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Płock 
liderem

Po raz trzeci z rzędu
Płock uplasował się na
pierwszym miejscu – wśród
miast na prawach powiatu
– pod względem wydatków
inwestycyjnych w infra−
strukturę techniczną. 

Najnowszy ranking publi−
kuje pismo samorządu tery−
torialnego „Wspólnota”.
Prof. Paweł Swianiewicz
z Uniwersytetu Warszaw−
skiego podkreśla, iż wśród
miast na prawach powiatu
od dawna stałym liderem
jest Płock. „O ile rok 2005
był dla inwestycji rokiem
bardzo dobrym, to rok 2006
możemy określić mianem
fantastycznego” – ocenia
profesor. 

Metoda obliczania
wskaźników rankingu in−
westycyjnego jest od lat ta−
ka sama. Pod uwagę brane
są inwestycje skierowane
na rozwój infrastruktury
technicznej. Jak podkreślają
autorzy, właśnie one „naj−
bardziej bezpośrednio po−
wiązane są z warunkami
stwarzanymi dla rozwoju
gospodarczego”. Koncen−
trują się w trzech działach:
transport, gospodarka ko−
munalna i gospodarka
mieszkaniowa. Brane były
pod uwagę wydatki wyra−
żone w cenach stałych
z 2006 roku, w przeliczeniu
na jednego mieszkańca, li−
czone jako średnia z ostat−
nich trzech lat (tym razem
pod uwagę brane były lata
2004−2006). Po raz trzeci
zestawienie wszystkich wy−
datków inwestycyjnych
uzupełnione zostało o zesta−
wienie według wydatków
sfinansowanych ze środków
własnych – to znaczy bez
otrzymanych dotacji: „...po−
minięcie dotacji znacznie
więcej mówi nam o zdolno−
ści do samodzielnego gene−
rowania rozwoju” – zazna−
cza prof. Swianiewicz. Tak−
że i w tym zestawieniu po−
zycję lidera od trzech lat
zajmuje Płock. mk

– oznajmił bp Piotr Libera, świę−
cąc nowy Most Solidarności. Cze−
kaliśmy na niego 5 lat, bo budowa
zaczęła się w lipcu 2002 roku. Sam
most był ukończony w listopadzie
2005 roku, ale jeszcze 2 lata przy−
szło nam czekać na połączenie go
z drogami dojazdowymi. Wspom−
niał o tym prezydent Mirosław Mi−
lewski, dziękując płocczanom za
cierpliwość i niecierpliwość, która
mobilizowała do działania.

Na otwarcie Mostu Solidarności
przyjechała delegacja „Solidarno−
ści” ze Stoczni Gdańskiej i premier
RP Jarosław Kaczyński, który po−
wiedział m.in., że jego droga do pre−
mierostwa zaczęła się w Płocku, bo
tu 30 lat temu, po wydarzeniach
w Radomiu, Ursusie i Płocku, skie−
rował go Komitet Obrony Robotni−
ków, by odszukał poszkodowanych
i ich rodziny, oferując pomoc. Pre−
mier uspokajał również płocczan, że
zabiegi dotyczące ochrony polskie−
go przemysłu petrochemicznego
przed wrogiem przejęciem, nie mają
nic wspólnego z zagrożeniem dla

Orlenu. Podkreślił, że Orlen w Płoc−
ku jest bezpieczny. Następnie
wspólnie z przewodniczącym Rady
Miasta Tomaszem Korgą, prezyden−
tem Mirosławem Milewskim i prze−
wodniczącym Regionu Płockiego
„Solidarności” Wojciechem Kęp−
czyńskim, odsłonili tablicę pamiąt−
kową z nazwą mostu, umieszczoną
na pylonie.

Drogę na most otworzyła, przeci−
nając wraz z rodzicami trójkoloro−
wą wstęgę, Roksana Dymek, która
13 października 2007 roku obcho−
dziła swoje piąte urodziny. Od Pre−
miera i Prezydenta Płocka otrzyma−
ła urodzinowe prezenty.

Potem w niebo poszybowały ba−
lony w barwach miasta i na most
weszli pierwsi płocczanie, prowa−
dzeni przez orkiestrę dętą ze Słupna
i kawalkadę starych samochodów
i motocykli. Mimo przenikliwego
zimna, mieszkańców miasta przy−
szło i przyjechało całkiem sporo.
Wreszcie mogli stwierdzić: docze−
kaliśmy się... E.J.

Zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Wreszcie jest!
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* 28 września w bazie PERN
w Miszewku miały miejsce
największe w kraju ćwiczenia
przeciwpożarowe – symulowa−
ny pożar zbiornika gasiło 150
strażaków przy użyciu 40 sa−
mochodów ratowniczo−gaśni−
czych.

