyzyj−
nej z Płocka zajęło I miejsce w kategorii
przemysł metalowy, a Mazowiecka Spół−
dzielnia Mieszkaniowa w kategorii zarzą−
dzanie nieruchomościami.

* Kościół św. Wojciecha na Podolszy−
cach ma już dwie 32−metrowe wieże.
W jednej z nich umieszczony będzie 1200−
kilogramowy dzwon. 

* SADROB na poznańskich targach Pola−
gra Food zdobył złoty medal za kaziuka
z indyka. Pięć innych produktów tej firmy
otrzymało certyfikaty „Poznaj dobrą żyw−
ność”.

* 16 bm. w teatrze płockim wystąpi Je−
rzy Kryszak z programem kabaretowym
„:Komisja śledcza na wesoło”.

* Do 18 października na Mazowszu sa−
moloty zrzucać będą na kompleksy i łąki
leśne szczepionkę przeciw wściekliźnie.

* Około pięciu tysięcy płockich kierow−
ców nie wymieniło w terminie praw jazdy.

* Na 14 bm. w PKN Orlen zwołano nadz−
wyczajne walne zgromadzenie. (j)

Minął miesiąc...

Stepper i rower
Ratuszowy Oddział Zarządzania

Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych, w ramach prowa−
dzonej ustawicznie akcji niesienia po−
mocy humanitarnej potrzebującym,
przekazał ostatnio Ośrodkowi dla
Dziewcząt im. Anioła Stróża Zgroma−
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
stepper (przyrząd gimnastyczny). Na−
tomiast świetlica parafialna przy „Sta−
nisławówce” wzbogaciła się o rower
treningowy. Oba dary ufundował Au−
chan. (j)

Pośpiesznym 
do Poznania

Spółka PKP Przewozy Regionalne
zapowiedziała, że od 11 grudnia (nowy
rozkład jazdy) uruchomione zostanie
połączenie Płocka z Poznaniem. Po−
ciąg pośpieszny „Koziołek” będzie
wyjeżdżał z Płocka o godz. 19.10
(przyjazd do Poznania o 22.36), a z
Poznania o 13.11 (przyjazd do Płocka
o godz. 16.30).

Rozważane jest też uruchomienie
drugiej linii pośpiesznej, łączącej
Płock z Lublinem. Inicjatywa dwumie−
sięcznika „Z biegiem szyn” sprowadza
się do wydłużenia trasy pociągu „By−
strzyca”, kończącego obecnie bieg
w Kutnie. (j)

Romantyczniej

Pięknieje jedna z bardziej zaniedba−
nych ulic w centrum miasta; na części
Sienkiewicza – od skrzyżowania z ul.
Gradowskiego do Misjonarskiej – koń−
czy się układanie nowych chodników
z kostki brukowej, na drugim odcinku
– od skrzyżowania z Misjonarską do
ul. Łukasiewicza. 7 października na−
stąpił odbiór nowego oświetlenia. Be−
tonowe słupy zastąpiły stylizowane la−
tarnie, wykonane ze stali pokrytej czar−
nym tworzywem, przez firmę Rosa
z Tychów – tę samą, która przygoto−
wała nowe oświetlenie na Placu
Obrońców Warszawy.

70 nowych latarni, w tym 46 dwura−
miennych, nie tylko upiększy ulicę ale
również pozwoli na zaoszczędzenie
ponad 40 tysięcy złotych rocznie na
opłatach za energię elektryczną, gdyż
zastosowane oprawy są bardziej ener−
gooszczędne. Wymiana oświetlenia
kosztowała miasto 526 tys. złotych.

Przypomnijmy, że latarnie
na pozostałym odcinku ul.
Sienkiewicza – 27 sztuk (od
al. Kilińskiego do Misjonar−
skiej) wymienione zostały
w ubiegłym roku. (j)

na Sienkiewicza

Zadowoleni sprzedający i kupujący
– to efekt remontu, który przeprowa−
dzono na targowisku przy ul. Rembie−
lińskiego. Na stalowych słupach stanę−
ła tam wiata, a pośrodku niej zainsta−
lowano przezroczysty ośmiometrowy
świetlik z poliwęglanu. Mieści się pod
nią 68 trzymetrowych stanowisk.
W sumie zadaszenie ma około 100 me−
trów długości i 23 szerokości. Pod da−
chem zainstalowane jest także oświet−
lenie. 

– Nareszcie nic nie pada nam na gło−
wę – mówili sprzedający na uroczystym
oddaniu wiaty do użytku. 

Pojawiły się jednak głosy, żeby
w przyszłości każde stanowisko miało

podłączenie do prądu i wody. – Chcie−
libyśmy także, aby boki też były odgro−
dzone – mówili niektórzy kupcy. 

– W żadnym wypadku – protestowali
inni. – Nie chcemy, aby to była hala. To
ma być zwykły bazar.

Budowa kosztowała około 1 mln zł,
a zlecającym był Rynex – spółka zarzą−
dzająca targowiskiem. Wykonawcą by−
ła płocka firma Konkret. Sprzedający
co miesiąc płacą 90 zł za tzw. rezerwa−
cję, czyli mają pewność że zawsze będą
handlowali w tym samym miejscu. Po−
nadto, dochodzi codzienna opłata we−
dług cennika targowego, np. jeśli ktoś
sprzedaje z samochodu musi zapłacić
13 zł. (m.d.)

Handel pod dachem
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Pasaż łączący ul. Lasockiego z Al.
Jachowicza (pomiędzy kościołem
p.w.św. Stanisława Kostki a gmachem
Politechniki) od 30 września nosi imię
Wojciecha Wiścickiego. Tego dnia od−
słonięto i poświęcono wmurowaną tam
tablicę upamiętniającą pierwszego
przewodniczącego płockiej Solidarno−
ści.

Wojciech Wiścicki do naszego mia−
sta przyjechał w 1978 roku ze Szczeci−
na, gdzie pracował jako asystent na po−
litechnice. W Płocku zatrudnił się
w Mazowieckich Zakładach Rafineryj−
nych i Petrochemicznych na stanowi−
sku specjalisty elektronika. Był jednym
z głównych organizatorów „Solidarno−
ści” w kombinacie. Zaraz po wprowa−
dzeniu stanu wojennego, 13 grudnia
1981 roku został aresztowany. Interno−
wanie trwało 11 miesięcy; najpierw
przebywał w Mielęcinie, potem w Kwi−
dzynie. Został zmuszony do wyjazdu
z kraju. Zmarł 25 lutego 1985 roku
w Australii. 

Na uroczystości nadania imienia pa−
sażowi obecna była rodzina Wiścickie−
go, m.in. brat Mateusz i córka Joanna,
która odsłoniła pamiątkową tablicę (na
zdjęciu). Miejsce wmurowania tablicy
nie było przypadkowe – to jeszcze
w starym kościele „Stanisławówki”
członkowie organizacji ćwierć wieku
temu znaleźli swoją siedzibę i duchowe
wsparcie. 

Obecny przewodniczący Regionu
Płockiego NSZZ Solidarność Wojciech
Kępczyński odczytał wspomnienia ko−
legów, którzy znali Wojciecha Wiścic−
kiego. Mówili o nim:

powszechnie uzdolniony elektro−
nik, interesował się fotografią i że−
glarstwem; miał uprawnienia sterni−
ka śródlądowego, w wolnym czasie
konstruował organy elektroniczne,
podłość innych go martwiła, zrów−
noważony, mądry, spokojny, zawsze
uważnie słuchał, wielki patriota, nie
umiał oszukiwać i kręcić, bronił po−
krzywdzonych, w rocznicę wprowa−
dzenia stanu wojennego Wojtek
otwierał okna i wygłaszał przemó−
wienia, pochylona sylwetka, szybkim
krokiem przemierzał więzienny spa−
cerniak, w więzieniu skonstruował
miniaturowy odbiornik radiowy,
w Wigilię 1981 roku zorganizował
akcję dzielenia się opłatkiem ze
strażnikami więziennymi (m.d.)

Medale dla odważnych

W sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej miała miejsce dru−
ga część uroczystości – XVI Walne
Zebranie Delegatów NSZZ „Solidar−
ność” Regionu Płockiego. Rozpoczęło
je odśpiewanie (całkiem składnie)
zwrotki hymnu i modlitwa duszpaste−
rza ludzi pracy ks. Mirosława Tabaki
za wszystkich członków „Solidarno−
ści”. Dziękował zgromadzonym za to,

że byli wierni „Solidarności”,, a „So−
lidarność” była wierna Bogu i Polsce,
nawet wtedy, gdy ludzie małego ducha
opuszczali jej szeregi.

Krótki film przypomniał najważniej−
sze wydarzenia sprzed lat: wydarzenia
w stoczni, okrągły stół, zburzenie muru
berlińskiego, pielgrzymkę Papieża do
ojczyzny. Następnie przewodniczący
Wojciech Kępczyński mówił o historii
zapisanej przez płockich działaczy,
o akcie założycielskim płockiej „Soli−
darności” podpisanym 20 września
1980 roku wieczorem przez 8 osób
z MZRiP, MPK, FMŻ, Sanepidu i Pol−
mo, o zawiązaniu w styczniu 1989 roku
międzyzakładowego komitetu, o orga−
nizowaniu pomocy dla rodzin interno−
wanych i prawdziwej międzyludzkiej
solidarności. 

W imieniu Zarządu Regionu, wrę−
czył okolicznościowe medale, wybite
z okazji jubileuszu, osobom które
tworzyły 25−letnią już historię płoc−
kiej Solidarności. Otrzymali je: ks.
Tadeusz Łebkowski, ks. Mirosław
Tabaka, ks. Jacek Wilczyński, Ste−
fan Boczek, Józef Bugaj, Jakub
Chmielewski, Ryszard Ciarski, Eli−
za Jadczak, Korneliusz Kamelski,
Ryszard Karaszewski, Grzegorz
Kępiński, Wojciech Krawczyński,
Andrzej Linowski, Konrad Łykow−
ski, Mirosław Milewski, Grażyna
Przybylska−Wendt, Tadeusz Rogal−
ski, Andrzej Sosnowski, Danuta
Strzelecka, Tadeusz Taworski, Je−
rzy Tokarczyk, Anna Węglińska,
Zenon Witkowski, Edward Widuta,
Wojciech Wiścicki (pośmiertnie),
Krzysztof Zywer (pośmiertnie), Ma−
ria Żółtowska, Barbara Gerula (Go−
stynin), Lech Kopeć (Gostynin), Eu−
geniusz Stęplewski (Gostynin), Wie−
sław Marzęcki (Sierpc), Halina Sar−
na (Sierpc).

Goście uroczystego Walnego Zgro−
madzenia nie szczędzili słów
wdzięczności i szacunku dla ludzi,
którzy tworzyli „Solidarność” i którzy
mieli odwagę zmieniać rzeczywistość.
Prezes PKN Orlen – Igor Chalupec
przypomniał, że do „Solidarności”
wstąpiło 7.800 pracowników kombi−
natu, a Orlen jest obecnie beneficjen−
tem zmian, jakie zapoczątkowane zo−
stały 25 lat temu. Dlatego zarząd pod−
jął decyzję, aby PKN był głównym
sponsorem miesięcznych obchodów
„Solidarności” w Brukseli. E.J.

W 25. rocznicę powstania płockiej Solidarności

Pamięci Wiścickiego

Muzeum Mazowieckie będzie się
rozbudowywać. Akt notarialny
w sprawie zakupu nieruchomości
przy ul. Kolegialnej 2 podpisany zo−
stał 28 września w Muzeum Mazo−
wieckim. Na dokumencie podpisy
złożyli: Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik, Pre−
zydent Płocka Mirosław Milewski
oraz Piotr Syrowiński i Dariusz Cho−
linkowski – pełnomocnicy banku
BPH.

– Choć negocjacje były długie
i trudne, to jest kolejny modelowy
przykład współpracy między miastem
a Marszałkiem Województwa Mazo−
wieckiego – powiedział po złożeniu
podpisu Mirosław Milewski.. Zado−
wolenia nie krył również Adam Stru−
zik i przedstawiciele banku. 

Zakup działki o pow. 470 mkw, na−
leżącej do banku, współfinansowany
jest (w równych częściach po 650 tys.
zł), przez samorząd województwa
mazowieckiego oraz gminę Płock.
Teren przeznaczony zostanie na roz−
budowę muzeum. Po wybudowaniu
Muzeum Mazowieckie zyska około
1500 mkw. Znajdą się tu m.in. sztuka
płocka oraz zbiory związane z histo−
rią ziemi płockiej i naszego miasta. 

Prace już się rozpoczęły. Do końca
października mają być wykonane ba−
dania gruntu i ekspertyzy techniczne

budynku, który znajduje się na zaku−
pionej działce. Zostanie on włączony
do nowobudowanej kamienicy. Pozo−
stałe dwa – parterowy pawilon i ofi−
cyna przylegająca do Tumskiej 8 –
zostaną wyburzone.

– Do końca listopada powinna
powstać koncepcja rozbudowy i pro−
gram funkcjonalno – użytkowy nowej
części muzeum. Pracują nad nią płoc−
cy architekci – Tomasz Królikowski
i Jerzy Jaworski, którzy są autorami
opracowań przebudowy kina „Przed−
wiośnie” i byłej siedziby Hortexu –
mówi Stanisław Stańczak, dyrektor
Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej
Urzędu Miasta Płocka. Dziś wiado−
mo, że projekt ma nawiązywać stylem
do pierwszego budynku muzeum, od−
nosząc się jednocześnie do planów
przebudowy Tumskiej, czyli łączyć
funkcjonalność, współczesność i hi−
storię. Dlatego, jak zapewnia Stań−
czak, projektanci są w stałym kontak−
cie ze służbami konserwatorskimi
i dyrekcją muzeum. Prezydent Miro−
sław Milewski liczy, że przetarg na
wybór wykonawcy inwestycji wraz
z projektem technicznym zostanie og−
łoszony do końca roku. Pracę budo−
wlane powinny rozpocznąć się wios−
ną. Otwarcie nowej, muzealnej ka−
mienicy planowane jest na połowę
2007 roku. (rł)

Tumska 8 bis

Jak co roku, w październiku przy ul.
Sportowej 3 rozstawiono balon zakry−
wający dwa z pięciu kortów teniso−
wych. Ogrzewana kopuła pozwala
amatorom tenisa na korzystanie z boisk
w okresie jesienno−zimowym.

Prawdziwym hitem tego sezonu bę−
dzie jednak zadaszenie nad lodowi−
skiem w Miejskim Centrum Sportu.
Dwuspadowy dach zakryje całą taflę
oraz miejsce, w którym stoją ławeczki
do zmiany obuwia. – Teraz nie powi−
nien przeszkodzić nam ani deszcz, ani
wiatr, a poza tym lód będzie miał lepszą

jakość – zapewnia Wioletta Kasztelan,
kierownik MCS w Płocku. Dach będzie
w kolorze białym, przepuszczającym
światło dzienne i rozłożony na metalo−
wej konstrukcji, do której przymoco−
wanie zostanie nagłośnienie i oświetle−
nie. W okresie letnim konstrukcja może
być wykorzystana do innych celów.
Montaż dachu jest łatwy, można go do−
wolnie dzielić i łączyć. Koszt inwesty−
cji to ok. 200 tys. zł. Wkrótce powinny
rozpocząć się prace montażowe. Lodo−
wisko ruszy zapewne pod koniec listo−
pada lub na początku grudnia. (rł)

Dach nad lodowiskiem
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4 Sygnały Płockie

* XLVI SESJA RADY MIASTA * XLVI SESJA RADY MIASTA * XLVI SESJA RADY MIASTA XLV SESJA RADY MIASTA *

Przypomnijmy, że plac przed teatrem
od stycznia 2005 roku należy do spółki
gminnej Rynex. Na początku lutego zo−
stał ogłoszony konkurs na jego zagos−
podarowanie. Oferenci mieli miesiąc na
złożenie swoich ofert. Komisja konkur−
sowa unieważniła jednak pierwszy kon−
kurs. – Dwie prace, które spełniały wa−
runki nie dostały rekomendacji komisji
– tłumaczył Marek Kijek, prezes Ry−
nex−u. Spółka ogłosiła drugi konkurs.
Tym razem dała firmom dwa miesiące
na przygotowanie koncepcji zagospo−

darowania placu. Wpłynęły trzy oferty,
z których komisja konkursowa najwy−
żej oceniła projekt Skyline Managment
– amerykańskiej firmy z polskim przed−
stawicielstwem Polimeni. Zapropono−
wała ona, że wybuduje w Płocku trzy−
kondygnacyjny budynek o łącznej po−
wierzchni ponad 20 tys. mkw. Na parte−
rze miałyby znajdować się: sklep spo−
żywczy – delikatesy o pow. ok. 1900
mkw. oraz galeria usługowo−handlowa.
Na I piętrze znalazłyby się sklepy mar−
kowych sieci handlowych, a na II – ki−
no z trzema salami (435 miejsc) oraz
kręgielnia, bary, restauracje i kawiar−
nie. Polimeni miałaby wybudować 287
miejsc na parkingu podziemnym i 107
wokół nowego budynku. 

Antypodkowa pozostałaby na swoim
miejscu, a z tyłu – od ulicy Królewiec−
kiej – powstałby niewielki park, które−
go centralnym punktem byłaby fontan−
na lub amfiteatr.

Takie rozwiązanie nie spodobało się
części radnym i dlatego postanowili
zwołać nadzwyczajną sesję Rady Mia−
sta. Pod wnioskiem do wiceprzewodni−
czącego RM podpisali się: Zenon Syl−
wester Wiśniewski, Arkadiusz Iwaniak,
Bożena Musiał, Grażyna Opatrzyk, An−
na Kossakowska, Lech Latarski, Zbi−
gniew Buraczyński i Piotr Nowicki.

Co na to Polimeni...

– Korzyści z wybudowania galerii
dla Płocka i jego mieszkańców będą
bardzo duże – mówił Karol Kalicki, wi−
ceprezes Grupy Polimeni, prezentując
swoją firmę i projekt Galerii Podkowa. 

Wartość inwestycji na Nowym Rynku
firma szacuje na ok. 16 mln euro. Poli−
meni zakłada, że część powierzchni na
wynajem będzie przeznaczona dla lokal−
nych kupców; będą oni mieli pierwszeń−
stwo. – Docelowo chcemy, aby lokalną
spółkę−córkę zarejestrować w Płocku
– mówił. – Oznacza to, że wszystkie po−
datki będą spływały do miasta. 

Czynsz dzierżawny również będzie
wpływał na konto spółki miejskiej
i wyniesie on ok. 600 tys. zł (netto)
rocznie. Przy budowie zatrudnieni będą

lokalni wykonawcy i podwykonawcy.
Ponadto, po zakończeniu inwestycji,
przynajmniej ponad 300 osób znajdzie
pracę. Płocczanie zyskają także nowe
ogólnodostępne bezpłatne miejsca par−
kingowe.

... kupcy

– Pobudowanie galerii doprowadzi
do tego, że płocczanie stracą miejsca
pracy – mówił Kazimierz Majkowski,
przedstawiciel kupców. – Spowoduje to
lawinowe bezrobocie. Apelujemy, aby
Prezydent wstrzymał inwestycję.

Zgadzał się z nim Marek Bujalski,
właściciel Taygera. – Już dziś nasze
obroty znacznie spadły w porównaniu
z tymi, jakie osiągaliśmy przed czteroma,
pięcioma laty – argumentował. – A jeśli
powstanie Podkowa, to szacujemy, że
spadną o kolejne dwadzieścia procent.
Coś takiego powinno powstać w Masze−
wie, Imielnicy czy Słupnie. Centrum mia−
sta nie jest dobrym miejscem.

... radni 

Zenon Sylwester Wiśniewski zażą−
dał, aby unieważnić konkurs i wstrzy−
mać wszelkie prace. Złożył wniosek,
aby poczekać z zagospodarowaniem
Nowego Rynku do momentu sporzą−
dzenia Miejscowego Planu Zagospoda−
rowania Przestrzennego. Wniosek nie
przeszedł, bo za takim rozwiązaniem
było ośmiu radnych, przeciw – 11.

Radni mieli także zastrzeżenia do
rozwiązań komunikacyjnych; uważali,
że po wybudowaniu Podkowy miasto
zupełnie się zakorkuje, a samochody

dostawcze nie będą mogły swobodnie
podjeżdżać. Denerwowali się również,
że bryła galerii całkowicie zasłoni bu−
dynek Teatru Dramatycznego, a auto−
kary przywożące dzieci na spektakle
przedpołudniowe nie będą miały gdzie
parkować. 

i miasto

– Nie zgadzam się, że inwestycja do−
prowadzi do utraty miejsc pracy przez
płocczan – odrzucał zarzuty prezydent
Mirosław Milewski. – Uważam, że
wręcz przeciwnie. Nowe osoby mogą
zostać zatrudnione, co oznacza że po−
nad 300 bezrobotnych znajdzie pracę. 

Prezydent i jego zastępcy przekony−
wali, że w galerii będzie sprzedawany
zupełnie inny asortyment towarów,
więc galeria nie odbierze klientów do−
tychczasowym placówkom. – Pomysł
wybudowania takiego obiektu na obrze−
żach miasta nie jest dobrym pomysłem
– mówił Mirosław Milewski. – Wszę−
dzie jest tak, że tam powstają hipermar−
kety, a galerie handlowo−rozrywkowe
w centrum miasta. 

Przedstawiciele miasta przekonywali
także, że konkretne rozwiązania komu−
nikacyjne powstaną. – Rozmawiamy
z Polimenii i zarządcami dróg o róż−
nych możliwościach – mówił Dariusz
Zawidzki, zastępca Prezydenta. – Jaki
wariant zostanie wybrany jeszcze nie
wiadomo, choć myślimy między innymi
o tym, aby do galerii móc dojechać na
przykład tunelem podziemnym. Na pew−
no nie pozwolimy, aby inwestycja spo−
wodowała jakiekolwiek utrudnienia
w ruchu. 

Dostawy towarów, które najczęściej
odbywają się w godzinach nocnych
i wczesnoporannych, nie będą przesz−
kadzały ani mieszkańcom okolicznych
domów, ani nie zwiększą korków
w tym rejonie miasta. 

– Teatr na pewno nie straci na atrak−
cyjności, a jego bryła nie zostanie za−
słonięta – wyjaśniał Mirosław Milew−
ski. – Architekci Polimenii i Urzędu
Marszałkowskiego spotkają się i do−
kładnie omówią szczegóły. W planach
jest połączenie galerii i teatru pasażem,
aby swobodnie, pod zadaszeniem moż−
na było przemieszczać się pomiędzy
dwoma budynkami. 

– Przeprowadziliśmy też wstępne
rozmowy dotyczące parkingu dla auto−
karów – dodał Tomasz Kolczyński, za−
stępca Prezydenta. – Chcemy oddać sa−
morządowi województwa mazowieckie−
go teren przed teatrem od strony Al. Ja−
chowicza, gdzie obecnie znajduje się
postój taksówek. Mógłyby zatrzymywać
się tam i autokary i taksówki. Takie roz−
wiązanie nie wyklucza szukania przez
nas innych miejsc na duży parking.

Po siedmiu godzinach obrad każdy
pozostał przy swoim zdaniu.

Małgorzata Domańska

Nadzwyczajna XLVI sesja Rady Miasta trwała siedem godzin i miała burzliwy przebieg. Tema−
tem spornym była propozycja zagospodarowania Nowego Rynku, czyli budowy galerii handlo−
wo−rozrywkowej „Podkowa”.

Awantura o galerię
Do likwidacji

Już niedługo przestanie działać
płockie Biuro Funduszy i Informacji
Europejskiej.

Zostało ono powołane uchwałą Ra−
dy Miasta 25 maja 2004 roku. Miało
na celu pomoc przy składaniu wnio−
sków aplikacyjnych dla projektów in−
westycyjnych oraz dostosowywanie
prawa miejscowego do wymogów
i standardów Unii Europejskiej.
– Jednostka w znacznej części zreali−
zowała swoje zadania – czytamy
w uzasadnieniu uchwały – i dlatego
brak jest ekonomicznego uzasadnie−
nia jej utrzymywania. 

Radni dopytywali, co stanie się
z pracownikami po likwidacji Biura
i czy w Urzędzie Miasta powstanie
struktura, która będzie zajmować się
pisaniem wniosków o dotacje z fun−
duszy unijnych. – Praktycznym przy−
gotowaniem wniosków zajmują się
pracownicy w poszczególnych ko−
mórkach Urzędu – wyjaśniał prezy−
dent Mirosław Milewski. – Nato−
miast opracowaniem profesjonal−
nych załączników, na przykład stu−
dium wykonalności, zajmują się fir−
my zewnętrzne wybierane w drodze
przetargów. Możemy z nimi zawierać
z nimi umowę w ten sposób, że pie−
niądze będą im płacone dopiero, gdy
faktycznie otrzymamy dofinansowa−
nie na konkretny projekt. – Koszty ta−
kiego rozwiązania będą zdecydowa−
nie niższe.

Prezydent obiecał, że po zlikwido−
waniu Biura, w UM zacznie działać
koordynator ds. funduszy unijnych.
Wyjaśnił również, że dwoje pracow−
ników, którzy obecnie zatrudnieni
są w Biurze Funduszy i Informacji
Europejskiej, będzie mogło stanąć
do konkursów organizowanych
przez UM. – Wtedy na pewno będą
mieli większe szanse od innych kan−
dydatów, gdyż mają niezbędną wie−
dzę i doświadczenie – mówił Prezy−
dent. 

Kiedy przestanie działać Biuro?
Uchwała Rady Miasta musi najpierw
zostać ogłoszona w Dzienniku Urzę−
dowym Województwa Mazowieckie−
go. Następnie po upływie 14 dni uch−
wała wejdzie w życie i dopiero po
miesiącu od tej daty, Biuro Funduszy
i Informacji Europejskiej zostanie
zlikwidowane. (m.d.)

Prezydent Mirosław Milewski
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Prezes Karol Kalicki
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Zasłyszane na sesjach

* Festiwal hip−hopu to pomysł sajens−
fajens (pisownia zgodna z wymo−
wą)

* Wszystko rozumiem, nic nie dociera.
* Nowy Rynek to jest najpiękniejszy

teren w mieście. I ten najpiękniej−
szy teren wydzierżawi spółka
z ograniczoną osobą w osobach.

* Najpierw ustosunkuje się do zarzu−
tów z kategorii light.

* Albo pan mnie nie rozumie, albo ro−
zumie inaczej. Jedno jest złe, a dru−
gie niedobre.

* Słucham tego, co jest napisane
w prasie.



Jerzy Seweryniak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o wywiercenie 6 karp na ul.
Góry i Piwnej oraz wyrównanie pobo−
czy na ul. Góry, Łąckiej i Ciechomic−
kiej. 2/ Proszę o wyrównanie zadolenia
na ul. Traugutta i naprawę chodnika na
ul. Kolegialnej (od delegatury MUW
do ul. Misjonarskiej). 3/ Proszę o zała−
tanie wyrw na ul. 3 Maja 18 i obcięcie
gałęzi w pasie drogowym ul. Włościa−
ny. 4/ Proszę o wyprofilowanie ul. Na
Stoku i obcięcie gałęzi na jej pobo−
czach. 5/ Proszę ponownie o przesta−
wienie słupów telefonicznych na ul.
Ciechomickiej oraz naprawę lamp na
ul. Góry, Łąckiej i Ciechomickiej. 6/
Proszę o naprawę przepustu na ul. Cie−
chomickiej oraz przykręcenie słupa og−
łoszeniowego na ul. Góry.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o dokładne rozliczenie finan−
sowe wszelkich imprez, odbywających
się w miesiącach VII−IX w Płocku a fi−
nansowanych z publicznych pieniędzy,
ze szczególnym uwzględnieniem festi−
walu muzyki elektronicznej oraz hip−
hop. 2/ Proszę o przycięcie konarów
drzew rosnących przy ul. Dworcowej.
3/ Na jakim etapie jest modernizacja ul.
Północnej oraz budowa ul. Łącznej?
Proszę o rozważenie możliwości mo−
dernizacji ul. Traugutta. 4/ Proszę
o rozważenie możliwości utworzenia
parkingów przy szkole muzycznej
i przy bloku przy ul. Obrońców We−
sterplatte 8/1. 5/ Proszę o informacje na
temat rozbudowy L.O. im. Wł. Jagiełły
i wykorzystania środków zapisanych
w budżecie na ten cel. 6/ Proszę o przy−
stąpienie do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenne−
go terenów pomiędzy ulicami: Otoliń−
ską, Graniczną, Targową i Bielską oraz
terenów od ul. Granicznej do granic

miasta. 7/ Proszę o informacje na temat
koncepcji budowy ścieżek rowerowych
(plany, szanse realizacji) w latach
2005−2006.

Anna Kossakowska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o przedstawienie informacji
nt. podjęcia próby przygotowania
wniosków z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

Jacek Szubstarski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Kiedy zostanie wyremontowany
chodnik w ciągu ul. Kolegialnej pomię−
dzy Placem Obrońców Warszawy a ul.
Gradowskiego.

Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wykonanie miejsc parkingowych
wzdłuż ul. Bielskiej (odcinek od ul. Ty−
siąclecia do Kochanowskiego). 2/ Za−
gospodarowanie placu zabaw przy no−
wo oddanych budynkach przez
MZGM−TBS przy ul. Kochanowskiego
13. 3/ Usytuowanie słupa ogłoszenio−
wego na terenie osiedla Międzytorze.
4/ Dokończenie wymiany chodnika na
ul. Obrońców Westerplatte. 5/ Przejazd
przez ul. Piekarską dla samochodów
osobowych. 6/ Przebudowa ul. Dobro−
wolskiego (rozszerzenie zadania pn.
przebudowa ul. Gintera).

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy możliwości wykupu udzia−
łów od większościowego udziałowca
spółki SITA PGK oraz rozważenia
możliwości stworzenia holdingu: 
SITA, ZUOK i Muniserwis.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o utwardzenie kostką bruko−
wą bądź płytami betonowymi przystan−
ku Komunikacji Miejskiej przy ul. Gó−
ry 2. 2/ Proszę o zarezerwowanie środ−
ków finansowych w budżecie miasta na
2006 rok na remont i modernizację
Miejskiego Przedszkola nr 8 (szczegól−

nie remont dachu i częściową wymianę
okien). 3/ Proszę o naprawę przystanku
Komunikacji Miejskiej przy ul. Jacho−
wicza (obok ZUS).

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie realizacji interpelacji, do−
tyczącej zadaszenia przystanków auto−
busowych na osiedlu Podolszyce Płd.
2/ W sprawie zagospodarowania ul.
Zubrzyckiego na osiedlu Podolszyce
Płd. 3/ W sprawie sytuacji w Komuni−
kacji Miejskiej (tłok w autobusach). 
4/ W sprawie inwestycji w Zespole
Szkół Zawodowych nr 6 (zadanie nie
zostało rozpoczęte). 5/ Jakie jest przez−
naczenie budynku, zbudowanego
z funduszy NFOZ, po przychodni le−
karskiej przy ul. Jasnej 20?

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Uregulowanie sprawy zaległości
czynszowych i wyroków eksmisyjnych
dla mieszkańców z budynków przezna−
czonych do sprzedaży przez MTBS. 
2/ Dotyczy przesiedlania mieszkańców
z budynków prywatnych do komunal−
nych. 3/ Dotyczy realizacji przydzia−
łów mieszkań komunalnych. 4/ Proszę
o przedstawienie polityki mieszkanio−
wej miasta w zakresie sposobów i har−
monogramu wyprowadzania mieszkań−
ców z budynków gminnych, wyłączo−
nych z użytkowania. 5/ Dotyczy złego
traktowania mieszkańców Płocka przez
urzędników podległych Prezydentowi.
6/ Bałagan na giełdzie samochodowej
przy ul. Targowej. 7/ Prowadzenie
przez komendanta Straży Miejskiej
działalności politycznej. 8/ Zlecania
przez Miejski Zarząd Dróg, Urząd Mia−
sta i jego jednostki organizacyjne usług
firmom zewnętrznym. 9/ Przestrzega−
nie prawa pracy w stosunku do inspek−
torów nadzoru zatrudnianych w jed−
nostkach organizacyjnych Gminy
Płock. 10/ Niegospodarność przy malo−
waniu znaków na płockich ulicach. 
11/ Tajemnicze odwołanie pracownika
Urzędu Miasta. 12/ Zła jakość materia−
łów używanych do budowy dróg. 

13/ Spowodowanie stosowania na płoc−
kich drogach kostki brukowej pocho−
dzącej od jednego producenta. 14/ Or−
ganizacja ruchu i transport na czas
Wszystkich Świętych. 15/ Wejście
w posiadanie informacji stanowiącej
tajemnicę służbową. 16/ Aktywne
wsparcie działalności gospodarczej no−
wych podmiotów gospodarczych. 17/
Zwolnienie z opłat za karty parkingowe
dla niepełnosprawnych. 18/ Wprowa−
dzenie płatnych niestrzeżonych miejsc
parkowania. 19/ Stworzenie w Płocku
Centrum Rehabilitacji. 20/ Wykonanie
oznakowania kierunkowego drogi nr
60. 21/ Koszty poniesione przez Gminę
Płock w związku z emisją programu
poświeconego sprawom Płocka. 22/
Zatrudnianie pracowników w Urzędzie
Miasta i jednostkach podległych. 23/
Zaawansowanie projektu pn. Bulwar
narodów nad Wisłą. 24/ Zasadności
dalszego istnienia Wydziału Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Płocka. 25/
Utworzenie kolei powiatowej (trasa
Sierpc−Płock−Kutno). 26/ Brak przeja−
zdu przez ul. Rumiankową. 27/ Wpro−
wadzenie i uzgodnienie nowej organi−
zacji ruchu na ulicach: Ziołowej, Ru−
miankowej i Miętowej. 28/ Utworzenie
wózkowni w przychodni rehabilitacyj−
nej na ul. Tysiąclecia. 29/ Szkodliwa
i nietrafna polityka kadrowa w Miej−
skim Zarządzie Dróg. 30/ Nieprawidło−
wości przy remoncie mostu im. Legio−
nów Marszałka Józefa Piłsudskiego.
31/ Prywatyzacja Płockiej Energetyki
Cieplnej. 32/ Rozbudowa Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława
Jagiełły. 33/ Temat zwolnień pracow−
ników w SZPZOZ. 34/ Konsekwencje
skarbowe dla budżetu miasta w związ−
ku z działalnością MZD. 35/ Podwójna
zapłata za tę samą usługę w Miejskim
Zarządzie Dróg. 36/ Nienależyte wyko−
nywanie konserwacji oznakowania na
płockich drogach. 37/ Nieprawidłowo−
ści przy realizacji umowy na konserwa−
cję oznakowania na drogach. 38/ Za−
pewnienie uprawnień z tytułu gwaran−
cji na wykonanie nowego mostu oraz
jego zabezpieczenia po odbiorze.

Opr. (j)
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Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XLV sesji  Rady 
Miasta w dniu 27 września 2005 roku:

Na XLV sesji radni zapoznali się
z informacją na temat realizacji posta−
nowień uchwały w sprawie rozwiązy−
wania problemu bezrobocia w Płocku.
Materiał zawierał kilkadziesiąt stron.
W pierwszym półroczu 2005 roku
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płoc−
ku zostało zarejestrowanych 8477 osób.
Wśród nowo zarejestrowanych 4921
osób to mieszkańcy Płocka, a 3556
– powiatu ziemskiego. 3635 osób to ko−
biety, wśród których 2240 stanowią
płocczanki, a 1395 – mieszkanki po−
wiatu ziemskiego. 6006 osób przed re−
jestracją pracowało, natomiast 2471 to
osoby dotychczas nie pracujące.

Ogółem 30 czerwca br. w PUP
w Płocku było zarejestrowanych 24 tys.
451 osób bezrobotnych, z czego 2154
z prawem do zasiłku, a 22 tys. 297 bez
prawa do zasiłku. 12 tys. 967 to płoc−

czanie (1322 osoby z prawem do zasił−
ku i 11645 bez prawa do świadczeń),
a 11 tys. 484 to mieszkańcy powiatu
ziemskiego (832 osoby z prawem do
zasiłku i 10 tys. 652 bez prawa) oraz
758 osób poszukujących pracy.

W okresie od stycznia do końca czer−
wca 2005 r. zostały wyrejestrowane
z ewidencji osób bezrobotnych 8934 oso−
by, z czego m.in. 4955 osób zostało poz−
bawionych statusu bezrobotnego z uwagi
na podjęcie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, natomiast 2620 osób –
z uwagi na niestawiennictwo w wyzna−
czonym terminie w urzędzie w celu po−
twierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Realizacją uchwały w sprawie roz−
wiązywania bezrobocia zajmuje się
– bezpośrednio lub pośrednio – kilka
wydziałów Urzędu Miasta. Pełnomoc−
nik ds. Rozwoju Gospodarczego i Ak−

tywnych Form Zwalczania Bezrobocia
przygotował bazę nieruchomości pry−
watnych i gminnych dla potencjalnych
inwestorów. Centrum Obsługi Inwesto−
ra w I półroczu 2005 roku otrzymało 25
zapytań inwestycyjnych. Obecnie pro−
wadzone są zaawansowane rozmowy
o inwestowanie w Płockim Parku Prze−
mysłowo−Technologicznym, w Trzepo−
wie oraz na Skarpie. Przygotowano
również program i projekt uchwały
o pomocy regionalnej dla mikroprzed−
siębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorstw. Pełnomocnik ds. bez−
robocia wspólnie z Powiatowym Urzę−
dem Pracy zorganizował kursy języko−
we i obsługi komputera dla osób bezro−
botnych zarejestrowanych w PUP. Kur−
sy te ukończyło 37 osób. 

W komórkach organizacyjnych
Urzędu Miasta w I półroczu zatrudnie−

nie w formie staży znalazło 79 bezro−
botnych. W 2005 roku weszła w życie
uchwała Rady Miasta, która uprawnia
osoby bezrobotne do bezpłatnych prze−
jazdów autobusami w czasie poszuki−
wania pracy. 

W spółkach z udziałem Gminy w I
półroczu 2005 roku w ramach umowy
z PUP pracowało 97 osób: w Zakładzie
Utylizacji Odpadów Komunalnych – 16
(w tym 10 to kontynuacja zatrudnienia
z 2004 r.), w Miejskim Zakładzie Gos−
podarki Komunalnej – Towarzystwie
Budownictwa Społecznego – 16 osób
(w tym 4 – kontynuacja), w „Wodocią−
gach” – 17, Miejskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego – 8 osób
(spółka zatrudniała bezrobotnych loka−
torów, którzy posiadali zadłużenie z ty−
tułu najmu lokalu), w Komunikacji
Miejskiej – 36 osób (w tym 31 jako
kontynuacja zatrudnienia z 2004 r.),
a Płockiej Energetyce Cieplnej – 4 oso−
by (wszyscy zatrudnieni w ubiegłym
roku). M.D.

Doraźnie i perspektywicznie
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* ROK AKADEMICKI 2005/2006  *ROK AKADEMICKI 2005/2006 * ROK AKADEMICKI 2005/2006 * ROK AKADEMICKI 2005/2006 *

Po raz 39. zabrzmiał Gaudeamus na
płockiej politechnice, tym razem
w obecności znacznej części senatu Po−
litechniki Warszawskiej z nowym rek−
torem prof. Włodzimierzem Kurnikiem
na czele. Studentów i gości witał (rów−
nież nowy) prorektor – prof. Jacek Ku−
bissa, szefujący w nowej kadencji
Szkole Nauk Technicznych i Społecz−
nych PW w Płocku.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że
na płockiej uczelni zdobyło dotychczas
dyplomy 9356 inżynierów, a ponad
1600 osób uzupełniało wykształcenie
na studiach podyplomowych. Szkoła
ma największą bibliotekę techniczną na
północnym Mazowszu, jej kadra publi−
kuje rocznie ponad 200 prac nauko−
wych, pochwalić się może także 120
patentami. Kubissa obiecał kontynuację
dotychczasowych działań, które nieu−
stannie muszą być dostosowywane do
dynamicznych zmian (nowa matura,
niż demograficzny, potrzeby rynku), by
absolwenci płockiej uczelni byli konku−
rencyjni na rynku pracy.

Z kolei rektor Włodzimierz Kurnik
przypomniał, że inicjatorem utworzenia
w Płocku filii Politechniki Warszaw−
skiej był w 1967 roku prof. Dionizy
Smoleński. W 1983 roku filia przeksz−
tałciła się w wydział zamiejscowy, a w
1995 roku utworzono Kolegium Nauk
Ekonomicznych i Społecznych a płocka
uczelnia stała się Ośrodkiem Naukowo−
Dydaktycznym Politechniki Warszaw−
skiej. Zwrócił również uwagę na fakt,
że poważnym atutem szkoły płockiej
jest solidna baza badawcza i współpra−
ca z przemysłem.

Prezes płockiego oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego Marian Cho−

czyński przekazał uczelni medal wybi−
ty z okazji stulecia ZNP.

Później nastąpiła uroczysta immatry−
kulacja studentów I roku, którzy ślubo−
wali strzec godności akademickiej, wy−
trwale pogłębiać wiedzę, dociekać
prawdy i głosić ją. Sztandar uczelni
przekazano nowemu pocztowi.

W trakcie inauguracji grupie pracowni−
ków naukowych uczelni i absolwentów
wręczono nagrody. M.in. prof. Czesław
Kajdas otrzymał nagrodę I stopnia Mini−
stra Edukacji Narodowej, Kazimierz Frą−
czek nagrodę rektora PW, Cezary Boch−
reński nagrodę I stopnia za dorobek nau−
kowy. Tradycyjnie już, swoje nagrody
(indywidualne i zespołowe) za prace ba−
dawczo−rozwojowe przyznał pracowni−
kom i absolwentom PKN Orlen, a wrę−
czał je prezes Igor Chalupec.

Wykład inauguracyjny nt. „Wzrost
i rozpad agregatów fraktalnych” wygło−
sił prof. Lech Gmachowski. E.J.

W Szkole Nauk Technicznych
i Społecznych PW Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica za−

inaugurowała w niedzielę 2 października
XIV rok akademicki. – Ślubuję uroczy−
ście, że będę wytrwale dążyć do zdobywa−
nia wiedzy i rozwoju własnej osobowości
– powtarzali za dr Wiesławem Koźla−
kiem, prorektorem ds. nauczania przed−
stawiciele nowoprzyjętych studentów. Po
ślubowaniu nastąpiła uroczysta immatry−
kulacja i wręczenie indeksów. 

Wcześniej, rektor „Włodkowica” prof.
Bogdan Grzeloński złożył sprawozdanie
z prac uczelni w roku 2004/2005. – Mi−
niony rok upłynął przede wszystkim nad
podniesiem jakości kształcenia – mówił.
– Władze uczelni, profesorowie są świa−
domi tego, że tylko nieustannemu prze−
glądaniu programów, metod uczenia,
dbałości o to, czego i jak uczymy, zaw−
dzięczamy nasze wysokie miejsce na ma−
pie edukacyjnej Polski. Szkołę wizytowa−
ła Państwowa Komisja Akredytacyjna
sprawdzająca Wydział Pedagogiczny. – Z
ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że
z tego spotkania wyszliśmy z tarczą – za−
pewnił prorektor. – Otrzymaliśmy akre−
dytację bez żadnych zastrzeżeń i uwag. 