* Bp Piotr Libera powołał 3−oso−
bowy zespół historyczny, który
dokona kwerendy dokumen−
tów w IPN, dotyczących du−
chownych diecezji płockiej.

* Tej zimy płocczanie będą mieli
do dyspozycji 3 lodowiska –
trzecie będzie przy basenie na
Podolszycach.

* Uczniowie z klasy promocji
zdrowia z III L.O. zajęli drugie
miejsce na Olimpiadzie Szkół
Promocji Zdrowia w Ostrołęce.

* 2 mln złotych wyasygnowano
z budżetu miasta na wzmocnie−
nie pylonów amfiteatru, pod−
trzymujących dach.

* Galeria Tumska, która ma pow−
stać na miejscu Hortexu otrzy−
mała pozwolenie na budowę.

* Po porażkach z Zagłębiem Lu−
bin i MMTS Kwidzyn nasi
szczypiorniści wygrali mecz
z Techtrans Darad Elbląg
34:25.

* W nocy z 29 na 30 września
wandale zniszczyli żeliwną fi−
gurę Chrystusa, stojąca przed
kościołem p.w. św. Jana
Chrzciciela.

* Po raz pierwszy w historii płoc−
kiego zoo na świat przyszła ży−
rafa; malec miał 1,7 m wzrostu
i ważył 55 kg.

* 4−letni owczarek belgijski Talva
ze swym przewodnikiem sierż.
sztab. Arkadiuszem Kazimier−
czakiem z Komendy Policji
w Gostyninie wygrali X Kyno−
logiczne Mistrzostwa Policji.

* Komunikacja Miejska zakupiła
6 nowych autobusów: 4 Solari−
sy i 2 Jelcze.

* W płockiej politechnice otwarto
muzeum ze starymi kompute−
rami, pierwszymi magnetowi−
dami i kasetami wideo.

* Szczypiorniści Wisły pokonali
Steaua Bukareszt 29:28.

* Tomasz Żołnowski (19 lat) zo−
stał mistrzem Europy w ukła−
daniu kostki Rubika na mi−
strzostwach świata w Buda−
peszcie.

* Sierpecka Okręgowa Spółdziel−
nia Mleczarska (ceniona także
na płockim rynku) obchodzi
80−lecie.

* W gostynińskim ratuszu 14 paź−
dziernika odbyła się uroczysta
inauguracja roku akademickie−
go na Wydziale Zamiejsco−
wym Wyższej Szkoły Turysty−
ki i Hotelarstwa w Łodzi. (j)

Minęło pół miesiąca

Działki pod budowy

Miasto zdecydowało o nabyciu
kilku działek od osób fizycznych,
w rejonie osiedla Borowiczki. Grun−
ty potrzebne są pod budowę drogi,
rowu i regulacji rzeki Rosicy.

Nagrody dla pedagogów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Prezydent Miasta Płocka przyznał
nagrody 64 wyróżniającym się pra−
cownikom pedagogicznym samorzą−
dowych placówek oświatowo−wy−
chowawczych. Otrzymają oni graty−
fikacje w wysokości 3 tys. zł brutto.

Lokal na sprzedaż

Na sprzedaż, w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego, wysta−
wiony został lokal użytkowy przy al.
Jachowicza 44. Jego powierzchnia
wynosi 89,21 mkw., a cena wywo−
ławcza 190 tys. złotych.

Dyplom dla Płocka

Prezydent przyznał nagrody w II
edycji konkursu na najlepsze prace ma−
gisterskie, inżynierskie i licencjackie
„Dyplom da Płocka” w roku akademic−
kim 2006/2007. Za prace magisterskie
nagrody II stopnia (3 tys. zł) otrzymali:
Przemysław Strzałkowski z płockiej
„politechniki”, ks. Maciej Szostak
z WSD. Nagrodę III stopnia (2 tys. zł.)
dostała Katarzyna Domaradzka
z „Włodkowica”.

W kategorii prac inżynierskich 3 na−
grody przyznano absolwentom Szkoły
Nauk Technicznych i Społecznych PW:
I stopnia (4 tys. zł.) – Łukaszowi Wro−
nowskiemu, II stopnia – Sylwii Seredyń−
skiej, III stopnia – Monice Szewczyk.

Za prace licencjackie nagrodę I stop−
nia otrzymała Anna Nowacka z „poli−
techniki”, II stopnia – Magdalena Wól−
tańska z PWSZ, III stopnia – Małgorzata
Jeżowska z ”politechniki”. Dwa wyróż−
nienia (po 1 tys. zł.) przypadły Małgorza−
cie Żak z PWSZ i Krzysztofowi Kowal−
czykowi z SW im. P. Włodkowica.