Dorobek naukowy minionego roku to
21 pozycji książkowych wydanych przez
uczelnianą oficynę wydawniczą „Nova”.
W tym czasie SWPW zorganizowała

również 11 konferencji, sesji i semina−
riów naukowych, m.in. „Humanizacja
pracy a wyzwania cywilizacyjne i kultu−
rowe”, „Wiek XXI – koniec czy kontynu−
acja stulecia dziecka” oraz kilka sympo−
zjów związanych z pierwszymi doświad−
czeniami po akcesie unijnym. 

Obok pomocy MENiS−u w postaci sty−
pendium socjalnego dla studentów stu−
diów dziennych (które otrzymało 1990
osób) Włodkowic proponuje również ul−
gi w czesnym. Skorzystało z nich 531 stu−
dentów znajdujących się w trudnej sytua−
cji materialnej, 298 – z tytułu zdarzeń lo−
sowych oraz 461 – osiągających najwyż−
sze wyniki w sporcie i nauce. Uczelnia
pokrywa również koszty pobytu i nauki
studentom polskiego pochodzenia z by−
łych krajów sowieckich: Armenii, Biało−
rusi, Ukrainy, Mołdowy a także z Konga.
Z tej formy pomocy skorzystało w minio−
nym roku 10 obcokrajowców. 

Podczas niedzielnej uroczystości wrę−
czone zostały medale Pawła Włodkowica
– najwyższe wyróżnienie przyznawane
od 5 lat przez uczelnie osobom i zbioro−
wościom dla niej zasłużonym. W tym ro−
ku otrzymali je m.in. prof. Ewa Weso−
łowska – współorganizator i pierwszy
prodziekan Wydziału Pedagogicznego
oraz związani z tym wydziałem: prof.
Marian Bybluk, prof. Witold Wojdyło.
Medalem wyróżniona została również
Komenda Stołeczna Policji oraz najlep−
sza absolwentka – Ewa Kacperska. 18 ab−
solwentów SWPW otrzymało listy gratu−
lacyjne za bardzo dobre wyniki i napisa−
nie wyróżniającej się pracy dyplomowej. 

Wykład inauguracyjny nt. „Dylema−
tów bezpieczeństwa w XXI wieku” wyg−
łosił prof. Tadeusz Jemioło, a uroczyste
Gaudeamus Igitur zagrała Orkiestra Re−
prezentacyjna Policji.

Obecnie w Szkole Wyższej P. Włod−
kowica w Płocku studiuje około 4,7 tys.
osób. Dla blisko 1,5 tys. studentów jest to
pierwszy rok akademicki, większość
z nich wybrała studia zaoczne. (rł)

Na rzecz jakości kształcenia

Jako ostatni (9 października) inau−
gurację roku akademickiego mieli stu−
denci Wydziału Dziennikarstwa i Na−
uk Politycznych oraz Wydziału Zarzą−
dzania płockiego Punktu Konsultacyj−
nego Uniwersytetu Warszawskiego.
Uroczystość odbyła się 9 października
w Domu Technika. 

– Szkoda, że tak mało pierwszaków
dziś przybyło – żałował Alojzy Nowak,
dziekan Wydziału Zarządzania UW.
– Pewnie się zgubili po drodze od Cen−
trum Edukacji Grupy Orlen do Domu
Technika. Wcale się nie dziwię, bo nam
powiedziano że to tylko trzysta metrów,
a jest dużo więcej. 

– Choć wasze miasto i Warszawę
dzieli wiele kilometrów, to otrzymacie
taką opiekę merytoryczną, abyście
w pełni czuli się studentami Uniwersy−
tetu – mówiła do studentów Barbara
Szatur−Jaworska, prodziekan Wydziału
Dziennikarstwa. – Mam nadzieję, że bę−
dziecie zadowoleni z oferty uczelni i już

niedługo złożycie wspaniałe prace ma−
gisterskie.

Profesor Alojzy Nowak wyraził na−
dzieję, że część studiów płoccy studen−
ci będą mogli odbywać w Warszawie.
– Właśnie ukończyliśmy budowę trze−
ciego i jak na razie ostatniego budynku
uczelni – zachęcał. – Wszystkie pienią−
dze pozyskaliśmy ze środków zewnętrz−
nych. Nie było to łatwe zadanie, ale
udało się. 

Na Uniwersytecie Warszawskim
uczy się ponad 63 tys. studentów.
W tym roku o indeks ubiegało się aż 50
tys. osób i tylko 17 proc. z nich zostało
przyjętych, w tym do Punktu Konsulta−
cyjnego w Płocku blisko 260 osób.

Pierwszy inauguracyjny wykład nt.
„Oszczędzający i pożyczający w gos−
podarce polskiej” wygłosił prof. Ma−
rian Górski. Całą uroczystość uświetni−
ły chóry: Uniwersytetu Warszawskiego
i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo−
wej. (m.d.)

Tak jak w stolicyW poniedziałek, 3 października,
w Teatrze Dramatycznym nowy rok
akademicki 2005/2006 rozpoczęli stu−
denci Państwowej Wyższej Szkoły Za−
wodowej w Płocku. To szósta inaugu−
racja w tej uczelni.

W tym roku w PWSZ rozpoczęło naukę
ok. 1500 osób. Uczelnia łącznie kształci
ok. 3700 studentów.

Rektor PWSZ prof. dr hab. Aleksan−
der Kozłowski rozpoczął swoje wystą−
pienie od słów: jest to uroczystość
o was i dla was, po czym przedstawił
sprawozdanie z działalności uczelni.
W tym roku władze szkoły podpisały
umowy z różnymi uczelniami, m.in.
w Ciechanowie i na Ukrainie w Huma−
niu.

Na koniec powiedział do studentów:
wznoście się ponad poziomy, miejcie
cierpliwość, kierujcie się takimi warto−
ściami jak: prawo i sprawiedliwość,
prawda oraz odwaga.

Następnie prezes oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego – Marian
Choczyński wręczył rektorowi pamiąt−
kowy medal 100 – lecia ZNP i pogra−

tulował szybkiego rozwoju najmłod−
szej z płockich szkół wyższych. 

Starosta płocki – Michał Boszko powie−
dział: życzę Wam, żeby ta uczelnia była
miejscem poszukiwania prawdy i sensu ży−
cia. Niech nie opuszcza Was nadzieja na
odniesienie zamierzonych sukcesów. Wy−
bierajcie cele, najlepsze metody i drogi do
osiągnięcia tych celów.

Podczas uroczystości wręczone zostały
medale honorowe rektora szkoły. W tym
roku przyznano dwa medale: Elżbiecie
Bobrowskiej z Ministerstwa Edukacji oraz
Jakubowi Chojnackiemu – honorowemu
prezesowi Towarzystwa Naukowego
Płockiego. Z okazji rozpoczęcia nowego
roku akademickiego kilkunastu pracowni−
ków szkoły otrzymało nagrody rektorskie.

W drugiej części inauguracji nastąpiła
immatrykulacja studentów I roku. Przed−
stawiciele studentów z różnych instytutów
odebrali indeksy oraz złożyli ślubowanie.

Na koniec uroczystości wykład pt.:
„Koncepcja etyki w nauczaniu Jana Pa−
wła II” wygłosił ks. Ireneusz Mro−
czkowski z Wyższego Seminarium Du−
chownego. E.U. 

Szósta inauguracja PWSZ
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Tak ją widzi też obecny, dwunasty
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych,
czyli popularnej „Siedemdziesiątki”,
Bernard Szymański: – Myślę, że naj−
większą wspólną zasługą pedagogów
i uczniów naszej szkoły stało się przy−
gotowanie kadry olimpijskiej. Na jubi−
leuszową uroczystość (30 września) do
budynku przy Alei Kilińskiego przyje−
chali przedstawiciele władz samorządo−
wych, policji, straży pożarnej, płockich
placówek oświatowych i kuratorium
oświaty. Przybyli emerytowani nauczy−
ciele oraz byli dyrektorzy: Józef Brze−
ziński, Klaudiusz Kotarski, Tadeusz
Cieszkowski, Zygmunt Kardaś. Nie za−
brakło też słynnych absolwentów, m.in.
Bogdana Zajączkowskiego, trenera ka−
dry narodowej i wielokrotnego mistrza
świata Wojciecha Jankowskiego.

Tułaczka i rozwój

W 1945 r. przystąpiono do odbudo−
wy zakładów przemysłowych, które
potrzebowały wykwalifikowanych pra−
cowników, dlatego sprawą niezwykle
pilną stało się utworzenie szkoły zawo−
dowej, kształcącej na poziomie techni−
ka i rzemieślnika. Organizację placów−
ki powierzono Tadeuszowi Synoradz−
kiemu, który do klasy pierwszej (elek−
tromonterskiej) przyjął 30 uczniów. 

Początkowo szkoła nie miała szczę−
ścia do siedziby. W pierwszych latach
mieściła się w budynku „Małacho−
wianki”, a warsztaty ślusarsko – me−
chaniczne ulokowano w Zakładzie
Wychowawczym księży Salezjanów
przy „Stanisławówce”. Wynajmowa−
no też kilka pomieszczeń od Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul. Kolegialnej
(zajęcia odbywały się po południu),
a następnie szkoła otrzymała w dzier−
żawę zniszczone budynki dawnych
koszar przy pl. Dąbrowskiego. Szczę−
ście nie trwało długo. Po czterech la−
tach, kiedy budynki były już wyre−
montowane, dzierżawę wypowiedzia−
no. „Bezdomna” szkoła musiała pro−
wadzić zajęcia w trzech punktach
miasta. Rok 1952 to przenosiny do bu−
dynku przy Alei Kilińskiego. Po
dwóch latach stanęły tu hale warszta−
towe, po następnych trzynastu internat
(ale przy ul. Norbetańskiej), a w 1973
roku sala gimnastyczna.

Wraz z rozwojem szkoły starano się,
aby była ona „na czasie” z najnowszą
myślą techniczną. – Dziś z uśmiechem
przypominają się nam pierwsze nowin−
ki techniczne: radioodbiornik „Szarot−
ka z 1966 roku, telewizor „Beryl”
z 1971 roku, czy kolorowy telewizor
Elektron z 79 roku – mówił Dariusz Ty−
burski, absolwent i (obecnie) wicedy−
rektor szkoły. – Dumą „70” jest oczy−
wiście, jedyna w Płocku, szkolna orkie−
stra dęta, założona przez Czesława Ka−
pelę (obecnego podczas jubileuszu).
Najmocniej swoje piętno na szkole od−
cisnęli jednak sportowcy. 

SMS, Jutrzenka i olimpijczycy

Nie dotyczy to tylko Szkoły Mistrzo−
stwa Sportowego – działającej od 21
lat, ale również klubu szkolnego „Ju−
trzenka”, założonego w 1948 r. przez
fanatyka piłki nożnej Stefana Śwital−
skiego.

– Pamiętamy również o sukcesach
szczypiornistów trenowanych przez
Zdzisława Garwackiego – dodaje Ty−
burski. – SMS wciąż się rozwija,
w 2003 r. udało się w jej ramach utwo−
rzyć gimnazjum. Dzisiaj sport to nie tyl−
ko wioślarstwo, ale również piłka noż−
na, badminton, jeździectwo. Wszyscy
marzą o dorównaniu olimpijczykom, fi−
nalistom mistrzostw świat i Polski, któ−
rych wychowała nasza szkoła. 

Największe sukcesy to brąz Wojcie−
cha Jankowskiego, Tomasza Tomiaka,
Jacka Strejka i Michała Cieślaka w Bar−
celonie oraz udział w igrzyskach olim−

pijskich: Stanisława Wierzbickiego
w Moskwie; Wojciecha Jankowskiego
i Jacka Strejka w Seulu, Barcelonie, At−
lancie; Tomasza Tomiaka i Michała
Cieślaka w Barcelonie; Bogdana Za−
lewskiego i Piotra Buchalskiego w Ate−
nach, Michała Łogosza w Sydney i Ate−
nach. W mistrzostwach świata startują
również juniorzy i seniorzy. Uczniowie
i absolwenci szkoły zdobywają setki
medali na Mistrzostwach Polski w róż−
nych kategoriach wiekowych z czego
w samym 2005 roku: 3 złote medale se−
niorów i 6 juniorów. Do tego należy do−
dać medale: Michała Przybytka (win−
dsurfing), Adriana Wasilewskiego i Da−
miana Gołębiewskiego (badminton)
oraz Agnieszki Jacek, Tomasza Ci−
chockiego, Michała Grzelaka, Kamila
Karolkowskiego, Radosława Milczar−
ka, Piotra Nowickiego, Michała Rydzy
(wioslarstwo).

Zmiana nazwy

Pierwszą popularną nazwą przyszłej
„Siedemdziesiątki” była szkoła prze−
mysłowa. Od 1954 roku był to Zespół

Szkół Zawodowych Nr 70, 20 lat póź−
niej – ZSZ Nr 3. Z okazji jubileuszu 
40−lecia władze nadały szkole imię
działacza rewolucyjnego – Ludwika
Waryńskiego. 

Wraz z objęciem stanowiska dyrek−
tora przez Janusza Małczewskiego
(1984) zainaugurowała działalność
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Wioślarstwie. W 1985 roku warszta−
ty mogły rozpocząć produkcję nowej
maszyny – żłobiarki mechanicznej, któ−
rej projekt opracował Jacek Kaczmar−
czyk. W 1993 roku Kurator Oświaty
wyraził zgodę na usunięcie z nazwy
szkoły nazwiska jej patrona, zaś dwa la−
ta później zmienił nazwę na Zespół
Szkół Technicznych. W 2002 r. ZST
wchłonęła szkoły wchodzące w skład
likwidowanego ZSZ nr 7. W kolejnym
roku powstały nowe – Liceum Ogól−
nokształcącego Nr 6 i Gimnazjum Nr

12 – w ramach istniejącej od 1984 roku
Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Od
trzech lat „70” realizuje program roz−
woju edukacji informatycznej, w ra−
mach którego systematycznie przyby−
wa sprzętu w pracowniach komputero−
wych i przedmiotowych. Przyłączono
szkołę do sieci internetowej, utworzono
portal internetowy prezentujący bogaty
dorobek placówki. Spośród wielu klu−
bów i kół zainteresowań szczególnie
aktywnie działają: Klub Turystyczny,
SKS „Jutrzenka”, Klub Strzelecki, Or−
kiestra Dęta, Klub Żeglarski, Koło
PCK, Klub Europejski, Koło Historycz−
ne i Koło Teatralne. Obecnie w 42 od−
działach zdobywa wiedzę ponad 900
uczniów.

– Przyszłość naszej szkoły oparta bę−
dzie zapewne na dwóch filarach: z jed−
nej strony – na coraz dynamicznej roz−
wijającej się SMS, z drugiej – na kie−
runkach związanych z nowoczesnymi
technologiami: informatyką i mecha−
troniką – powiedział Tyburski. Myśląc
o przyszłości szkoła rozpoczyna grun−
towny remont warsztatów. (rł)

Chyba żadna szkoła w Płocku nie może się pochwalić tyloma olimpijczykami,
mistrzami świata, Europy i Polski. Dlatego bez przesady można powiedzieć,
że obchodząca 60−lecie istnienia „70” to prawdziwa 

Kuźnia talentów
Trwają intensywne prace nad
przygotowaniem projektu no−
wego budynku Jagiellonki.
Choć szczegóły nie są jeszcze
znane, koncepcja rozbudowy
szkoły jest wyraźna.

Trzy etapy
Jagiellonki

– Powstanie nowy budynek dydaktycz−
ny – opowiada Piotr Kubera, zastępca
Prezydenta. – Stanie on w miejscu obec−
nych magazynów i stołówki. Będzie 3−
kondygnacyjny, znajdzie się tam 15 sal
lekcyjnych z niewielkimi zapleczami, bib−
lioteka z czytelnią, szatnie oraz sanita−
riaty i magazyny. 

Budynek wolnostojący, ale w przyszło−
ści będzie możliwość wybudowania łącz−
nika pomiędzy nim a starym gmachem.
Aby projekt był zaakceptowany przez
konserwatora zabytków, nowy obiekt sty−
lem przypominać będzie stary budynek
szkoły. Budowla powstanie na planie lite−
ry T; wejście ze szczytu prowadzić będzie
do podstawy, która na wysokości basenu
rozchodzić się będzie na boki.

Zagospodarowanie całego terenu Ja−
giellonki podzielono na trzy etapy. – W
pierwszym powstanie wspomniany budy−
nek dydaktyczny – mówi Piotr Kubera.
– Dodatkowo zostanie wyremontowane
część boisk. Przeprowadzony zostanie
też generalny remont starej części szko−
ły: od piwnic do strychu. Będzie nowa
stolarka okienna i drzwiowa, parkiety,
a schody zostaną wzmocnione.

Rozpoczęcie prac pierwszego etapu
powinno nastąpić na początku przyszłe−
go roku (luty−marzec). – Nie wiemy czy
się uda skończyć prace przy budynku dy−
daktycznym do września 2006 roku, ale
mam nadzieję, że przynajmniej do tego
czasu powstanie stan surowy zamknięty
– uważa zastępca Prezydenta.

Równolegle, będzie przebudowywany
internat; prace tu rozpoczną się prawdo−
podobnie w zimowe ferie. W odnowio−
nym budynku znajdzie się stołówka,
a pokoje dla uczniów zyskają nowy stan−
dard. Obecnie w internacie mieszkają
dwie rodziny nauczycielskie i będą one
musiały się wyprowadzić. Projekt prze−
widuje także zagospodarowanie niewiel−
kiego, wewnętrznego parku.

W drugim etapie wyburzone zostaną
budynki B i C, czyli baraki po dawnym
„Medyku”, gdzie obecnie odbywają się
lekcje geografii i biologii. Na tym miej−
scu aż do internatu Włodkowica powsta−
ną boiska szkolne. Od ul. 1 Maja do Mi−
sjonarskiej, przy murze więzienia, prze−
widziany jest ciąg pieszy. Rozpoczęcie
prac w tym etapie miasto przewiduje na
przełom 2006 i 2007 roku.

Trzeci etap to budowa dużej, pełnowy−
miarowej hali, tuż przy Zakładzie Kar−
nym. – To na razie tylko plany, ale mam
nadzieję, że nie będzie to zbyt odległa
przyszłość – mówi Piotr Kubera. Hala
wraz z basenem stworzy kompleks sporto−
wy w centrum miasta, który przedpołud−
niami mógłby być wykorzystany na po−
trzeby szkoły, a popołudniami korzystali−
by z niego wszyscy płocczanie. M.D.

Szkoła Zawodowa w pochodzie 1−majowym, lata 60.
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Już niedługo miasto przystąpi do do−
kończenia pierwszego odcinka ul. Go−
ściniec, a potem do budowy drugiego. 

Prace w pierwszym etapie – od ul.
Mazura do cmentarza – zakończyły się
w ubiegłym roku. Powstała wtedy as−
faltowa jezdnia. Teraz, Urząd Miasta
przygotował ogłoszenie przetargowe na
dokończenie tego odcinka. Do wykona−
nia jest: oświetlenie, zatoki autobuso−
we, chodniki, ścieżki rowerowe, odpro−
wadzenie wód opadowych ze skarpy
oraz oznakowanie ulicy. Wszystko to
powstanie na odcinku 700 metrów i ma
na celu poprawę zarówno parametrów
technicznych drogi oraz bezpieczeń−
stwa pieszych i rowerzystów.

– Rozpoczęcie prac przy drugim
etapie musieliśmy wstrzymać do chwi−
li wyjaśnienia spraw związanych
z własnością części gruntów, po któ−
rych miała przebiegać ulica – mówi
Ryszard Siedlecki, dyrektor Wydziału
Inwestycji Miejskich. – Do tej pory
nie udało się nic zrobić, bo pod koniec
ubiegłego roku zmarł właściciel jed−
nej z działek. Do tej pory trwa postę−
powanie spadkowe.

Miasto znalazło jednak wyjście z tej
sytuacji. Najpierw zostanie wybudowa−
na jezdnia wraz z chodnikami. Będą
one jednak na razie ułożone tylko po
jednej stronie. – Gdy sprawy spadkowe
zakończą się, będziemy kontynuować
prace – wyjaśnia dyrektor. 

Podczas robót przy drugim etapie pow−
stanie także parking przy cmentarzu. Bę−
dzie miał 32 miejsca, w tym cztery dla
osób niepełnosprawnych. – Chcemy, aby
całość inwestycji była gotowa na koniec
sierpnia przyszłego roku – mówi Ryszard
Siedlecki. – Wtedy znacznie usprawniło−
by to układ komunikacyjny miasta. Będą
mogły jeździć tamtędy samochody z Po−
dolszyc Północ i Południe, Zielonego Ja−
ru, a nawet ze Słupna. 

Jednak sam Gościniec nie odkorkuje
zatłoczonej Wyszogrodzkiej. Poprawy
wymaga także ul. Grabówka. Zapadła
już decyzja o podwyższeniu krawężni−
ków i ścieżki rowerowej. Do tej pory
wody opadowe spływały z ulicy, właś−
nie po ścieżce rowerowej, wprost do
Wisły. Teraz woda będzie wpadała do
studzienek ściekowych, nie niszcząc
nawierzchni. M.D.

Skończą i wybudują

Monitorowana ma być konstrukcja na
całej długości wraz z drogami dojazdo−
wymi do przeprawy. Ponadto, dzięki za−
instalowaniu odpowiednich urządzeń bę−
dzie można kontrolować czy ktoś nieu−
prawniony nie porusza się po newral−
gicznych miejscach konstrukcyjnych. 

System ma zapewnić także ewidencję
pojazdów, czyli będzie można określić
ile samochodów przejeżdża przez most
oraz rozpoznać ich tablice rejestracyjne.
Ponadto, kamery zarejestrują kto będzie
poruszał się po moście (twarze tych osób
muszą być rozpoznawalne). 

Miasto postawiło wymóg, aby cały
sprzęt pochodził od jednego producenta,
a oprogramowanie było w języku pol−
skim. System musi być tak zaprojekto−
wany, aby w przyszłości można było do

niego dołączyć kolejne kamery i centra
dozoru różnych producentów. Zastoso−
wane urządzenia muszą ze sobą współ−
pracować bez konieczności stosowania
dodatkowego oprzyrządowania. 

System ma umożliwiać dostęp do
każdej kamery z dowolnego stanowiska
operatorskiego, a uprawnienia do tego
będą mieć tylko wybrane osoby. Ma to
na celu ochronę transmisji danych. 

Miasto określiło termin składania
ofert o dopuszczenie w postępowaniu
do 18 października br. Po zapoznaniu
się z nimi wybierze pięć firm, które zo−
staną zaproszone do składania ofert. 

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wy−
brane przedsiębiorstwo będzie miało
czas do końca listopada na zrealizowa−
nie zamówienia. (m.d.)

Miasto poszukuje firmy, która zaprojektuje i zainstaluje system
ochrony oraz monitoringu wizyjnego na nowym moście. 

Przeprawa w kamerach

Do 15 listopada Urząd Miasta czeka
na wnioski od chętnych, którzy chcą
zamieszkać w nowych lokalach komu−
nalnych na Podolszycach Południe na
osiedlu Zagroda II. 

Bloki powstają na mocy umowy mię−
dzy Urzędem Miasta a Miejskim Towa−
rzystwem Budownictwa Społecznego.
Będą tam w sumie 203 mieszkania.
Część z nich – 61 – jest przeznaczona na
potrzeby miasta. – W pierwszym budynku
znajdą się 72 lokale – mówi Mirosław
Kłobukowski, prezes MTBS. – Zakoń−
czenie ich budowy przewidziano na ko−
niec marca, ale wykonawca – płocka
Vectra – chce, aby lokatorzy mogli w nich
zamieszkać już pod koniec grudnia. Od−
danie do użytku kolejnych mieszkań na−
stąpi w końcu czerwca oraz we wrześniu.

O wynajem lokalu, należącego do
gminy, mogą ubiegać się osoby z listy

oczekujących na mieszkania komu−
nalne (z wyjątkiem osób czekających
na lokale socjalne i do remontu na
koszt własny). W blokach na osiedlu
Zagroda II zamieszkają również oso−
by oddające do dyspozycji miasta do−
tychczas zajmowane lokale komunal−
ne oraz ci, którzy obecnie mieszkają
w budynkach komunalnych wyłączo−
nych z użytkowania. W tym drugim
przypadku jest jeden warunek: to na
gminie ciąży obowiązek przyznania
lokalu. W przyznawaniu mieszkań
będą preferowani najemcy, którzy za−
mierzają oddać do dyspozycji miasta
dotychczas zajmowany lokal komu−
nalny.

Wnioski o przyznania mieszkania
można składać w Biurze Obsługi Klien−
ta Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3, stano−
wisko nr 6, tel. 367 15 96. (m.d.)

Zamieszkać na Zagrodzie

Gostynińskie Przedsiębiorstwo Ro−
bót Drogowo−Budowlanych zajęło się
remontem Al. Kobylińskiego. Prace
przebiegają na południowym pasie uli−
cy. Do wyremontowania jest odcinek
o długości ok. 550 metrów – od ul. Łu−
kasiewicza do ul. Bielskiej. 

Jadąc w stronę Podolszyc trzeba
uważać, bo choć prace odbywać się bę−
dą tylko na jednym pasie ruchu, wystę−
pują znaczne utrudnienia, szczególnie
w godzinach szczytu. 

Drogowcy wymienią zniszczoną na−
wierzchnię, ułożą nowe krawężniki
oraz chodniki. 

Remont kosztować będzie ok. 938 tys.
zł (bez VAT−u) i powinien zakończyć się
do 15 listopada. – Jeśli pogoda nie będzie
sprzyjać, remont może się przedłużyć
– mówi Małgorzata Witczewska, dyrek−
tor Miejskiego Zarządu Dróg. (m.d.)

Bezpieczniej na drodze

W ostatnim dniu września 2005 roku
w Urzędzie Miasta odbył się ustny prze−
targ na jego sprzedaż. Plac w centrum
Płocka podzielono na trzy działki. Cena
wywoławcza pierwszej o pow. 4 506
mkw. wynosiła 860 tys. zł netto. Najwyż−
szą cenę – 870 tys. zł netto (+ VAT
– 191,4 tys. zł) wylicytowało włocławskie
Przedsiębiorstwo Budowlane „Budizol”.
Nabywcą kolejnych dwóch działek o pow.
4 314 mkw. i 4 197 mkw. została Korpo−
racja Budowlana Zagłębia Miedziowego
KZBM z siedzibą w Lubinie. Za większy
teren spółka zapłaci 1 mln 2 tys. zł brutto
(cena wywoławcza – 770 tys. zł netto),
a za mniejszy – 1 mln 952 tys. zł brutto
(cena wywoławcza – 800 tys. zł netto).

Dawniej na tym terenie miało powstać
arboretum, ale zrezygnowano z tego po−
mysłu. 

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje na tym terenie
lokalizację budynków przeznaczonych na
usługi oraz bloków mieszkalnych. Nie
mogą one być wyższe niż cztery kondy−
gnacje. Pozostałą część terenu, czyli od
strony Al. Kobylińskiego miasto przezna−
czyło pod usługi. Tu również budynki nie

mogą być wyższe niż cztery kondygnacje.
Jedynym wyjątkiem jest zbieg ulic Koby−
lińskiego i Topolowej, gdzie przewidzia−
no zabudowę nawet 12−kondygnacyjną. 

Elewacje przyszłych budynków mają
być wykonane z materiałów wysokiej kla−
sy: tradycyjnych (kamień, klinkier, szkło
itp.) lub współczesnych o porównywal−
nym standardzie z wykluczeniem okła−
dzin typu siding. Inwestor zobowiązany
zostanie także do sporządzenia projektu
zagospodarowania terenu zielenią
i uzgodnienie go z właściwymi miejskimi
służbami ochrony środowiska. Musi rów−
nież zapewnić odpowiednią liczbę miejsc
parkingowych: 25 stanowisk na 1000
mkw. powierzchni użytkowej lub jedno
stanowisko na trzech zatrudnionych i jed−
no stanowisko na dziesięciu klientów.
Ogrodzenia posesji muszą być ażurowe
i nie przekraczać 1,5 metra wysokości. 

Na terenach tych nie mogą powstać
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda−
ży powyżej 2 tys. mkw., przedsięwzięcia
mogące znacząco oddziaływać na środo−
wisko, wolnostojące budynki gospodar−
skie i garażowe oraz budynki tymczaso−
we. M.D.

Być może już niedługo teren przy zbiegu Al. Kobylińskiego i ul.
Topolowej całkowicie zmieni swój wygląd. 

Zamiast arboretum
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Książnica Płocka pragnie przypom−
nieć niezwykłą postać autora powieści
”Wykład Profesora Mmaa” i twórcy ek−
sperymentalnego filmu „Europa”, orga−
nizując wystawę poświęconą jego życiu
i twórczości.

Twórca niekonwencjonalny

Stefan Themerson znany jest przede
wszystkim jako twórca filmów ekspe−
rymentalnych. W latach 1930−37 re−
alizował wraz z żoną – Fran−
ciszką filmy awangardo−
we, poprzedzone ek−
sperymentami z za−
kresu fotografii
i filmu. Sami
skonstruowali
własną „kame−
rę”, a raczej
u r z ą d z e n i e
pozwalające na
fotografowanie
p r z e d m i o t ó w
klatka po klatce.

Pierwszym fil−
mem była „Apteka”
(zaginiona), najsłynniej−
szym – ”Europa” wg poematu
A. Sterna (do dziś zachowały się tyl−
ko pojedyncze kadry). 

Ich wspólne filmy stawia się na
równi z dokonaniami takich twórców,
jak Hans Richter, Man Ray, Fernand
Leger czy Luis Bunuel. ”Przygoda
człowieka poczciwego (czyli nie bę−
dzie dziury w niebie, jeśli pójdziesz
tyłem)” (1937), oglądany podczas
studiów w Łódzkiej Szkole Filmowej,
stał się inspiracją dla Romana Polań−
skiego i stworzenia obrazu ”Dwaj lu−
dzie z szafą”. Do dziś ich filmy są
prezentowane na przeglądach kina
awangardowego na całym świecie.
Muzykę do nich pisali m.in. Witold
Lutosławski i Stefan Kisielewski.

Themerson eksperymentował rów−
nież z typografią (sztuka tworzenia
łatwego w odbiorze przekazu wzro−
kowego), co znalazło odbicie w stwo−
rzonej przez niego poezji semantycz−
nej, która stawiała sobie za cel powrót
do źródłowych znaczeń słów. W efek−
cie chodziło o zastąpienie słów ich
definicjami i wynikającego z tego
nielinearnego układu graficznego
(patrz rys.). 

W jego dorobku literackim obok
poezji znajdują się powieści, opowia−
dania, dramaty, eseje filozoficzne,
teksty teoretyczne na temat sztuki
i książki dla dzieci. Jest też autorem
libretta i muzyki do opery semantycz−
nej ”Św. Franciszek i Wilk z Gub−
bio”. Pisał w trzech językach: po pol−
sku, francusku i angielsku (niektóre

z książek posiadają trzy odrębne wer−
sje). Jego książki przetłumaczone zo−
stały na siedem języków m.in. japoń−
ski. Wszystkie ilustrowała Franciszka
Themerson. 

Urodzinowa wystawa

Urodził się w 1910 roku w Płocku.
Był synem Łucji i Mieczysława – zna−
nego lekarza, publicysty, działacza spo−

łecznego, także literata. Rodzina
Themersonów kilkakrotnie

zmieniała miejsce za−
mieszkania, jednak

to najbardziej zna−
ne mieści się
przy ul. Grodz−
kiej 5. To
o nim wspo−
minał w liście
do przyjacie−
la, Kazimierza

Askanasa. Ste−
fan był uczniem

płockiej Jagiel−
lonki. Po maturze

opuścił jednak Płock
na zawsze. Studiował

w Warszawie, a od 1938 roku
mieszkał we Francji. W 1940 roku
wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie. W 1942 osiadł w Wielkiej
Brytanii. Współpracował z Biurem Fil−
mowym Ministerstwa Informacji i Do−
kumentacji RP w Londynie, dla którego
nakręcił film „Calling Mr. Smith”
(1943). Po wojnie, już jako gość, od−
wiedzał z żoną swoje rodzinne strony
kilkakrotnie. 

Maria Mikulska z Książnicy Płoc−
kiej przejrzała archiwa USC i Biblio−
teki im. Zielińskich w poszukiwaniu
„płockich śladów” pisarza i filmow−
ca. W efekcie będziemy mogli się za−
poznać, m.in. z tekstami i publikacja−
mi ojca – Mieczysława. Przede
wszystkim zobaczymy jego rysunki,
fotogramy, zdjęcia z przedstawień
i przedmioty codziennego użytku
m.in. słynne fajki i maszynę do pisa−
nia. Podczas otwarcia wystawy zor−
ganizowany zostanie pokaz fragmen−
tów filmów autorstwa Franciszki
i Stefana oraz filmów dokumental−
nych (na jednym z nich Themerson
sam będzie czytał swoje wiersze).
Prezentowane zbiory pochodzić będą
również z Archiwów Themersonów
w Londynie i Katowicach oraz BWA
w Lublinie. 

Otwarcie wystawy w Książnicy
Płockiej zaplanowano na 27 paździer−
nika. Swój udział zapowiedziała Jasia
Reichardt spadkobierczyni dorobku
małżeństwa polskich artystów i opie−
kun londyńskiego archiwum. (rł)

W tym roku przypada 90. rocznica urodzin Stefana Themerso−
na, twórcy opery semantycznej, autora filmów awangardowych,
wydawcy, pisarza i filozofa, a przede wszystkim Płocczanina 

Człowiek, który
chodził tyłem

Artysta specjalizuje się w sztuce kon−
struktywistycznej, minimalistycznej
i konceptualnej. Tematem prac jest
kwadrat w barwach i strukturze. Radke
tworząc korzysta z płyt MDF lub drew−
na, w których wierci otwory, usuwa
większe elementy, łączy, rozdziela, re−
dukuje. Jego prace można odbierać ja−
ko skompilowany z kilku, kilkunastu
obiektów obraz, w którym tkwimy jako
widzowie, który nas otacza lub jako
obiekt przedmiot sam w sobie, z jego
kolorem fakturą, szczeliną lub pustką.
Jest tu forma, barwa−plama, ale pod−
świadomie szukamy również treści. –
Oko jest zdane na pustkę, odbiorca szu−
ka uzasadnień, a ostatecznie istnieje
wszak tylko jedno: rama jest obrazem –
napisał w katalogu do wystawy Jurgen
Weichardt. – Marek Radke stawia na
głowie nasze doświadczenia wzrokowe

poprzez to, że „obrazobiekt” zostaje
zredukowany do najprostszych elemen−
tów. Dla jednych „zestaw elementów
geometrycznych” artysty to rozsypane
cząsteczki modelu do składania, inni
będą starali się przekroczyć granice
własnej wrażliwości. Jedno jest pewne,
jednym i drugim Radke nie stara się po−
móc, zdając się na ich subiektywizm. 

Artysta urodził się w 1952 r. w Ol−
sztynie, w latach 1972−75 studiował na
Uniwersytecie Gdańskim, a w latach
1975−77 na UAM w Poznaniu. W 1983
Radke wyemigrował do Finlandii, a rok
później do RFN, gdzie żyje i tworzy do
tej pory. Ma za sobą wiele wystaw indy−
widualnych i zbiorowych w całej Euro−
pie; współpracuje ze znanymi galeriami
w Kolonii, Padeborn, Bielefeld, Antwer−
pii i Nowym Jorku. Wystawa czynna bę−
dzie do 29 października. (rł)

Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wystawę Marka Radke 

Rozsypane pudełko
drewnianych zabawek

Istnieją dwa rodzaje szczęścia: mieć
dobrego psa lub być dobrym psem.
Ten cytat z Alaina, zamieszczony pod
jedną z fotografii, mógłby posłużyć za
motto do wystawy „Zwierzę nie
jest...” Ani Kwiatkowskiej. – Widzę
świat optymistycznie i wierzę, że kie−
dyś będziemy żyć w wielkiej harmonii,
my – ludzie i one – zwierzęta – napisa−
ła w zaproszeniu na wystawę mło−
dziutka autorka. Tę harmonię stara się
odnaleźć w „portretach” zwierząt.
Może nie zawsze profesjonalnych, ale
zawsze nacechowanych emocją – mi−
łością do zwierząt. Uzupełnieniem
prac są ciekawie dobrane teksty – cy−
taty z A. Kępińskiego, W. Hugo, M.
Dietrich, A. Schopenhauera czy Lud−
wika Jerzego Kerna.

Kilkadziesiąt czarno−białych foto−
grafii tegorocznej absolwentki Mała−
chowianki powstało w czasie kilku ty−
godni czerwca. Ania wspólnie z kole−

gami i koleżankami brała udział
w projekcie współfinansowanym
z Funduszu Grantowego, w ramach
tzw. małych grantów. – Jednak prace
Ani wydały nam się najciekawsze, dla−
tego zdecydowaliśmy się pokazać wy−
łącznie jej fotografie – mówi Elżbieta
Ciesielska – Zając, opiekun grupy.
Ania portretowała przede wszystkim
psy przyjaciół, znajomych oraz swoje−
go 11−letniego doga Boss’a. Od paź−
dziernika studiuje geodezję na Poli−
technice Warszawskiej. Fotografia
pozostaje jej hobby.

Wystawę można oglądać w Galerii
Małachowiaków do końca październi−
ka. (rł)

Sen psa
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„Zaczarowana” dorożka na Rynku Kanonicznym
(dziś Plac Narutowicza), drewniana altanka widoko−
wa na Tumach i piękna fontanna we mgle na Placu
Floriańskim (dziś Plac Obrońców Warszawy) – to
magiczny Płock sprzed 70 i 80 lat. Płock na zdję−
ciach Aleksandra Macieszy możemy oglądać dzięki
wspólnemu wysiłkowi członków Płockiego Towa−
rzystwa Fotograficznego i pracowników Muzeum
Mazowieckiego.

Maciesza nie rozstawał się z aparatem. Zdaniem pre−
zesa PTF Artura Krasa, miał ich kilka. – Świadczą
o tym pozostawione negatywy – mówi Kras – i to co
ocalało. Ze zbiorów liczonych w tysiącach pozostało
niewiele ponad 100 sztuk w archiwach TNP (nie pre−
zentowanych na wystawie) i około 250 w Muzeum Ma−
zowieckim, z czego połowa to część dokumentacji ba−
dawczej, dotycząca antropologii (czaszki) i regionali−
styki (albumy Kurpiów). Fotografia była jego pasją, nie
tylko hobby, ale także częścią wielowątkowej działal−
ności naukowej. Do wybuchu wojny zdołał opracować
pierwszą część (100−letniej) historii polskiej fotografii,
liczącą ponad 980 kart rękopisów, zdjęć, biogramów.

Na wystawie zobaczymy 43 powiększenia z orygi−
nalnych negatywów Macieszy, obok których znajdują
się również 43 zdjęcia tych samych miejsc, wykonane
w tym roku przez pięciu członków PTF, którzy wspól−
nie z pracownikami Muzeum Mazowieckiego przygo−
towali wystawę. 

– Problem polega na tym, że zachowało się sporo
bardzo dobrych zdjęć, ale bez negatywów, a założe−
niem było pokazanie właśnie tych, których negatywy
są w archiwach – tłumaczył na wernisażu wystawy
Artur Kras. – Spośród kilkudziesięciu klisz wybraliś−
my te, które pokazują Płock miniony, jakiego dziś na−
wet nie możemy sobie wyobrazić. Tym bardziej cieka−
we jest zestawienie dzisiejszego widoku tych samych
miejsc. Stąd tytuł wystawy “Śladami Aleksandra Ma−
cieszy”. Niebagatelną rolę odgrywała również strona
techniczna starych fotografii doktora. Prezes PTF za−
pewnia, że choć większość jest zrobiona bezbłędnie
– dobra ostrość i naświetlenie – to znajdziemy też ta−
kie, które doktorowi się nie udały, np. zdjęcie osiedla
domów urzędników na ul. Słonecznej, która dziś wy−
gląda zupełnie inaczej. Bardzo ciekawe są dwa zimo−
we zdjęcia fontanny na Placu Floriańskim (dziś miej−
sce obok pomnika Józefa Piłsudskiego). – Zwłaszcza
jedno jest doskonałe technicznie – mówi z satysfakcją
Kras. –Tu była taka piękna mgła i on tę mgłę ujął. 

Współcześni autorzy z dużą troską i dbałością
o szczegóły starali się dokładnie pokazać miejsca
uwiecznione przez Macieszę i sposób wykonania fo−
tografii. Poszukiwania rozpoczęli od analizy starych
map z 1906 i 1917 roku. Prace trwały od marca do
września. Efekt robi wrażenie.

– Czasami dla kontrastu dawaliśmy sterylny
obraz miejsca (współczesne zdjęcie Placu Naruto−
wicza) lub odwrotnie; u Macieszy na ul. Piekarskiej
nie było ludzi, a my daliśmy samochód i człowieka
– dodaje Kras. Wrażenie robi dawny widok korony
skarpy wiślanej usianej spichlerzami, cerkiew pw.
Przemienienia Pańskiego na Placu Floriańskim
(dziś stoi tu pomnik Broniewskiego) czy Zakład św.
Józefa na rogu ul. Teatralnej i Piekarskiej (teraz jest
tu nowe skrzydło Małachowianki) z fragmentem
dawnego gmachu teatru. Z kolei kiedy przyjrzymy
się uważnie fotografiom domu „Pod Opatrznością”
zauważymy, że na współczesnej słup ogłoszeniowy
przy ul. Grodzkiej, stoi w tym samym miejscu co
blisko 80 lat temu. 

Współczesne zdjęcia wykonali: Piotr Statkiewicz,
Andrzej Dębski, Arkadiusz Miaśkiewicz, Jakub Kol−
bicz i Artur Kras.

Uzupełnieniem wystawy jest ekspozycja starych
aparatów fotograficznych z pocz. XX wieku ze zbio−
rów Muzeum Mazowieckiego, którymi mógł się po−
sługiwać Maciesza oraz akcesoria służące do wykony−
wania odbitek.

Wystawę można oglądać do 13 listopada. (rł)

Jeśli jesteś mieszkańcem Płocka nie możesz przegapić tej wystawy. W 60. rocznicę
śmierci dr Aleksandra Macieszy Spichlerz zaprasza na niezwykłą podróż w czasie.

Obiektyw historii

Rynek Kanoniczny, lata trzydzieste XX wieku
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100 lat ZNP
Początki ruchu związkowego płockich nauczycieli są

mało znane. Z pewnością wiążą się z legendarnym zja−
zdem działaczy oświatowych w Pilaszkowie k. Łowicza
w 1905 roku, który powołał pierwszą organizację – po−
czątkowo pod nazwą Związek Nauczycieli Ludowych.
Powstały wtedy na terenie zaboru rosyjskiego 34 tereno−
we organizacje związkowe. Jedna z nich działała w Płoc−
ku. ZNP doprowadził w 1919 roku do zjazdu oświaty,
tzw. Sejmu Nauczycielskiego, który ustalił priorytety
działania, m.in. wprowadzenie siedmioletniego obowiąz−
ku szkolnego oraz 7−klasowej szkoły powszechnej. Pod−
czas II wojny światowej działacze ZNP stworzyli Tajną
Organizację Nauczycielską. Po wojnie z ogólnej liczby
350 nauczycieli w mieście i powiecie zgłosiło się 136,
a do oddziału ZNP w Płocku 124. 