Komisje wyborcze

Ustalone zostały składy osobowe
wszystkich 69. Obwodowych Komisji
Wyborczych. W ich skład wchodzi po
7 osób, desygnowanych przez komite−
ty wyborcze i Prezydenta Płocka. (j)

Prezydent zarządził KOMUNIKAT 
DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z zarządzonymi na 21 października 2007 roku wyborami do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd
Miasta Płocka informuje, iż w dniu wyborów będzie zapewniony transport
dla osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w godz. 10 – 16. Osobom
niepełnosprawnym będą pomagać wolontariusze z Centrum Wolontariatu
przy Urzędzie Miasta Płocka.

Osoby zainteresowane mogą zamówić transport w godzinach pracy Urzę−
du – poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30 – 15.30 oraz w śro−
dę w godz. 9.30 – 17.30 lub bezpośrednio w dniu wyborów pod nr telefonu
024 364 76 36.

W październiku do budynku zajmo−
wanego do niedawna przez PERN
wprowadzi się Urząd Miasta.

Siedziba spółki PERN „Przyjaźń”
S.A. została przeniesiona z ul. Kazi−
mierza Wielkiego do biurowca przy ul.
Wyszogrodzkiej 133 w marcu b.r. Od
tego czasu w zwolnionym przez firmę
budynku trwały prace adaptacyjne. 

Do przejętego przez ratusz lokalu,
jako pierwszy, wprowadzi się Od−
dział Komunikacji, który dotychczas
mieścił się przy ul. Otolińskiej.
Z usług Oddziału w nowej siedzibie
klienci będą mogli korzystać już od
15 października. W kolejce na prze−
prowadzkę czekają inne komórki or−
ganizacyjne Urzędu. W pierwszym
etapie do użytku zostanie oddany par−

ter, a pod koniec bieżącego roku po−
zostałe piętra. sd

Komunikacja w ratuszu
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„20” jeździ dalej
Zarząd Komunikacji Miejskiej in−

formuje, że zmieniona została nieco
trasa autobusu linii nr 20. Nowość po−
lega na wydłużeniu wszystkich kur−
sów do pętli przy ul. Boryszewskiej
(skrzyżowanie z ul. Urodzajną).
W związku z tym zlikwidowany zo−
stał przystanek na pętli przy ul. Oto−
lińskiej i zastąpiony nowym u zbiegu
ulicy Otolińskiej z Targową.

Z nowym rozkładem jazdy „dwu−
dziestki” zapoznać się można na stronie
internetowej www.km.ump.pl (j)

Pokaz szermierki na wózkach to
jedna z atrakcji Mazowieckich Dni
Integracyjnych, zorgaznizowanych
w sobotę 6 października na płockiej
Starówce. Wystąpili również niepeł−
nosprawni artyści, zespół Emolem,
Grupa Teatralna „Laboratorium
Snów” i „Pół słowem, Pół Gestem”.
Organizatorem imprezy byli m.in.
Mazowieckie Centrum Polityki Spo−
łecznej, Urząd Miasta Płocka i Staro−
stwo Powiatowe. Celem Dni, zorga−
nizowanych nie tylko w Płocku, ale
również m.in. w Pionkach i Konstan−
cinie Jeziornej, była promocja osią−

gnięć osób niepełnosprawnych w
sporcie i sztuce oraz intehracja śro−
dowiska osób niepełnosprawnych ze
społecznością lokalną (choć tej za−
brakło na sobotniej imprezie). 

W roku 2007 Mazowieckie Cen−
trum Polityki Społecznej współnie z
Wojewódzką Społeczną Radą ds.
Osób Niepełnosprawnych ustaliły,
że imprezy plenerowe powinny od−
być się we wrześniu w czterech sub−
regionach Mazowsza i zakończyć
podsumowującą konferencją i galą
finałową w grudniu w Warszawie. 

(rł)

Integracyjna sobota



3Sygnały Płockie

Już niebawem – dzięki finansowe−
mu wsparciu PKN ORLEN – użyt−
kownicy Biblioteki im. Zielińskich
TNP skorzystają z nowej czytelni.
Obecna czytelnia główna zostanie po−
większona i odnowiona. W zakres re−
montu wchodzi uzupełnienie ubytków
i pęknięć w ścianach oraz ich malowa−
nie. Wymiany wymagają też jedena−
stoletnie, wysłużone wykładziny. Ko−
nieczna będzie również korekta sieci
światłowodowej oraz instalacji elek−
trycznej. Ponadto utworzona zostanie

zupełnie nowa czytelnia multimedial−
na, gdzie będzie można korzystać
z cyfrowych wersji czasopism, ksią−
żek i dokumentów. Zmiany te mają na
celu poprawę warunków pracy czytel−
ników i dostosowanie do wymagań
naszych czasów. 