Przez 20 lat ZNP zmagał się z problemem odpowied−
niej siedziby. Po śmierci Wł. Broniewskiego władzę pod−
jęły decyzję o przekazaniu domu poety na potrzeby od−
działu. Dziś liczy on ok. 800 członków, z czego 720 czyn−
nych zawodowo. 

5 września w Gimnazjum nr 8 zorganizowano ob−
chody jubileuszu 100−lecia organizacji, podczas któ−
rych trzydzieści osób otrzymało odznaki za 50−letnią
przynależność do związku. Złotą odznakę otrzymała
Jadwiga Krużyńska prezes ogniska ZNP w Gimna−
zjum nr 8. Zarząd Oddziału ZNP w Płocku przekazał
również listy gratulacyjne byłym prezesom płockiej
organizacji: Arkadiuszowi Przychodzeniowi (preze−
sowi w latach 1963−69), Januszowi Szymańskiemu
(1969−81), Teresie Orłowskiej (która odbudowywała
związek po stanie wojennym), Zofii Kapturowskiej
(1983), Bożenie Tomaszewskiej (1983−90) i Janowi
Szumańskiemu (1991−94). Listy otrzymali również
wiceprezesi i członkowie Komisji Historycznej ZNP
za wieloletnią działalność społeczną. 

Prezes oddziału Marian Choczyński wręczył medale
okolicznościowe 100−lecia związku. Otrzymali je: biskup
płocki Stanisław Wielgus, Teresa Dobrosielska – dyrektor
Kuratorium Oświaty w Płocku i Małgorzata Dąbrowska
– dyrektor Gimnazjum nr 8. Medalem odznaczony został
również samorząd płocki, który reprezentowali: zastępca
prezydenta Piotr Kubera i Ewa Adasiewicz – dyrektor
Wydziału Oświaty UMP. 

– 100−lecie ZNP to najlepsza okazja, aby przypomnieć,
że jest to najstarsza, jednolita organizacja związkowa
w kraju, ale i największa, licząca 320 tys. nauczycieli
i pracowników oświaty – powiedział na zakończenie Jaro−
sław Czarnomski, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP. 

Zastępca prezydenta Piotr Kubera zapewnił, że współ−
praca miasta ze związkiem układa się dobrze, a samorząd
cały czas stara się wspierać płocką oświatę, m.in. przez
zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. 
– W tym roku jest to 5 proc., ale w przyszłym będzie 6 –
dodał. Z okazji jubileuszu Towarzystwo Naukowe Płoc−
kie wydało specjalny numer „Notatek Płockich” w całości
poświęcony historii i działalności ZNP na ziemi płockiej
(nr 3/2004). (rł) 

R
A

D
O

SŁ
A

W
 Ł

A
B

A
R

Z
E

W
SK

I



11Sygnały Płockie

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

Towarzystwo Naukowe Płockie zor−
ganizowało (29 września) sesję nauko−
wą poświęconą pięćsetnej rocznicy uro−
dzin Mikołaja Reja. W programie wy−
słuchać można było wykładu mgr Da−
nuty Rychlewskiej (na zdjęciu) – prze−
wodniczącej Sekcji Filologicznej TNP
pt.: „Osobowość twórcza Reja na tle
epoki”.

W swoim wystąpieniu przybliżyła
sylwetkę „pierwszego rolnika w litera−
turze polskiej”. Dowiedzieliśmy się, że
Mikołaj Rej był miłośnikiem życia,
piękna i radości. Źródło radości stano−
wił dla niego kontakt z przyrodą. Sam
wykonywał wiele czynności rolni−
czych, które później opisywał w swoich
dziełach. 

Urodził się w 1505 roku w Żurawnie,
w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Stu−
diował w Akademii Krakowskiej, ale
po roku wrócił do Żurawna. W 1525 r.
ojciec wysłał Reja na dwór magnacki
Andrzeja Tęczyńskiego. Był to w jego
życiu moment przełomowy: zdobywał
tam przede wszystkim ogładę towarzy−
ską, uczył się literatury, stylistyki i or−
tografii. Został także sekretarzem Tę−

czyńskiego. To tam powstały jego pier−
wsze próby literackie. Rej ok. 1548 ro−
ku przeszedł na kalwinizm. Prowadził
bujne życie polityczne, nie opuścił
„żadnego sejmu, zjazdu ani żadnej ko−
ronnej sprawy”.

Ceniono go, jako pisarza rozsmako−
wanego w polszczyźnie, choć czasem
żartował sobie z logiki i gramatyki. Rej
to także wielki samorodny talent, „ge−
nialny samouk”, który rozwijał rodzin−
ny, „swojski” nurt polskiego odrodze−
nia. Preferował wiedzę zaczerpniętą
z różnych sytuacji życiowych, jak rów−
nież z poznawania ludzi.

Twórczość jego powstała na pogra−
niczu epok i zawierała różne idee.
Z dawnej, średniowiecznej tradycji
przyjął sposób traktowania literatury,
jako dziedziny moralistyki społecznej,
stąd pisma Reja mają przeważnie cha−

rakter dydaktyczny. Nowa dla odro−
dzenia, była świadomość ważnej roli
pisarza w społeczeństwie, jego spe−
cjalnej misji, posłannictwa. Poeta
opowiadał się za językiem narodo−
wym, jako naturalnym środku ekspre−
sji. Wielbił człowieka naturalnego,
a taki powinien według niego mówić
po polsku.

Jest autorem takich dzieł jak: „Krót−
ka rozprawa między trzema osobami,
Panem, Wójtem a Plebanem” (1543),
„Kupiec” (1549), „Psałterz Dawi−
dów”(ok. 1546, tłumacz. tekstu. łac.),
„Postylla”(1557) – popularny zbiór ka−
zań, „Wizerunek własny żywota czło−
wieka poczciwego”(1558), „Zwierzy−
niec”(1562) – duży zbiór epigramatów
oraz „Zwierciadło”(1568).

Rej kochał bardzo ojczyznę. Ganił
tych, którzy jej szkodzili, dostrzegał
wady ludzkie, a zwłaszcza krytykował
lenistwo.

Religii, która odegrała ważną rolę
w życiu poety, poświęcone było wy−
stąpienie Hanny Witt – Paszty zatytu−
łowane „Mikołaj Rej jako pisarz
ewangelicki”.

Mikołaj Rej był zwolennikiem re−
formy państwa i kościoła. Nazwany
został klasykiem polskiej literatury
ewangelickiej. Napisał wiele pieśni
religijnych, których celem było wy−
chowanie dobrego chrześcijanina,
czyli prawowitego obywatela w duchu
wiary. Kościół traktował jako miejsce
sprawowania sakramentów. Warto−
ściami naczelnymi stały się: cnota,
prawość, sumienie, honor oraz stałość
umysłu. Etyka Reja, odwoływała się
do koncepcji antycznych Platona, ale
łączyła je z chrześcijańskimi. Był on
najwcześniejszym tłumaczem biblij−
nym. W XIX wieku nazwany został
„ojcem literatury polskiej”.

Na sesję naukową licznie przybyła
młodzież z LO. im. Władysława Ja−
giełły i LO. im. Marii Dąbrowskiej.

E. Urbańska

W 500. rocznicę urodzin

Mikołaj Rej
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„Chrząszcz”, „Zagłoba”, „P−102”,
„Janek”, „Onufry” (1917−1951),
żołnierz POZ, AK, NSZ, NZW. Czło−
nek wywiadu Inspektoratu Płocko−
Sierpeckiego AK, szef wywiadu 11
Grupy Operacyjnej NSZ.

Urodził się 27 listopada 1917 r.
w Zbyszewie gm. Chalin pow. Lipno.
Był synem Józefa i Kazimiery z Ma−
tuszewskich.

Do wybuchu II wojny światowej
mieszkał w rodzinnej miejscowości.
Naukę pobierał w Lipnie, gdzie ukoń−
czył trzy klasy gimnazjum. Po zakoń−
czeniu nauki prowadził gospodarstwo
rolne i zakład zegarmistrzowski.

Ochotnik w kampanii wrześniowej
1939 r. Brał udział w bitwie nad Bzu−
rą, podczas której pod Sochaczewem
został ranny i wywieziony do obozu
jenieckiego w Niemczech. Zbiegł
stamtąd jesienią 1942 r. Ukrywał się
we wsi Sobowo gm. Brudzeń pow.
Płock, gdzie nawiązał kontakt z ko−
mendantem placówki POZ Adamem
Lewandowskim “Wujem” i został
żołnierzem tej organizacji. Po połą−
czeniu POZ z AK wszedł w skład
struktur wywiadu Obwodu Płockiego,
a następnie Inspektoratu Płocko−Sier−
peckiego AK. Podlegał bezpośrednio
szefowi wywiadu i kontrwywiadu
Obwodu Płockiego AK, ppor. Zyg−
muntowi Kozickiemu “Karolowi”.
W tym czasie używał pseudonimu 
„P−102”. W maju 1944 r., w ramach
akcji inwigilowania i zwalczania grup
komunistycznych, wszedł w skład or−
ganizowanych struktur AL, pełniąc
rolę zastępcy, a następnie dowódcy
na gminę Brudzeń (w stopniu starsze−
go sierżanta). W październiku 1944 r.
przyczynił się do likwidacji przez
żołnierzy Kedywu pięcioosobowej
grupy skoczków sowieckich, którzy
prowadzili działalność wywiadowczą
skierowaną przeciw Armii Krajowej.

W ramach swojej działalności
uczestniczył w “rozgrywce kontrwy−
wiadowczej” prowadzonej z Niemca−
mi przez Inspektorat Płocko−Sierpec−
kiego AK, w wyniku której w listopa−
dzie i grudniu 1944 r. strona niemiec−
ka zwolniła z więzienia w Płocku, kil−
kudziesięciu zatrzymanych wcześniej
mieszkańców ziemi płockiej.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich,
dzięki znajomości struktur komuni−
stycznych, organizował na terenie po−
wiatów lipnowskiego, rypińskiego
i włocławskiego, pomoc dla ściga−
nych przez NKWD i polski aparat
bezpieczeństwa, żołnierzy AK. Od
marca 1945 r. wspólnie z ppor. Stefa−
nem Bronarskim “Liściem” organizo−
wał pierwsze zbrojne struktury samo−
obrony przed terrorem komunistycz−
nym. 

Pomimo ujawnienia się w lipcu
1945 r., kontynuował działalność i w
okresie od października 1945 do lata
1946 r. dowodził całą poakowską
strukturą samoobrony. Podlegały mu
wówczas trzy patrole bojowe dowo−
dzone przez ppor. Aleksandra Fry−

czke “Orła”, ppor. Józefa Boguszew−
skiego “Lwa” i ppor. Tadeusza Der−
kowskiego “Cichego”. 

Późnym latem 1946 r. wszedł
w skład sztabu 11 Grupy Operacyjnej
NSZ, obejmując stanowisko szefa
wywiadu na teren powiatów: płockie−
go, płońskiego, sierpeckiego, lipnow−
skiego, rypińskiego. 

Ujawnił się podczas amnestii
1947 r., nie podając faktu działalności
w 11 Grupie Operacyjnej NSZ.
W tym też czasie zawarł związek mał−
żeński z Romualdą Wiśniewską,
z którą miał dwoje dzieci, Zbigniewa
i Bożenę.

Zagrożony aresztowaniem w sier−
pniu 1947 przeniósł się do Warszawy,
skąd nadal kierował działalnością wy−
wiadowczą. 

Aresztowany został wraz z żoną
oraz większością członków Sztabu 11
Grupy Operacyjnej NSZ w Warsza−
wie 26 września 1948 r.

Po blisko dwuletnim, niezwykle
okrutnym śledztwie, w czasie którego
w celu “zmiękczenia” go funkcjona−
riusze UB pokazywali torturowanie
ciężarnej żony, wyrokiem Wojskowe−
go Sądu Rejonowego w Warszawie
w składzie: Mieczysław Widaj –
przewodniczący składu sędziowskie−
go, Maksymilian Lewandowski –
ławnik, Antoni Hoffman – ławnik,
w obecności oskarżyciela Jerzego
Tramera, w dniu 3 lipca 1950 r. ska−
zany został: “...trzykrotnie na karę
śmierci z pozbawieniem praw pub−
licznych i obywatelskich praw hono−
rowych na zawsze oraz z przepadkiem
całego mienia...”

Podczas pobytu w areszcie otrzy−
mał wiadomość, że żona skazana
przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Warszawie na dwa lata wiezienia,
urodziła w więziennym szpitalu dru−
giego syna, któremu dała na imię Jan.
“Onufry” nigdy go nie zobaczył.

Wyrok wykonano 18 stycznia
1951 r. w Warszawie o godzinie
20.30. Jacek Pawłowicz

Zapomniani płocczanie (4)

Jan PRZYBYŁOWSKI
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Komenda Miejska Policji w Płocku poszukuje świadków wypadku drogowego,
do którego doszło 15 marca 2005 roku około godz. 14.30−14.40. Na ul. Chopina
w okolicach dworca PKS/PKP kierowca autobusu potrącił na oznakowanym przej−
ściu dla pieszych 17−letnią dziewczynę. Sprawca odjechał z miejsca wypadku.

Wszystkie osoby, które posiadają informację na ten temat proszone są o kontakt pod
numerami telefonu: 266−15−89, 266−15−30 lub 997. Anonimowość zapewniona. (m.d.)

Poszukiwany!

Komenda Miejska Policji w Płocku poszukuje na te−
renie całego kraju Jarosława Banieckiego

syna Bolesława i Zofii, urodzonego 26 kwietnia 1980
r w Płocku, zamieszkałego w Płocku przy ul. Gradow−
skiego 12 m 7.

Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wyda−
nym przez Sąd Okręgowy w Płocku. Oskarżony jest
o dokonanie rozboju i inne poważne przestępstwa.

Informacje o miejscu pobytu poszukiwanego należy
przekazywać KMP Płock pod nr telefonu (024) 266 15
66 lub 997. Anonimowość zapewniona.             (m.d.)

Komunikaty

Od 1 listopada zacznie działać w na−
szym mieście grupa szybkiego reagowa−
nia (nazwa robocza). Została stworzona
w strukturach Straży Miejskiej, a w jej
skład wchodzi sześciu funkcjonariuszy.

– Wszyscy są bardzo dobrze wyszko−
leni i znają wschodnie sztuki walki
– mówi Jolanta Głowacka, rzecznik
prasowy SM. 

Przez pierwsze dwa – trzy miesiące
grupa będzie patrolować płockie ulice
tylko w nocy w weekendy (od godz. 22
do 6). Potem godziny mogą zostać
zmienione w zależności od potrzeb.
– Strażnicy będą reagowali między in−
nymi na chuligańskie wybryki głośno
zachowującej się młodzieży oraz
w przypadku drobnych przestępstw

– wyjaśnia Jolanta Głowacka. – W tej
drugiej sytuacji natychmiast będzie
wzywana policja. 

Strażnicy z grupy szybkiego reagowa−
nia będą pełnili służby w trzyosobowych
patrolach, czwarty strażnik będzie sie−
dział w centrum monitoringu i to on bę−
dzie kierował swoich kolegów w miej−
sca, gdzie gromadzą się grupy młodzie−
ży czy dochodzi do naruszeń porządku. 

Funkcjonariusze będą mieli do swo−
jej dyspozycji specjalnie oznakowany
samochód, a teren ich działania nie bę−
dzie ograniczał się tylko do centrum
miasta. 

Komendant Straży Miejskiej chce,
aby docelowo grupa działała przez 24
godziny na dobę. (m.d.)

Zareagują szybciej

Uwaga wagarowicze! Strzeżcie się
patrolu szkolnego Straży Miejskiej. Je−
śli was zauważy, macie zapewnione, że
zostaniecie odwiezieni do szkoły, a ro−
dzice dostaną pisemne powiadomienie,
że nie było was w szkole. 

Od 12 września dwóch strażników
w oznakowanym samochodzie z napi−
sem „Patrol Szkolny Straży Miejskiej”
pełni służbę w pobliżu placówek oświa−
towo−wychowawczych. – Zazwyczaj pa−
troluje on codziennie inny rejon, ale nie
jest to regułą – wyjaśnia Jolanta Gło−
wacka, rzecznik prasowy SM. – Fun−
kcjonariusze pilnują porządku w rejo−

nach szkół, kontrolują miejsca zagrożo−
ne, gdzie gromadzi się młodzież oraz re−
agują na wykroczenia i przestępstwa.

We wrześniu strażnicy z Referatu
Szkolno−Edukacyjnego podczas patroli
pouczyli 11 uczniów, a czterem wysta−
wili mandaty karne: za palenie papiero−
sów lub picie alkoholu. 

– Coraz częściej z prośbą o pomoc
zwracają się do nas dyrektorzy szkół
– mówi Jolanta Głowacka. – Czekamy
na takie sygnały, choć oprócz specjal−
nych patroli w rejon placówek oświato−
wych codziennie kierowani są strażnicy
pełniący służbę w mieście. (m.d.)

Upomną i odwiozą

* 67−letni kierowca Opla Vectry pod−
czas cofania na ul. Kwiatka potrącił
74−letnią kobietę, która z obrażenia−
mi ciała trafiła do szpitala. 

* Złodzieje włamali się do peugeota za−
parkowanego przy ul. Misjonarskiej
i skradli radio o wartości ok. 400 zł.

* Na ul. Bielskiej 26−letni kierowca
Forda Sierry potrącił mężczyznę,
schodzącego z jezdni w niedozwolo−
nym miejscu. 80−letni ranny z ura−
zem kręgosłupa i złamanym żebrem
trafił do szpitala. 

* W markecie przy ul. Wyszogrodzkiej
zatrzymano dwóch 12−latków, któ−
rzy ukradli siedem gier komputero−
wych. 

* Z peugeota zaparkowanego przy ul.
Szarych Szeregów złodzieje zabrali
laptopa o wartości 7 tys. zł. 

* W Al. Jachowicza został zatrzymany
27−latek ze Szczytna, który wybił
szybę w drzwiach sklepu. Mężczyz−
na trafił do aresztu. Straty oszaco−
wano na 500 zł. 

* Złodziej, wykorzystując nieobecność
pracowników w biurze przy ul. No−
wowiejskiego, przez otwarte okno
ukradł z damskiej torebki telefon ko−
mórkowy i pieniądze. Straty – 1,3
tys. zł. 

* Z ul. Medycznej zginął Renault Clio
o wartości 25 tys. zł. 

* 19−letni płocczanin, kierujący Seatem
Ibiza, potrącił 64−letnią kobietę, któ−
ra przechodziła przez jezdnię poza
miejscem do tego wyznaczonym.
Ranną odwieziono do szpitala. Do
zdarzenia doszło przy ul. Rembieliń−
skiego.

* Na ul. Pszczelej dwóch mężczyzn za−
atakowało 34−letnią kobietę i skra−
dło jej torebkę, w której było 300
złotych i telefon komórkowy.

* Na ul. Wyszogrodzkiej 28−letnia ko−
bieta, kierująca renaultem na pro−
stym odcinku drogi zagapiła się
i uderzyła w VW Passata, następnie
wypadła z drogi i zatrzymała się do−
piero na parkingu hipermarketu
OBI. Kierowca VW także stracił pa−
nowanie nad pojazdem i uderzył
w latarnię. Razem z pasażerem trafi−
li do szpitala. 

* Złodzieje, po wybiciu szyby
w drzwiach Opla Astry zaparkowa−
nego przy ul. Łukasiewicza, zabrali
radio przenośne o wartości 40 zł.
Następnie włamywacze dostali się
do innego samochodu – tym razem
renaulta – i ukradli kasę fiskalną
oraz radio CB. Straty – 1,5 tys. zł. 

* Złodziej wszedł przez otwarte okno
na zaplecze baru przy ul. Bielskiej
i zabrał papierosy oraz pieniądze.
Straty oszacowano na 800 zł. 

* Na Wzgórzu Tumskim grupa męż−
czyzn zaczepiła dwóch 16−latków
i zażądali oddania rzeczy wartościo−
wych. Gdy chłopcy odmówili, zo−
stali pobici i skradziono im telefon

komórkowy oraz zegarek. Straty
– 700 zł. 

* Na ul. Gierzyńskiego 29−letni kierow−
ca Opla Corsy podczas cofania po−
trącił 77−letnią kobietę, która z obra−
żeniami ciała trafiła do szpitala. 

* Na ul. Padlewskiego mężczyzna ude−
rzył 85−letnią płocczankę i ukradł jej
portfel, w którym było 70 zł.

* Złodziej zabrał torebkę damską, którą
pacjentka zostawiła przy drzwiach
do gabinetu lekarskiego przy ul.
Lachmana. Łupem złodzieja padły
dokumenty, klucze oraz 150 zł. 

* Na ul. Andersa mężczyzna wyrwał
z ręki kobiety torebkę, w której były
pieniądze, dokumenty, telefon ko−
mórkowy oraz karta bankomatowa.
Straty – 2 tys. zł. 

* Złodziej wykorzystał nieuwagę do−
mowników, którzy przebywali
w mieszkaniu przy ul. Reja i z przed−
pokoju ukradł torebkę damską, w któ−
rej były pieniądze i karta bankomato−
wa. Straty oszacowano na 500 zł. 

* W podpłockiej Srebrnej 66−letni ro−
werzysta, w momencie gdy wyprze−
dzał go samochód ciężarowy, stracił
panowanie i przewrócił się na jezd−
nię. Mężczyzna złamał obojczyk
i trzy żebra. 

* W Białobrzegach na trasie Płock−
Warszawa pijany 32−letni kierowca
scani zderzył się z Fiatem Bravo,
prowadzonym przez 27−latka. Obra−
żeń ciała doznał kierowca fiata. Pirat
z tira trafił do aresztu. (m.d.)

Kronika policyjna
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Starszy sierżant z posterunku policji
w Szczawinie Kościelnym – Arkadiusz
Kaźmierczak i jego owczarek belgijski
– Tina zajęli drugie miejsce w ogólno−
polskich mistrzostwach policyjnych
psów i ich przewodników. Pokonali aż
52 inne pary. Sędziowie oceniali m.in.
posłuszeństwo czworonga, umiejętność
tropienia przez niego ludzkich śladów
na odcinku dwóch kilometrów i to, jak

bronią swojego opiekuna. Przewodnicy
zdawali egzamin ze strzelania

W nagrodę za drugie miejsce, oprócz
nagrody pieniężnej, Arkadiusz Kaź−
mierczak dostał rower górski. 

Tina ma trzy lata i na co dzień pracu−
je na posterunku policji w Szczawinie
Kościelnym. Do jej zadań należy patro−
lowanie okolicy oraz tropienie złodziei
i włamywaczy. (m.d.)

Policjant i jego pies
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Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła
w Płocku oraz Rzecznik Osób Niepeł−
nosprawnych zorganizowali 2 paź−
dziernika VI spotkanie osób niepełno−
sprawnych i ich środowisk, połączone
z piknikiem integracyjnym pod hasłem
„Wspólnie możemy więcej”.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą
mszą św. w kościele parafialnym p.w.
św. Jakuba Apostoła. Podczas mszy zo−
stały wręczone statuetki „Jesteś Przyja−
cielem” osobom, które w sposób szcze−
gólny angażują się w pracę na rzecz
osób niepełnosprawnych. Przyznano je:
Teresie Zonenberg – prezesowi Stowa−
rzyszenia Osób Chorych na Stwardnie−
nie Rozsiane, Tadeuszowi Kopcińskie−
mu – właścicielowi firmy „K” oraz zes−
połowi cygańskiemu „Romen” pod kie−
rownictwem Zbigniewa Kowalskiego.

Druga część spotkania odbyła się
w hali sportowej w Borowiczkach.

Przygotowano piknik dla niepełno−
sprawnych, opiekunów, przyjaciół, sto−
warzyszeń, instytucji i wszystkich za−
angażowanych w pomoc niepełno−
sprawnym.

W programie imprezy były liczne
konkursy, gry i zabawy, kiermasz wy−
robów przygotowanych przez niepełno−
sprawnych oraz loteria fantowa z przez−
naczeniem środków na pomoc dziecku
choremu na mukowiscydozę. Ponadto
skosztować można było grochówki,
chleba ze smalcem i ogórkiem, kiełbasy
i bigosu.

Z uczestnikami bawili się wiceprezy−
denci: Tomasz Kolczyński, Piotr Kube−
ra i Dariusz Zawidzki.

Trzeba podkreślić, że do zorganizo−
wania spotkania przyczyniło się wielu
darczyńców. Wszystkim przygrywały
zespoły „Rodeo” i „Romen”.

Ewa Urbańska

Możemy więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia,
który przed laty zajmował się głównie
budową wiejskich ośrodków zdrowia te−
raz skupia się na wspomaganiu placówek
medycznych w nowoczesny sprzęt.
I choć pieniędzy ma obecnie znacznie
mniej, niż wówczas gdy składki na
NFOZ były nieomal obowiązkowe,
w ciągu 8 miesięcy bieżącego roku uda−
ło się uzbierać 77 tys. 859 złotych. Część
wpływów to odpisy 1% podatku od osób
fizycznych, jako że Fundusz ma status
organizacji pożytku publicznego.

Za te pieniądze o nową aparaturę
wzbogaciły się 4 placówki: Poradnia
Gastroenterologiczna w Płocku otrzy−
mała sprzęt za ponad 42 tys. złotych
(m.in. videoprocesor, wózek do zesta−
wu videogastroskopu), SZPZOZ w Łę−
czycy dostał kardiomonitor za 19.900

zł, oddział ratownictwa SPZOZ w Lip−
nie ma nowy pulsoksymetr przenośny
i szynę wyciągową (łącznie za 6.500
zł), a oddział ginekologiczny, nefrolo−
gii i neutroumatologii w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Płocku otrzy−
mały źródło światła Xenon Nowa (20
tys. zł), plastry przeciwkrwawienne
(1.498 zł), łóżka łamane z materacami
i stabilizator ułożenia bocznego (ponad
19 tys. zł.).

Przewodniczący płockiego oddziału
NFOZ Leszek Majewski dziękuje
wszystkim ofiarodawcom, dzięki któ−
rym uzupełniono niektóre braki w po−
wyższych placówkach a szczególnie
prezesowi PERN i prezesom Sądów
Rejonowych w Płocku i Łęczycy, któ−
rzy na rzecz NFOF zasądzają nawiązki
finansowe. (j)

NFOZ dziękuje

Ponad pół roku temu informowaliś−
my o poważnych zmianach organiza−
cyjnych w płockim MOPSie. W lutym
zlikwidowane zostały Rejonowe Oś−
rodki Pomocy Społecznej. Było ich 9.
Zastąpiły je trzy Zespoły Pracy Socjal−
nej. Wówczas przy pl. Dąbrowskiego 1
utworzony został pierwszy Zespół Po−
radnictwa Specjalistycznego, w skład
którego weszli specjaliści: pedagodzy,
psycholog, prawnik, logopeda. Do za−
dań zespołu należało prowadzenie sze−
roko pojętych działań profilaktycznych
zapobiegających powstawaniu sytuacji
kryzysowych i rozwiązywaniu zaistnia−
łych problemów.

– Doświadczenia naszej placówki
w pracy z klientem oraz bariery i trud−
ności, na które napotykają mieszkańcy
naszego miasta, powodują konieczność
poszerzenia oferty pomocowej dla
osób, które samodzielnie nie są w sta−
nie rozwiązać problemów – mówi Ma−
rzena Bartosiak z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku. Dlatego
MOPS uruchamia od 17 października
kolejne 3 Zespoły Pomocy Specjali−
stycznej, które będą funkcjonowały
przy każdym Zespole Pracy Socjalnej
oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Podobnie jak ten pierwszy, mają poma−
gać osobom znajdującym się w sytua−
cjach kryzysowych, spowodowanych
między innymi: problemami emocjo−
nalnymi, egzystencjonalnymi, do−
świadczaniem przemocy domowej czy
trudnościami wychowawczymi (w
szkole i w domu). Tu pomoc znajdą
osoby samotnie wychowujące dzieci,
samotne, współuzależnione i bezrobot−

ne, które nie mogą sobie poradzić z sy−
tuacją w jakiej się znalazły. Na wspar−
cie mogą liczyć mieszkańcy Płocka,
którzy mają problemy związane z nie−
pełnosprawnością, długotrwałą chorobą
własną bądź członka rodziny. Chodzi
przede wszystkim o wszelkiego rodzaju
poradnictwo: prawne, psychologiczne,
pedagogiczne, a także pomoc w prawi−
dłowym załatwianiu konkretnych trud−
nych spraw życiowych. W Zespołach
Pracy Specjalistycznej bezpłatnych po−
rad i konsultacji udzielać będą psycho−
lodzy, pedagodzy, prawnicy oraz pra−
cownicy socjalni. (rł)

Praktyka pracy socjalnej, nakierowana wcześniej na świadcze−
nie głównie pomocy pieniężnej, obecnie zaczyna opierać się na
profesjonalnym wdrażaniu pomocy socjalnej 

Specjalista 
na każdy problem

Dni i godziny pracy Zespołów Po−
mocy Specjalistycznej

Zespół Pomocy Specjalistycznej
przy Zespole Pracy Socjalnej Nr 1
(ul. Pl. Dąbrowskiego 1): poniedzia−
łek, środa, piątek w godz.16 – 19,
pok. 10 – 12; tel. 364 03 95 do 97

Zespół Pomocy Specjalistycznej
przy ZPS Nr 2 (ul. Wolskiego 4):
wtorek, środa, piątek w godz. 16 –
19, pok. 101 – 103; tel. 364 02 36,
364 02 37 i 364 02 41

Zespół Pomocy Specjalistycznej
przy ZPS Nr 3 (ul. Kolegialna 47):
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 16 – 18, pok. 205, 214, 217;
tel. 364 02 82, 364 02 85, 364 70 90

Zespół Pomocy Specjalistycznej
przy OIK (ul. Wolskiego 4): ponie−
działek, środa, czwartek w godz.16 –
18, pok. 112, 113, 114, 115; tel. 364
02 49 do 51

Muzeum Mazowieckie zmienia go−
dziny otwarcia, a także ceny biletów. 

Od 15 października muzeum otwarte
będzie: we wtorek od 10 do15, od śro−
dy do piątku w godz. 10 – 16 oraz w so−
botę i niedzielę od 10.30 do 16.30. Te−
raz za wstęp do kamienicy przy ul.
Tumskiej 8 zapłacimy 6 zł za bilet nor−

malny i 3 zł za bilet ulgowy. Koszt
przewodnika grupy do 25 osób to 35 zł.
W Spichlerzu zapłacimy mniej: 3 zł
(normalny) i 2 zł (ulgowy) oraz 20 zł za
przewodnika dla grupy do 30 osób. Za−
równo przy ul. Tumskiej 8 jak i przy ul.
Kazimierza Wielkiego 11b bezpłatnie
wchodzą dzieci do 7 lat, a w każdy
czwartek – wszyscy zwiedzający. Ceny
i godziny otwarcia obowiązują do 15
maja 2006 r. (rł) 

Zimą drożej
Mur Berliński

Taki tytuł nosi wystawa plakatu, którą otwarto 11 października 2005 ro−
ku w Domu Darmstadt. Została zorganizowana w ramach obchodów Roku
Polsko−Niemieckiego.

Na wystawie możemy zobaczyć kilka plakatów, pochodzących z Muze−
um Berlińskiego.

Wystawę oglądać możemy do 24 października. E.U.
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Z dużą nadzieją spółdzielcy przy−
jęli ostatnią nowelizację ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zapoczątkowana 11 marca 2005 r.
w Sejmie naprawa przepisów
uwłaszczeniowych nie udała się
w pełni. Późniejsze orzeczenie TK
z 20.04.2005 r. ujawniło niekonsty−
tucyjność części przepisów, ale Sejm
3 czerwca 2005 r. nowelizację przy−
jął, nie mając możliwości jej zmian
i taka weszła w życie. Czwarta wer−
sja ustawy o spółdzielniach mieszka−
niowych nadal nie spełnia wymogów
prawa w nowych warunkach ustrojo−
wych.

Wkrótce po orzeczeniu TK została
złożona 6 maja 2005 r. kolejna wer−
sja nowelizacji ustawy inicjatora ru−
chu uwłaszczeniowego w Polsce –
senatora prof. Adama Bieli. Tym ra−
zem w pełni zgodna z uzasadnieniem
orzeczenia TK. Spółdzielniom nie
wolno zarabiać kosztem członków –
(nie ma uzasadnienia w rozliczeniach
wewnątrz spółdzielczych stosowanie
cen rynkowych). Oczywista jest więc
potrzeba ujawniania kosztów fak−
tycznych. Nie mają też uzasadnienia
formy podobne do własności tzw.
własnościowe. Spółdzielcom nie po−
zostaje nic innego, jak wierzyć, że po
wyborach wreszcie doczekają się
konstytucyjnych przepisów prawa do
uwłaszczenia swojej własności. 

Aktualna nowelizacja ustaw spół−
dzielczych zawiera wiele dobrego, są
np. nowe przepisy o konsekwencjach
karnych dla członków zarządów spół−
dzielni, działających na jej nieko−
rzyść. Niestety, zawiera ona również
błędy legislacyjne, stąd potrzeba dal−

szych zmian. Sytuację tę wykorzystu−
ją przeciwnicy uwłaszczenia. Na ła−
mach Gazety Prawnej lub Rzeczpos−
politej czytamy często półprawdy,
a np. prezes jednej z płockich spół−
dzielni ignoruje dorobek płockich
spółdzielców w postaci uchwalonej
przez Radę Miasta bonifikaty 99
proc. przy wykupie gruntów od gmi−
ny, oszukując ludzi potrzebą oczeki−
wania na ustawę przekształcającą
użytkowanie wieczyste gruntów we
własność (za cenę pełnych kosztów
wykupu gruntów). By ustrzec spół−
dzielców przed błędami niewiedzy,
Stowarzyszenie Obrony Spółdziel−
ców w Płocku wydało Poradnik
Uwłaszczeniowy pn. „Własność
odrębna”.

Poradnik stanowi uporządkowany
materiał informacyjny na temat pra−
wa i istoty uwłaszczenia spółdziel−
ców – właścicieli swojej części we
wspólnym majątku, znaczenia włas−
ności odrębnej jako wartości prywat−
nego kapitału obrotowego, zabezpie−
czenia się przed nie swoimi długami
bądź przed sprzedażą bloku wraz
z ludźmi z prawem własnościowym.
Zawarte informacje w Poradniku uw−
zględniają ostatnie zmiany przepisów
ze wskazaniem niezgodności z pra−
wem. Podzielony jest na rozdziały
w kolejności zgodnej z kolejnością
spraw w procedurze uwłaszczenia,
a także podane są przypisy wiążą−
cych aktów prawnych. W Poradniku
czytelnik znajdzie przybliżenie sytu−
acji likwidacji lub upadłości spół−
dzielni oraz warunki zabezpieczenia
swojej własności.

Obecnie spółdzielcy powinni wie−
dzieć, że ważna jest kwestia skutkują−
ca dodatkowymi kosztami podatku,
niezależnie od formy rozliczeń
przekształcenia. Jest nią termin zło−
żenia wniosku o uwłaszczenie. Na−
bycie własności prywatnej oznacza
opłatę podatku VAT od jej wartości.
Spółdzielcy zostali zwolnieni z opłaty
podatku do końca 2007 r. Wobec
ustawowego terminu 24 miesiące na
jego realizację, kto nie zdąży złożyć
wniosku do końca 2005 r. może być
narażony na dodatkowy koszt VAT
od wartości nieruchomości. Złożenie
wniosku nic nie kosztuje (nadto wy−
cofać można się zawsze, nawet przed
umową notarialną), a jest zabezpie−
czeniem na przyszłość. Zabezpiecze−
nie to, to m.in. zwolnienie od konsek−
wencji za długi spółdzielni.

Tadeusz Borowicki 
Prezes Oddziału SOS 

w Płocku

W czerwcu 2005 r. Sejm przyjął trzecią nowelizację ustawy o spół−
dzielniach mieszkaniowych. Mimo, iż Trybunał Konstytucyjny orzekł
o sprzeczności części jej przepisów z konstytucją, to podpisana przez
Prezydenta RP weszła w życie. 

Płockie Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców

Perspektywa Praw
Spółdzielczych

Uwaga mężczyźni urodzeni w 1987
roku! Do 31 października br. przepro−
wadzana jest rejestracja przedpoboro−
wych. 

Obowiązek zgłoszenia się do reje−
stracji mają mężczyźni, którzy
w 2005 r. kończą 18 lat życia. Ponadto
do rejestracji muszą zgłosić się ci męż−
czyźni, którzy nie wypełnili tego obo−
wiązku we właściwym czasie, a w tym
roku kończą 24 lat. Powinni stawić się
do końca roku kalendarzowego.

Rejestracja odbywa się w Urzędzie
Miasta, Stary Rynek 1, pokój 16.
Przedpoborowy musi mieć przy sobie
dowód osobisty, a jeżeli nie ukończył
18 lat – inny dokument pozwalający
stwierdzić jego tożsamość. 

Uwaga! Osoba, która nie otrzyma
wezwania pisemnego, nie jest zwol−
niona z obowiązku zgłoszenia się do
rejestracji. Niestawienie się podlega
karze grzywny lub ograniczenia wol−
ności. (m.d.)

Do woja marsz!

– Aż mi dech zaparło – to pierwsze
słowa trenera Kisiela tuż po końcowej
syrenie. – Wygrana z mistrzem Nie−
miec w swojej hali to miłe uczucie.
Moi zawodnicy pokazali, że potrafią
walczyć i mają duże umiejętności.
W pierwszej połowie na wyróżnienie
zasłużyli Damian Wleklak i Andrzej
Marszałek, w drugiej dobrą zmianę
dał Marek Witkowski. 

Po pierwszym wyjazdowym spot−
kaniu z duńskim KIF Kolding, który
płocczanie przegrali 38:29 (16:14),
mało kto spodziewał się, że podo−
pieczni Krzysztofa Kisiela nawiążą
równorzędną walkę z utytułowanym
rywalem zza Odry. Początek spotka−
nia był wyjątkowo udany dla wiśla−
ków, ponieważ błędy w ataku równo−
ważył dobrze tego dnia dysponowany
Andrzej Marszałek. W 15. minucie na
tablicy widniał wynik 10:10. Zawod−
nicy z Kiel, jakby nieco zadziwieni
takim obrotem sprawy, próbowali
różnych wariantów kombinacyjnego
rozegrania, ale nie przynosiło to ocze−
kiwanego rezultatu. W 28. minucie to
nafciarze prowadzili 16:14. Bardzo
udany mecz rozegrał Michał Zołoteń−
ko, którego rzuty „przerywały ręce”
bramkarzowi gości. Na przerwę Wi−
sła schodziła z jednobramkowym pro−
wadzeniem i podbudowana faktem
równorzędnej gry z 12−krotnym mi−
strzem Niemiec. 

Niestety, po przerwie to goście
zwarli lepiej szyki i w 36. minucie
objęli prowadzenie 22:19. W tak za−
ciętym meczu to strata niemal nie do
odrobienia. W tym momencie poja−
wił się na parkiecie Marek Witkow−
ski, któremu już wielu „fachowców”
od piłki rzucanej wróżyło rychły ko−
niec kariery. Ale to właśnie on poka−
zał sposób na pokonanie zawodni−
ków z Kiel. Jego niesygnalizowane
rzuty z biodra zupełnie zdezoriento−
wały rywali i w 45. minucie hala
przy Łukasiewicza oszalała ze szczę−
ścia, bo na tablicy pojawił się wynik
24:24. Od tego momentu nafciarze
dyktowali warunki i utrzymywali
jednobramkową przewagę. Jeszcze
tylko w 56. minucie zespół niemiec−
ki zdołał wyrównać stan rywalizacji
na 30:30, ale dwa gole zdobyte przez
płocczan przesądziły definitywnie
o sensacyjnej wygranej Wisły Płock
32:31. 

Tym spotkaniem płocczanie udo−
wodnili, jak wielkim są zespołem
i jak niespożyte pokłady umiejętności
drzemią w każdym z zawodników,
a niedawna ligowa porażka ze Ślą−
skiem Wrocław to tylko chwila roz−
luźnienia i nieuwagi, która trafia się
najlepszym zespołom. 

W drugim meczu naszej grupy
Meshowv Brest przegrał z KIF Kol−
ding 27:29 (13:14). P.N.

Szczypiorniści płockiej Wisły wznieśli się na wyżyny swoich
umiejętności i w swoim drugim meczu rozgrywek Ligi Mistrzów
wygrali z zespołem mistrza Niemiec THW Kiel 32:31 (16:15). 

Niemcy 
pokonani 

WISłA: Marszałek, Wichary – Niedzielski, Ilin – 1, Szyczkow – 2, Witkowski
– 7 (1), Matysik – 4, Paluch – 3, Wiśniewski – 1, Wleklak – 6, Wuszter – 4 (1),
Zołoteńko – 4, Szczucki, Twardo.
THW: Fritz, M. Andersson – K. Andersson, Lundstrom – 6, Kavticnik – 3 (1),
Hagen – 2, Lovgren – 2, Wagner, Ahlm 4, Szilagyi – 3 (1), Zeitz – 7, Karaba−
tic – 4 (3).
KARY: Wisła – 12 min; THW – 6 min.
SĘDZIOWALI Oyvind Togstad i Svein Olav Oie (Norwegia)

Wisła Płock – THW Kiel 32:31 (16:15)

Płockie SOS zaprasza na infor−
macyjne spotkania otwarte
w czwartki zawsze o godzinie 17.
Najbliższe spotkanie: 20.10.2005 r.
w Gimnazjum nr 8 w Płocku przy
Kutrzeby 2a (Podolszyce Pn).
Terminy spotkań podajemy na
stronie internetowej www.so−
splock.kylos.pl lub telefonicznie
602−681−913 albo 263−65−80.
Członków SOS w sprawach
uwłaszczenia zapraszamy we
wtorki od godz. 16 na dyżury
w lokalu nr 8 przy Jachowicza 40
(były budynek PKS).
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Zgodnie z plakatowymi zapowie−
dziami, gwiazdami koncertu mieli
być: Kazimierz Kowalski i przyjacie−
le – w osobach Małgorzaty Kulińskiej
(sopran) i Andrzeja Jurkiewicza (te−
nor). Okazało się, że w naszym mie−
ście popularność Kowalskiego jest
wciąż bardzo żywa. Sala koncertowa
Państwowej Szkoły Muzycznej nie−
często widuje takie tłumy. Sprzedano
ponad 600 biletów i trzeba było do−
stawić dodatkowe krzesła. Przez do−
bre dwie godziny, rozentuzjazmowani
słuchacze bawili się podczas wartkie−
go występu solistów, chóru „Min−
strel” i muzyków Płockiej Orkiestry
Symfonicznej. Mistrzem ceremonii
był się sam Kowalski. W programie
koncertu znalazły się przebojowe arie
i piosenki z oper, operetek i musicali
Moniuszki, Mozarta, Lehara, Verdie−
go, Straussa, Bocka i Kalmana. Były
to tak znane tematy, że prowadzący
nie musiał specjalnie zachęcać wi−
dzów do wspólnego śpiewania. Owa
ludyczna warstwa koncertu to strzał
w dziesiątkę. Gorzej wypadła jego
strona artystyczna. Okazało się
(wbrew przypuszczeniom), że praw−
dziwymi artystami wieczoru stali się
gospodarze (orkiestra i chór), a Ko−
walski i przyjaciele poziomem bliżsi
byli Ich Troje, niż tuzom sceny ope−
rowej.

Muzycy zagrali z werwą i luzem,
sprawiając, iż słuchało się ich
z ogromną przyjemnością. Świetnie
zaśpiewał chór „Minstrel” z Liceum
Ogólnokształcącego im. Małachow−
skiego. Ogromny podziw wzbudziło
znakomite przygotowanie zespołu,
doskonale słyszalna radość wspólnego
muzykowania i spójne brzmienie.

Szczere gratulacje dla dyrygenta Sła−
womira Gałczyńskiego i korepetytorki
Elizy Łochowskiej. Moja admiracja
jest tym większa, iż doskonale wiem,
ile pracy kosztuje utrzymanie i prowa−
dzenie chóru młodzieżowego, w wa−
runkach postępującej degradacji mu−
zyki w polskim systemie kształcenia.
Młodzi chórzyści mogą mieć uzasad−
niony żal do dyrygenta Kazimierza
Wiencka, który wykazał się zupełnym
brakiem profesjonalizmu. Rozpoczy−
nając kolejną pieśń koncertu, maestro
Wiencek nie zaczekał, aż młodzież
wejdzie na scenę i będzie gotowa do
śpiewu. Chór jednak bardzo szybko
odnalazł się w tym bałaganie.

Co do Kowalskiego, to upewnił
mnie w przekonaniu, że śpiewać pub−
licznie już nie powinien. Trzy czwar−
te Arii Skołuby ze „Strasznego Dwo−
ru” wykonał pod dźwiękiem, a w naj−
bardziej popisowej części, po prostu
„udusił się”, nie mogąc porządnie
zaśpiewać niskich rejestrów. W trud−
niejszych momentach innych pieśni
był bardziej aktorem i melorecytato−
rem niż śpiewakiem.

Andrzej Jurkiewicz raczej straszył
swym głosem niż zachwycał. Śpiewa−
nie siłowe i irytująca „góra”, to cały
arsenał środków wokalnych, jakie za−
prezentował w Płocku.

Zdecydowanie najlepiej z całej trój−
ki wypadła Małgorzata Kulińska.
Świetna prezencja, niezła kultura wo−
kalna, ale i ona powinna popracować
nad precyzją i zrobić coś ze zbyt
ostrym tembrem głosu.

Stosując szkolną skalę ocen: piątka
dla orkiestry i chóru, dwója dla Pa−
nów, trójka z plusem dla Pani.

Robert Majewski 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Płocka Orkiestra
Symfoniczna przygotowała specjalny wieczór, idealnie trafiając
w gusta sporej części płockiej publiczności. Były kwiaty, nagro−
dy dla muzyków, okolicznościowe przemówienie dyrektora or−
kiestry Adama Mieczykowskiego i życzenia od prezydenta Miro−
sława Milewskiego.

Ich troje

Marian Wilk – gorący orędownik
historii Płocka a szczególnie na−
szego władcy Bolesława Krzywou−
stego, nawiązał kontakt z poznań−
skim archeologiem Mirosławem
Andrałojciem, który odkrył pieczęć
księcia, będącą dowodem, że
Krzywousty był postacią ważniej−
szą niż się dotąd wszystkim wyda−
wało. O książęcej bulli napisał
książkę oraz artykuł do czasopis−
ma „Archeologia Żywa”, którego
fragmenty zamieszczamy poniżej.
Autor uważa, że tłoki pieczętne, za
pomocą których pieczęć tę odbito
znajdują się najprawdopodobniej
tam, gdzie była kancelaria książę−
ca, a więc w Płocku.

(...) Na jednym ze stanowisk (Głębo−
kie 23 gm. Kiszkowo), 4 km od Jeziora
Lednickiego, dane nam było dokonać
w warstwie ornej wyjątkowego odkry−
cia – połowy ołowianej dwustronnej
pieczęci. Przeprowadzone badania son−
dażowe potwierdziły funkcjonowanie
tu w XII wieku osady.

Połowa ołowianego krążka ma gru−
bość 2,5 mm, średnicę 36 mm i waży
10,55 g. Analiza składu chemicznego,
wykonana w Instytucie Archeologii Uni−
wersytetu Jagiellońskiego, wskazuje na
wysoki udział ołowiu, przynajmniej na
poziomie ok. 92%, a niewielka zawar−
tość pierwiastków takich jak: żelazo, ar−
sen, antymon i mangan. Może sugero−
wać skład chemiczny zbliżony do złóż
galeny, pochodzącej z niecki bytomsko−
chrzanowskiej lub z Dolnego Śląska.
Wyniki te wskazują (wg Dariusza
Rozmusa z muzeum w Dąbro−
wie Górniczej) na ude−
rzające podobieństwo
pomiędzy pieczęcią
a analizowanymi przez
niego innymi ołowiany−
mi zabytkami ze stano−
wiska hutniczego w Łoś−
niu i z Naszacowic. Na−
wet zanieczyszczenia
posiadają podobny cha−
rakter, co może świad−
czyć o zbliżonym procesie hutniczym.
Na osi przełamanego krążka czytelny
jest kanalik, a w nim odcisk sznura.

Na awersie pieczęci znajduje się,
centralnie umieszczone, wyobrażenie
pełnej, stojącej na wprost postaci księ−
cia, trzymającego w prawej ręce (rów−
nolegle do ciała) włócznię. Legenda
głosi: + [...] (L)AVI D (V)[...(I)S POL.
Władca został ukazany w płaszczu
książęcym, być może spiętym na ra−
mieniu klamrą, z dłonią prawej ręki
zgiętą w łokciu i uniesioną w górę, za−
ciskającą się na drzewcu włóczni z gro−
tem w kształcie wydłużonego trójkąta.
Rewers pieczęci przedstawia, umiesz−
czoną centralnie, stojącą postać bisku−
pa, lewą ręką przyciskającego do piersi
księgę. Zachował się początek legendy:
(+) S A(DA)LBE(R)[...]. Obok głowy
znajduje się najprawdopodobniej odci−
nek krzywaśni pastorału. Z elementów
stroju biskupa dobrze widoczny jest hu−

merał pod szyją i niżej fragment alby,
można też doszukiwać się śladu paliu−
sza. (...)

Litery legend, obecnie mocno znisz−
czone, pisane były staranną kapitałą ro−
mańską. Czytamy je od krzyżyków ini−
cjalnych, umieszczonych u góry, na
osiach stempli. Na awersie znajdują się,
użyte w formie dopełniaczowej – koń−
cówka imienia...LAVI, zapewne [BO−
LEZ]LAVI, tytuł książęcy DVCIS
i określenie terytorialne POL, według
wszelkiego prawdopodobieństwa PO−
LONIE. Na rewersie zachowany jest
fragment napisu S ADALBER[...], przy
czym litera S oznacza tu skrót od wyra−
zu sanctus, po której następuje imię
ADALBERTUS.

Ta ołowiana pieczęć należała, jak
stwierdzono na podstawie badań po−
równawczych, do księcia Bolesława
Krzywoustego i była używana naj−
wcześniej po roku 1121, kiedy to roz−
poczęły się przygotowania polskiego
władcy do (zakończonej powodzeniem)
misji chrystianizacyjnej na Pomorzu
Zachodnim.

Polska bulla książęca?

W żadnych źródłach pisanych nie od−
notowano używania bulli przez polskie−
go władcę. A bulla to pieczęć najwyż−
szej rangi. Pochodzi ze starożytnego
Rzymu, w średniowieczu była w po−
wszechnym użyciu w kancelariach Bi−
zancjum i w strefie wpływów kulturo−
wych tego imperium. Inaczej rzecz wy−
glądała w łacińskiej Europie – tu pod−
stawowe znaczenie miały bulle papie−
skie, pieczęcie o nieprzerwanej od VI

wieku tradycji. (...)
Dzieje pieczęci polskich wład−

ców znane są szerzej dopiero od 4
ćwierci XII wieku, a jedynym do−

wodem wcześniejszego ich uży−
wania w kancelariach Pia−

stów jest starsza o co naj−
mniej 70 lat pieczęć
księcia Władysława
Hermana. Nasze od−
krycie, w sposób zu−
pełnie niespodziewa−
ny, uzupełnia nieco tę
lukę. Jest to druga (po
wspomnianej wyżej)
najstarsza pieczęć pia−

stowska – przy tym pieczęć najwyższej
rangi. Nie wiemy, skąd wzięło się prawo
do jej używania i wyjątkowa pod tym
względem pozycja polskiego władcy
w końcu pierwszej ćwierci XII wieku.
Zabytek potwierdza jednak dowodnie ta−
ki status polskiego księcia.

(...) Polska bulla książęca mogła po−
jawić się jako element przygotowań do
chrystianizacji; doskonale wpisywała
się w ostentacyjną oprawę, towarzy−
szącą wyprawie misyjnej. Odniesiony
sukces (na Pomorzu od 1124 roku) był
niewątpliwym powodem do manife−
stowania przed chrześcijańskim świa−
tem zarówno roli księcia w tym przed−
sięwzięciu jak i skuteczności patrona−
tu św. Wojciecha. Program ikonogra−
ficzny bulli i młodszych monet księcia
wskazuje na manifestowanie przez
Bolesława Krzywoustego tych daleko
idących zamierzeń. (...)

Mirosław Andrałojć

Niedoceniony Krzywousty



Po wakacjach powracamy do drukowania rozkładów jazdy. 
UWAGA!!! Podajemy czas odjazdu Z POCZĄTKOWYCH przystanków

(pętli). Po lewej stronie rozkładu podany jest czas jazdy do poszczególnych
przystanków. Minuty te należy DODAĆ(!) do godziny umieszczonej w rozkła−
dzie. Podane czasy przejazdu są minutami orientacyjnymi. Mogą się one różnić
od rzeczywistych, w zależności od natężenia ruchu na ulicach. 

Przykład: autobus linii numer 3 z przystanku przy ul. Przemysłowej−
Kostrogaj odjeżdża o godzinie 10.13 (to podajemy). Jeżeli chcemy wsiąść na
przystanku Jachowicza−Bielska, to do tego czasu należy doliczyć czas przejazdu
(z Przemysłowej do Jachowicza, podany z lewej strony), czyli 9 minut i wtedy
wiemy, że autobus wyjeżdżający z Przemysłowej o 10.13 na interesującym nas
przystanku będzie o godzinie 10.22. 

*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*
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Cały czas pozostaje w świadomości
społecznej jako prezes Towarzystwa
Naukowego Płockiego, którym kiero−
wał od czasu jego reaktywowania
w 1907 roku, praktycznie do swojej
śmierci. Wytrawny fotografik, dosko−
nały lekarz, antropolog, regionalista,
działacz społeczny. Był też pierwszym
prezydentem Płocka w niepodległej
Polsce. 

Ojciec „przejrzystego urzędu”

Mało kto wie, że Aleksander Macie−
sza (zanim świat zwariował na punkcie
Systemów Zarządzania Jakością (ISO)
w administracji) podobne zasady zaczął
wprowadzać już przed pierwszą wojną
światową, początkowo jako szef Rady
Miejskiej, potem burmistrz, a następnie
prezydent Płocka. – Należy docenić no−
watorską – jak na owe czasy – myśl
stworzenia przyjaznego dla mieszkań−
ców urzędu, gdzie pracownicy starali
się grzecznie i uprzejmie w dogodnych
dla interesantów godzinach załatwiać
ich sprawy, a nie traktować jak natrę−
tów – mówiła Elżbieta Popiołek z Mu−
zeum Mazowieckiego w Płocku, która
przygotowała referat o działalności sa−
morządowej Aleksander Macieszy.
– Znakomicie posiadł trudną sztukę za−
rządzania gospodarką miejską. 

Maciesza ustanowił z własnych fundu−
szy trzy nagrody za projekty zmian metod
pracy, upraszczających technikę biurową
i pozwalających osiągać skuteczność
i oszczędność. Warunki, jakie stawiał sa−
morządowcom, przedstawił w swym re−
feracie wygłoszonym już w 1910 r. Stwo−
rzył specjalny regulamin, który przewi−
dywał surowe kary m.in. dla tych, którzy
chcieliby wykorzystać stanowisko do
czerpania materialnych korzyści. Z jednej
strony zwalniał nie radzących sobie
urzędników, z drugiej – dbał o podwyż−
szanie wykształcenia przez pracowników
magistratu, zapewniał im też bezpłatne
świadczenia zdrowotne. 

– Zarząd Miejski pod przewodnic−
twem Macieszy dbał również o to, aby
wykonawcy robót zleconych przez ma−
gistrat i dostawcy wszelkiego rodzaju
towarów oraz usług niezbędnych Płoc−
kowi nie wykorzystywali czasu wojny
do bogacenia się kosztem miasta – do−
daje Popiołek. – Pilnował również, by
wszelkie wydawane koncesje przynosiły
zyski.

Poza rozwiązywaniem zwykłych
problemów, myślał o przyszłości mia−
sta. Wiedział, że rozwój Płocka związa−
ny jest z rozszerzeniem miejskich gra−
nic oraz budową linii kolejowej i dru−
giego mostu. Zabiegał o to w Minister−
stwie Komunikacji. Zaangażował się
bardzo w sprawę przyłączenia Radzi−
wia do Płocka. Stało się to 1 kwietnia
1923 roku. Był to też rok, w którym
wycofał się z prac w samorządzie, ale
nie narzekał na brak zajęć. 

Naukowiec i lekarz

Był członkiem wielu towarzystw
o zasięgu krajowym i międzynarodo−
wym tj. Polskiego Towarzystwa Lekar−
skiego, Polskiego Towarzystwa Higie−

nicznego, Polskiego Towarzystwa i Fo−
tograficznego oraz Międzynarodowego
Instytutu Antropologicznego w Paryżu.
Zdaniem dr Tomasza Kordali, kierują−
cego działem archeologicznym Muze−
um Mazowieckiego, z punktu widzenia
historii nauki największą wartość mają
jego prace antropologiczne. W płockim
więzieniu założył ośrodek badań antro−
pologicznych, gdzie pod pozorem ba−
dań nad sposobem identyfikacji prze−
stępców na podstawie antropologicz−
nych pomiarów, prowadził badania lud−
ności Mazowsza Płockiego. Cały czas
czynnie uprawiał swój zawód lekarza.
Zaraz po przyjeździe do Płocka założył
oddział okulistyczny w Szpitalu św.
Aleksego (dziś – św. Trójcy). Walczył
z jaglicą i ślepotą. 

– Prowadził badania nad anatomią
i fizjologią oka. Uważał je za warunek
propagowania zasad profilaktyki i le−
czenia chorób oczu – tłumaczył dr Ma−
rek Świtalski, prezes Płockiego Towa−
rzystwa Lekarskiego. – Prowadził ba−
dania podręczników szkolnych pod
względem przejrzystości i jakości dru−
ku, doprowadzając w konsekwencji do
poprawy druku wydawnictw szkolnych
w następnych latach. 

W 1917 r. pracował jako ekspert
w Tymczasowej Radzie Lekarskiej
w Warszawie. Rok później uczestniczył
w opracowaniu programu nauczania hi−
gieny szkolnej, przygotowywanego przez
Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświaty Publicznej. Nie zapominał jed−
nak o Płocku. W I Gimnazjum Polskim
był lekarzem szkolnym i nauczycielem
higieny. Do jego największych osiągnięć
na tej niwie należy stworzenie pierwsze−
go w Polsce kąpieliska szkolnego z natry−
skami dla podniesienia stanu czystości
wśród młodzieży szkolnej przy Gimna−
zjum im. Marsz. St. Małachowskiego.
W 1924 roku otrzymał nagrodę w kon−
kursie im. Grzegorza Piramowicza za

szczególnie gorliwą i wydatną pracę hi−
gieniczno – lekarską w szkole. Zorgani−
zował akcję dożywiania uczniów, którą
finansowano z darowizn nauczycieli
szkoły. W 1922 roku grono nauczyciel−
skie – na jego wniosek – wysłało na ku−
rację do Ciechocinka dwóch uczniów
chorych na gruźlicę. W 1928 roku Macie−
sza przygotował również wykresy norm
rozwojowych dla swoich uczniów oraz
wykresy współzależności między rozwo−
jem fizycznym a postępami w nauce. 

Palacze do kozy

Za jego sprawą rada pedagogiczna
męskiego gimnazjum poświęciła wiele
uwagi walce z paleniem papierosów
przez uczniów. Według regulaminu
szkolnego palenie w gmachu szkoły
było surowo wzbronione.

– Sami nauczyciele zostali zobowiąza−
ni do kontroli „klubów szkolnych” tj. to−
alet. Wzmożone inspekcje wyłapywały
licznych winowajców, którzy byli suro−
wo karani. Kary wymierzano różne: od 6
godzin aresztu, obniżenia stopni ze spra−
wowania, publicznej nagany przez dy−
rektora, aż do wydalenia ze szkoły, gdy
na paleniu przyłapywano źle uczących
się – mówiła Małgorzata Kwiatkowska,
nauczyciel z L.O. im. Wł. Jagiełły. – Ja−
ko ciekawostkę należy odnotować wyda−
rzenie z 1926 roku, kiedy to dwóch ucz−

niów klasy III pociągnięto do odpowie−
dzialności za palenie, co spowodowało,
że uczniowie ci obawiając się kar od ro−
dziców zbiegli do Warszawy, ale zostali
sprowadzeni stamtąd po kilku dniach.
W szkole tym uczniom wymierzono karę
kilkugodzinnej kozy, a po jej zakończe−
niu dr Maciesza odbył z nimi pogadankę
o szkodliwości palenia. Warto przypom−
nieć, że dowody naukowe dotyczące
wpływu palenia na rozwój raka płuc do−
starczono dopiero w latach 60. ubiegłego
stulecia, co świadczy o niezwykłej intui−
cji doktora z Płocka. 

Ostatnim referatem sesji w TNP był
odczyt Artura Krasa, prezesa Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego o ostat−
niej pasji Macieszy – historii polskiej fo−
tografii.

W sesji uczestniczyła m. in. Halina
Brzózka, która dzięki doktorowi, który
wystawił jej zaświadczenie o chronicz−
nym zapaleniu gardła, uniknęła wywózki
na roboty do Niemiec w 1944 roku. 

– Rzetelną i uczciwą pracą zjednywał
sobie ludzi. Ceniono go jako człowieka
niezwykłego serca. Żył skromnie, po−
magając innym – podsumowała dr An−
na Stogowska.

Po sesji odsłonięto tablicę pamięci dr
Aleksandra Macieszy na murze Zakła−
du Karnego i złożono kwiaty na grobie
Macieszów, odrestaurowanym tuż
przed obchodami jubileuszu w ramach
akcji „Ratujmy Płockie Powązki”. 

W organizację obchodów 130. rocz−
nicę urodzin i 60. rocznicy śmierci
Aleksandra Macieszy (7 października)
i bardzo interesującej sesji naukowej
zaangażowało się wiele towarzystw,
instytucji i placówek, nie tylko kultu−
ralno – oświatowych. Obok TNP były
to: Muzeum Mazowieckie, PTF, PTL,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt−
ków, Zakład Karny, Jagiellonka
i Gimnazjum nr 8. 

Radosław Łabarzewski

Niezwykła intuicja, potężny umysł i wielkie serce – tak można podsumować obraz pierwszego prezesa TNP, rysujący się po sesji
naukowej poświęconej jego pamięci

Maciesza – człowiek zwielokrotniony

Złożenie kwiatów na grobie Macieszów. Od lewej: Marian Chudzyński, ks. Michał Grzybowski i Andrzej Kansy
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Tablica pamięci wykonana przez
osadzonych z Zakładu Karnego w Płocku
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Wrześniowe warsztaty kierowane są
do fotografików i plastyków. Mają im
przybliżyć najnowsze technologie „wy−
twarzania obrazu”. To również okazja
do poznania innych pasjonatów technik
komputerowych, wymiany doświad−
czeń i poznania nowinek związanych
z cyfrową obróbką obrazu. – To jedyna
taka impreza w Polsce – podkreśla Bo−
żena Śliwińska, dyrektor Płockiej Gale−
rii Sztuki, organizującej warsztaty
w Soczewce. 

Trzy De i wektor

W tym roku głównym tematem roz−
mów były techniki 3D, oprogramowa−
nia graficzne do Linuxa, grafika wekto−
rowa oraz bezpieczeństwo w sieci. Za−
prezentowany został również papier
przeznaczony do druku cyfrowego. 
– To był jeden z podstawowych proble−
mów dla naszych artystów – mówi Bo−
żena Śliwińska. W technikach tradycyj−
nych mają wybór – różne gramatury,
kolory, faktura – których, do niedawna
pozbawiony był druk cyfrowy. Od kil−
ku lat zaczyna się to zmieniać; dowo−
dem był zaprezentowany podczas war−
sztatów papier niemieckiej firmy Hah−
nemühle. 

Zajęcia trwały od rana do południa.
Potem były konsultacje, pokazy, m.in.

najnowszego filmu Krzysztofa Kiwer−
skiego inspirowany grafikami Jacka
Gaja. Film przywiózł Grzegorz Biliński
z krakowskiej ASP, który opowiadał
o technice 3D. Wspierał go również
Cezary Dzięcielski z Płocka i mąż Han−
ny Haskiej – artystki z Warszawy.
W Soczewce nie zabrakło Joanny Pia−
seckiej, Jerzego Mazusia i Wiesława
Nadrowskiego – płockich artystów
związanych z PGS i „cyfrowymi” war−
sztatami. Przyjechał również uczestnik
ubiegłorocznych spotkań Wiesław Sza−
mocki z Torunia. W sumie 15 artystów.
Jak co roku, sprzęt udostępniła płocka
firma Alltech.

Nadzieje i plany

Wśród uczestników coraz częściej
można spotkać rektorów polskich
uczelni artystycznych zainteresowa−
nych najnowszymi technologiami
w sztuce, chociażby Adama Romaniu−
ka z katowickiego Wydziału Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych. Katowicka
ASP jako pierwsza w Polsce utworzyła
Pracownię Technik Nietradycyjnych,
a następnie Technik Cyfrowych. Do
Soczewki przyjechali również: członek
„Grupy Krakowskiej” Jan Pamuła
(ASP w Krakowie), Małgorzata Łusz−
czak (z cieszyńskiej filii UŚ w Katowi−
cach) oraz – po raz pierwszy – Aleksan−
der Olszewski z Politechniki Radom−
skiej. Jest to chyba jedyna polska poli−
technika z Katedrą Sztuki, zorganizo−
waną i kierowaną właśnie przez Ol−
szewskiego. – Marzę, żeby podobna
powstała na płockiej uczelni technicz−
nej – mówi Bożena Śliwińska, dyrektor
PGS, która chciałaby również stworzyć
Pracownię Grafiki Komputerowej przy
płockiej Galerii. – Oczywiście wszystko
zależy od tego, gdzie galeria będzie się
mieściła w przyszłości.

Na razie w planach jest wystawa,
podsumowująca dotychczasowy doro−
bek warsztatów w kwietniu przyszłego
roku w Płocku, a następnie w Radomiu
i Warszawie (maj – czerwiec). Obok
galerii „Pokaz” prace mają być jeszcze
pokazane w dwóch innych warszaw−
skich galeriach. (rł)

Płock staje się ważnym punktem na „cyfrowo obrobionej” ma−
pie Polski, dzięki organizowanym od pięciu lat warsztatom Cyf−
rowej Obróbki Obrazu

Cyfrowa Soczewka

W piątek, 7 października, w Książnicy
Płockiej im. Wł. Broniewskiego można
było obejrzeć występ młodzieży z klasy III
H LO im. Marszałka St. Małachowskiego
pt.: „Stan wojenny pół żartem pół serio”.

Młodzież przygotowała sporo dialo−
gów, piosenek i scenek na temat stanu
wojennego. Chłopaki przebrani byli za
funkcjonariuszy ZOMO, z wielką zacięto−
ścią i zapałem inscenizowali sceny pacy−
fikacji kopalni Wujek, Piast oraz rozbija−
nie manifestacji w Gdańsku i Krakowie.

Uwagę przyciągały teksty piosenek
m.in. Lecha Janerki, Kazika Staszewskie−
go, Macieja Maleńczuka, Jacka Kacz−
marskiego, Zbigniewa Herberta, wyko−
nywane przez uczniów z zespołu Żużel. 

W swoich wystąpieniach młodzież wyś−
miewała ZOMO; w jednym z wierszyków
nazwani zostali „frankensztajnami o ma−
łych rozumkach, którzy mają tylko czołgi,
karabiny i pałki”. Szyderczo, kpiąco i iro−
nicznie komentowano także postępowanie
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Prezentacja widowiska, przygotowa−
nego pod kierunkiem prof. Beaty Pie−
trzak, nie była przypadkowa – to na ul.
Kościuszki 6 mieścił się Komitet Woje−
wódzki PZPR.

Stan wojenny został wprowadzony
przez władze komunistyczne PRL w 16
miesięcy po strajkach w 1980 r., które
doprowadziły do powstania Solidarno−
ści i odwilży politycznej w Polsce. Ofi−
cjalnym powodem ogłoszenia stanu
wojennego była pogarszająca się sytua−
cja gospodarcza kraju, której przejawa−
mi były m.in. brak zaopatrzenia w skle−
pach (także żywności) oraz zagrożenie
bezpieczeństwa energetycznego kraju
wobec zbliżającej się zimy, a także
groźba interwencji zbrojnej przez pozo−
stałe państwa Układu Warszawskiego.
Pomimo ciężkich represji nie doprowa−
dził do załamania ruchu antykomuni−
stycznego, który osiem lat później zwy−
ciężył, doprowadzając do obalenia
ustroju komunistycznego. E.U.

Stan wojenny pół
żartem pół serio

Gdyby ktoś zechciał napisać historię
płockich kawiarni artystycznych w cią−
gu minionego dziesięciolecia, ułożyło−
by się to, być może, w szekspirowską
„opowieść idioty: długą zgiełkliwą i nic
nie znaczącą”...

„Grotto” na Grodzkiej, istniejące nie
dłużej niż kwartał; „Mucha” przy PO−
KiS, z ambitnymi planami w sferze
„jazzowych poniedziałków” (mniej niż
rok); „Pod Kominem” i „Chimera”
(każda mniej więcej trzy lata).

„Autorem” dwóch ostatnich był
Krzysztof Świerad, znany na niwie lo−
kalnej plastyk i animator życia kultural−
nego, którego życiową ambicją stało się
od pewnego czasu zakładanie lokali
o aspiracjach artystycznych (wspomnij−
my jeszcze „Antrakt”, istniejący w Pa−
sażu Grodzkim przez bodaj dwa mie−
siące minionych wakacji). Ambicje te
zaowocowały – tym razem już bez iro−
nii – kawiarnią muzyczno−artystyczną
„Czarny Kot”, której inauguracja odby−
ła się 8 października br. na rynku staro−
miejskim.

Właściwa kawiarnia mieści się w parte−
rowej części jednej z kamienic – na piętrze
znajduje się galeria, gdzie przez najbliższy
miesiąc można oglądać rysunki Janusza
Kuśmierczyka i gdzie, docelowo, mają się
spotykać członkowie lokalnych środowisk
twórczych. W głównej części przybytku
umieszczono mini−estradę, na której, pod−
czas wieczoru inauguracyjnego, wystąpił
znany muzyk lokalny Krzysztof Kralka
(saksofon), z towarzyszeniem wykładow−
cy łódzkiej Akademii Muzycznej Adama
Manijaka (instrumenty klawiszowe).
W najbliższych, „zaduszkowych” planach
jest koncert seniora rodzimego jazzu, Jana
„Ptaszyna” Wróblewskiego.

Miejsce wydaje się doprawdy przy−
jazne – nie tylko dla członków lokal−
nych środowisk twórczych. Chciałoby
się więc mieć nadzieję, że patronujący
mu „czarny kot” w tym akurat wypad−
ku okaże się zapowiedzią szczęśliwej,
a w każdym razie stabilnej przyszłości.
Jej też z całego serca życzymy Krzysz−
tofowi Świeradowi. Może wreszcie, za
trzecim razem, się uda... A.D.

DO TRZECH RAZY SZTUKA...

PKN Orlen podjął się roli sponsora
XV Międzynarodowego Konkursu Pia−
nistycznego im. Fryderyka Chopina. Fir−
ma sponsoruje transmisje radiowe oraz
imprezy towarzyszące konkursowi. 

Do tegorocznego październikowego
konkursu zgłosiła się rekordowa liczba
uczestników – do eliminacji przystąpiło
323 pianistów, z których wybranych zo−
stanie 12 finalistów. Poza nagrodami re−
gulaminowymi, przyznawanymi przez ju−
ry Fundacja ORLEN Dar Serca postano−
wiła przekazać stypendium dla reprezen−

tanta Polski, który uzyska najwyższą notę
w konkursie. Pozwoli to nagrodzonemu
pianiście na doskonalenie swoich umiejęt−
ności u najlepszych mistrzów na świecie.

Warto przypomnieć, że w grudniu
2004 roku płocki koncern współfinan−
sował na aukcji Sotheby’s w Londynie
zakup rękopisu Etiudy cis−moll op. 10
nr 4 Fryderyka Chopina. Oryginalne 3
strony utworu, napisanego ręką autora
i z jego podpisem, podarowane zostały
Muzeum im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. (j)

Orlen wspiera Chopina

Jerzy Mazuś, Srebrna melancholia
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Piękna pogoda sprzyjała zabawie
w sobotnie przedpołudnie (17 września)
na osiedlu Podolszyce Płn. Filia MDK
przy ul. Walecznych 20 na swoje piąte
urodziny zorganizowała rodzinny fe−
styn. Do wspólnej zabawy zapraszały
dzieci z grup artystycznych eMDeKuś i
MDK. Szczudlarze, artyści pantomimy
– bawiący się z dziećmi, widoczni byli
na całym osiedlu. Podolszyce zaroiły się
od kolorowych balonów, roześmianych
dzieci, ich rodziców i opiekunów. Grał
zespół muzyczny „Paka Jana” z woka−
listką Martą Głowacką. Można było zo−
baczyć prezentacje grup teatralnych
„Spod Znaku Króla Maciusia” i „Biała
Mandragora” we fragmentach bajki „O
dwóch takich co ukradli księżyc”,
„Dżek, Dżek, Dżek”, „Sejm dziecięcy”
i etiudzie „Marionetki”. Maluchy z tea−

trzyku plastycznego pokazały „Kaczy
staw”, a dziewczęta z grupy „Angelsy”
wystąpiły w dynamicznych układach ta−
necznych. Szkolny płot ozdobiły barwne
postacie Króla Maciusia, które pięknie
i z dużym zapałem wydzierały z szarego
papieru i malowały dzieci. Każdy mógł
wybrać coś dla siebie: pobawić się kolo−
rową chustą, wziąć udział w zabawach
zręcznościowych (przeciąganie liny
przez ubranie, łapanie jajek w rękawi−
cach bokserskich) lub rozegrać mini tur−
niej tenisa stołowego. Wszystkim, któ−
rzy będą chcieli się bawić z Królem Ma−
ciusiem przypominamy, że filia eMDe−
Kuś swoją siedzibę ma w Szkole Podsta−
wowej nr 23. Od września działają tu ko−
ła zainteresowań: plastyczne, teatralne,
nauki gry na gitarze. Są spotkania lite−
rackie i świetlica artystyczna. (kdm)

Maciusiowe urodziny

W środę, 5 października, odbył się
XIV Bieg Tumski zorganizowany
przez Miejski Zespół Obiektów Sporto−
wych, Wydział Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta, Okręgowy
Związek Lekkiej Atletyki Rady Związ−
ków Sportowych i Międzyszkolny Ucz−
niowski Klub Sportowy Płock.

W biegu startowali uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów, średnich,
wyższych oraz osoby zrzeszone i niezrze−
szone w klubach sportowych.

Wszyscy startowali ze Starego Ryn−
ku. Uczniowie podstawówek i gimna−
zjów pobiegli ulicami: Zduńską,
Okrzei, Kazimierza Wielkiego, Piekar−
ską, Teatralną, Małachowskiego. Starsi
musieli jeszcze zahaczyć o Grodzką.

Jedynym warunkiem uczestnictwa
było zgłoszenie się w miejscu rozpo−
częcia biegów 30 minut przed startem,
z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Dzieci i młodzież z roczników 1986
– 1989 musieli pokonać trasę ok. 1400 m.
Nieco krótsza trasa (ok. 1250 m) zosta−
ła przygotowana dla uczestników
z roczników 1990 – 1995 Najstarsi
uczestnicy, mieli do pokonania ok.
5600 m, osoby niepełnosprawne 2 run−
dy po 1400 m, zaś niepełnosprawne na
wózkach 1rundę 1400 m.

W każdym biegu sześciu pierwszych
zawodników otrzymało dyplomy, nato−
miast trzech pierwszych, statuetki i na−
grody rzeczowe.

W tegorocznych biegach pierwsze
miejsca w poszczególnych biegach zaję−
li: Dominika Muniszewska, Mateusz Ku−
czyński, Kinga Gołębiewska, Mariusz
Kasuła, Monika Załęska, Krystian Le−
wandowski, Ewa Krystek, Igor Chole−
wiński, Izabela Flak, Bartosz Szatkow−
ski, Agnieszka Sołdyńska, Justyna Woja,
Mateusz Więckowski, Bartłomiej Myse−
ra, Jerzy Kulik, Jan Rybiński, Anna Mał−
kiewicz, Mariusz Girzyński, Sławomir
Kąpiński, Danuta Kozłowska, Krystyna
Chojnacka, Piotr Matuszewski.

W tym roku udział w biegu wzięło
ok. 1200 osób. E.U.

XIV Bieg Tumski

Dużym sukcesem zakończył się start
płockich wioślarzy w Długodystanso−
wych Mistrzostwach Polski na Kanale
Żerańskim w Warszawie, które odbyły
się 2 października na dystansie 8 km.
Zawodnicy PTW przywieźli 4 złote i 3
srebrne medale, a i pozostali swoje wy−
stępy w stolicy uznać mogą za udane. 

Złoto zdobyli: dwójka bez sternika
juniorów (Kamil Karolkowski i Rado−
sław Milczarek), czwórka bez sterni−
ka juniorów (Mariusz Skierkowski, Ar−
kadiusz Urbaniak, Hubert Grzybowski,
Przemysław Grzelak), dwójka bez
sternika juniorów wagi lekkiej (Kamil
Petrykowski, Marcin Rolnicki) i dwój−
ka bez sternika weteranów (Bogdan
Skierski i Henryk Szlachta). 

Medalami srebrnymi udekorowano:
dwójkę ze sternikiem juniorów (Mi−
chał Rydz, Jarosław Karpiński, Patryk
Krause – sternik), dwójkę bez sternika
juniorów wagi lekkiej (Przemysław
Komajda, Łukasz Jaworski) i dwójkę
bez sternika seniorów (Tomasz Ci−
chocki, Michał Grzelak).

Czwarte miejsce w dwójce bez sterni−
ka juniorów zajęli: Michał Kosiński i Da−
wid Grzęda. Czwórka podwójna junio−
rek: Agnieszka Jacek, Kaja Ogieniew−
ska, Monika Jaroszewska i Aleksandra
Kwiatos zajęła V miejsce. Taką samą lo−
katę zajął Michał Sobociński w jedynce
wagi lekkiej seniorów i czwórka bez ster−
nika juniorów w składzie: Bartosz Nie−
dzielski, Łukasz Karpiński, Krzysztof
Lewandowski, Mariusz Sochacki.

Równie efektownie zakończył się
start naszej ósemki ze sternikiem na dy−

stansie 8,5 km „pod prąd” w Bydgosz−
czy. Juniorzy w składzie: Kamil Karol−
kowski, Jarosław Karpiński, Michał
Rydz, Radosław Milczarek, Mariusz
Skierkowski, Arkadiusz Urbaniak, Hu−
bert Grzybowski, Przemysław Grzelak
i Patryk Krauze (sternik) zwyciężyli
w pięknym stylu w międzynarodowych
regatach „Wielka Bydgoska o Puchar
Brdy”, pokonując – z przewagą ponad
20 sekund – osadę Ukrainy. Na trzecim
miejscu uplasowała się ekipa AZS−
UMK Toruń.

Trenerami osad męskich są: Grze−
gorz Stellak i Andrzej Petrykowski,
a osady żeńskie prowadzi Jerzy Podsę−
dek.

Ostatnie, w tym bardzo udanym dla
płocczan sezonie, zawody wioślarskie od−
będą się 15−16 bm. w Kruszwicy. (j)

PS Płockie Towarzystwo Wioślar−
skie bardzo dziękuje sponsorom, którzy
pomogli w organizacji XXII Memoria−
łu Juliusza Kawieckiego i VII Turnieju
Uczniowskich Klubów Sportowych,
a szczególnie: Urzędowi Miasta Płocka
(sponsor główny), Urzędowi Marszał−
kowskiemu, Zakładowi Energetyczne−
mu „Energa”, Dominetowi, P.H. Byse−
wo, Naftoremontowi, Spółdzielczemu
Bankowi „Mazowsze”, A.G.Kompiń−
scy TOYOTA, A.H. Łożyska Toczne,
J.T. Mireccy, P.B.W. S.A., Centromo−
stowi, „Adet” M.J. Wolscy, Mostosta−
lowi, ZST „Siedemdziesiątka”, Zaja−
zdowi Rybaki i Agencji RIS.

Waldemar Rogowski
Sekretarz Zarządu PTW

Wiosłowali po medale

III Memoriał Cezarego Piórkowskie−
go (1−2 października) zgromadził wielu
utytułowanych zawodników z klubów
łódzkich, warszawskich, a także mło−
dzież z Ostrołęki i Włocławka. Nie za−
brakło także płockich zawodników
z najbardziej obiecującą reprezentantką
Polski – Katarzyną Kowalczyk. Pub−
liczność zgromadzona na pływalni
mogła także obserwować zawodników
z Ukrainy, którzy bardzo korzystnie za−
prezentowali się w rywalizacji z polski−
mi pływakami. 

Zawody rozegrano w dwóch katego−
riach wiekowych: 13−14 lat oraz 15
i więcej. Z młodszej grupy pływaków
wyróżnić należy dobrą postawę Agaty
Olejniczak, której wyniki pozwoliły na
zwycięstwo na dystansie 100 metrów
stylem zmiennym oraz 100 m stylem
dowolnym. 

W grupie starszych zawodników na
wyróżnienie zasługują nasze najlepsze
płockie zawodniczki: Paulina Kret
i Katarzyna Kowalczyk, które dzielnie
rywalizowały z Aleksandrą Urbańczyk
z Trójki Łódź oraz Wojciech Bziuk –
zwycięzca biegu memoriałowego na
dystansie 100 m stylem motylkowym,
który z czasem 55.34 s pokonał swoje−
go rówieśnika ze stolicy Mariusza Wi−
nogrodzkiego różnicą prawie 2 sekund.

Nie doszło niestety do rywalizacji na
pływalni drugiego dnia memoriału, po−
nieważ do zawodników i organizato−
rów dotarła tragiczna informacja o wy−
padku samochodowym pływackiego
rodzeństwa: Szymona i Otyli Jędrzej−
czak. 13 zawodniczek zdecydowało się
przepłynąć tylko dystans 100 m stylem
motylkowym, aby uczcić pamięć zmar−
łego Szymona. (p.n.)

Zmagania na Podolance
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W naszym kraju zawsze
istniała wolność wypowiedzi.
Problem jest z wolnością 
po wypowiedzi.

Grigorij Jawliński 
(jeden z przywódców 

rosyjskiej opozycji)JA
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Magiczna ciuchcia ruszyła 28 wrześ−
nia z holu głównego Spółdzielczego
Domu Kultury do sali widowiskowej,
która na ten jeden dzień zmieniła się
w zaczarowany las. Organizatorzy bar−
dzo starannie odtworzyli niepowtarzal−
ny klimat jesiennego lasu. Pod stopami
chrzęściły liście, żołędzie i szyszki.
W tle szumiały drzewa. Słychać było
śpiew leśnych ptaków. 

Do wspólnej zabawy zaproszone zo−
stały dzieci z Zespołu Szkół Ogól−
nokształcących Specjalnych nr 7
i Szkoły Podstawowej nr 16. Aktorzy
– amatorzy z Ośrodka Opiekuńczo−Wy−
chowawczego w Mocarzewie przedsta−
wili spektakl „W lesie”, a potem chęt−
nie włączyli się do zabawy. 

Impreza miała charakter integracyj−
ny. Dzieciaki podczas zabawy „za−
mienione” zostały w zwierzęta, które
odkrywały dźwięki lasu, zbierały
szyszki, kasztany i jarzębinę. Poszu−
kiwały owoców lasu: jeżyn, malin,
poziomek i grzybów. Uczyły się jak
powinny zachowywać się goście lasu,
czyli ludzie. Potem „wózkowicze”
i dzieciaki z „szesnastki” zatańczyły

wspólnie pod kolorwą chustą. Nad
porządkiem i spokojem w lesie czu−
wały Leśne Skrzaty (pracownicy
SDK) i Andrzej Jankiewicz – praw−
dziwy leśniczy ze Słupna. 

Na koniec zwierzęta, duszki i skrzaty
na leśnej polanie zjadły leśny poczęstu−
nek. (rł)

Niezwykła bajkowa sceneria i wspólna zabawa dzieci niepełno−
sprawnych ze „Szkoły Życia” z ich rówieśnikami z „szesnastki”
oraz dziećmi z Mocarzewa, czyli integracja na wesoło w SDK

Zaczarowany las

Przy pięknej pogodzie na piknik Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Spo−
łecznego przybyły setki mieszkańców Podolszyc. 

W sobotę, 9 października na placu pomiędzy blokami przy ul. Jana Pawła II
39 a 43. Wszyscy bawili się świetnie. Na najmłodszych czekały różne atrakcje;
było przeciąganie liny, zawody na ergometrze, quizy wiedzy o Płocku i MTBS,
rzuty beretem i wałkiem, konkurs rysunkowy, bieg w workach, mecz piłki noż−
nej, pokazy sztuk walki i strzelania z kuszy. Dużą popularnością wśród dziecia−
ków cieszyła się wielka nadmuchiwana zjeżdżalnia, minizoo i zabawa z klauna−
mi na szczudłach. Dorośli także nie mogli narzekać; na placu rozstawiono ław−
ki, można było zjeść pyszną grochówkę i kiełbaski.

– Piknik odbywał się już po raz drugi – mówił Mirosław Kłobukowski, prezes
MTBS. – Pragniemy, aby takie spotkania stały się tradycją. Jest to doskonała oka−
zja do integracji mieszkańców naszych osiedli i bliższego poznania problemów,

nurtujących na co dzień najemców. 
Na pikniku rozstrzygnięto również

konkurs na najładniejszy ogródek
przydomowy. Pierwsze miej−

sce zdobyła Bronisława
Sworobowicz, której
ogródek znajduje się
przy ul. Armii Krajowej
58 (na zdjęciu). Drugie
miejsce za pielęgnację
ogródka przy ul. Armii
Krajowej zdobyła Wan−

da Molska−Rześny,
a trzecie Wanda Nowogór−

ska (ul. Jana Pawła II 37A).
Przyznano również dwa wy−

różnienia. Otrzymali je: Piotr Ra−
czyński z ul. Jana Pawła II 33A oraz

Genowefa Lewandowska – osoba niepeł−
nosprawna mieszkająca przy ul. Armii
Krajowej 56.

Nagrodami w konkursie był sprzęt
AGD.

Sponsorami pikniku była Rada Osie−
dla Podolszyce Południe oraz 10 płoc−
kich firm. (m.d.)

Integracja i zabawa
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