Prawdopodobnie w czasie remontu
zbiory zgromadzone w Domu Pod
Opatrznością nie będą dostępne.
O dokładnych terminach zamknięcia
biblioteki poinformujemy z wyprze−
dzeniem. mw

Remont biblioteki

Konsorcjum firm z Płocka i Kutna
opracowuje dokumentację projektowo−
kosztorysową dla ulicy Browarnej. Kut−
nowski Zarząd Inwestycji oraz płockie
Usługi Projektowe Piotra Gryszpanowi−
cza wygrały przetarg, proponując cenę
181 tys. 444 zł. Opracowanie obejmo−
wać będzie odcinek od skrzyżowania
ulicy Browarnej z zaprojektowaną trasą
mostową do granicy Płocka, czyli do

skrzyżowania z ul. Janówek. Znajdą się
tam również rozwiązania dla brakują−
cych sieci uzbrojenia terenu, które mu−
szą być zgodne z warunkami technicz−
nymi. Dokumentacja projektowo−kosz−
torysowa powstaje w ramach zadnia in−
westycyjnego pn. Budowa ulicy Bro−
warnej. Konsorcjum na wykonanie za−
dania ma sześć miesięcy od uzyskania
decyzji o lokalizacji drogi. (m.d.)

Projekt i koszty

Konsorcjum firm: Lider – MBZ An−
dler oraz firma GOTOWSKI Budow−
nictwo Komunikacyjne i Przemysłowe
wygrały przetarg na opracowanie doku−
mentacji projektowo−kosztorysowej dla
ulic: Graniczna (od ulicy Wyszogrodz−
kiej – cześć południowa) i Wodna oraz
dla brakujących sieci uzbrojenia terenu
(zgodnie z warunkami technicznymi

projektowania). Zadaniem firm będzie
uzyskanie decyzji o lokalizacji drogi
i pozwolenia na budowę. Sporządzony
projekt powinien zawierać prace budo−
wlane, a także uzbrojenie terenu w bra−
kującą infrastrukturę oraz kosztorysy
inwestorskie. Na opracowanie pełnej
dokumentacji wykonawcy projektu ma−
ją osiem miesięcy. KW 

Dokumentacja na ulicy

Pociągi na tej trasie nie jeżdżą od
grudnia 2006 roku. Taką decyzję podjął
wtedy przewoźnik, czyli PKP Przewo−
zy Regionalne. Powodów było kilka:
niewielka liczba osób korzystających
z usług, brak decyzji ze strony samo−
rządów województw o dofinansowaniu
przewozów oraz bardzo zły stan tech−
niczny linii kolejowej. 

Teraz tę trasę obsługują Koleje Mazo−
wieckie – spółka, która rozpoczęła dzia−
łalność w styczniu 2005 roku. Obecnie
samorząd województwa mazowieckiego
ma 95 proc. udziału w KM, a 5 proc. na−
leży do PKP Przewozy Regionalne.
– Czujemy się odpowiedzialni za brak
połączenia na trasie Płock−Kutno – mó−
wiła na spotkaniu Halina Sekita, prezes
spółki. 

– Niedobrze, że 130−tysięczne miasto
z siedzibą największego koncernu pali−
wowego w Europie nie ma żadnych po−

łączeń kolejowych z resztą kraju – dopo−
wiadał Adam Struzik. – Koleje Mazo−
wieckie najgorszy okres mają za sobą.
Pojawiła się więc szansa na reaktywo−
wanie transportu kolejowego z Płocka
do ważniejszego węzła komunikacyjne−
go w Polsce. 

Samorząd Województwa Mazowiec−
kiego w Koleje Mazowieckie zainwesto−
wał ponad 170 mln zł. To kwota spora,
choć tak naprawdę stanowi kroplę w mo−
rzu potrzeb. Koleje Mazowieckie w 2006
roku na wszystkich trasach przewiozły 42
mln 411 tys. pasażerów. W tym roku co−
dziennie na trasy wyjeżdża 695 pocią−
gów. Tabor jest stary; średni wiek to 18
lat, choć zdarzają się pociągi z 30−letnim
stażem. Są też nowe składy, choć jest ich
niewiele, bo nawet te kupowane w prze−
targach od niemieckich firm, są używane. 

Prezes Kolei Mazowieckich zapowie−
działa, że trasa Płock−Kutno obsługiwa−

na będzie przez trzy pary pociągów,
czyli trzy z Płocka i cztery z Kutna*.
– Na połączeniu tym możemy wprowa−
dzić jeden zmodernizowany Elektryczny
Zespół Trakcyjny EN57 – mówiła. – Na
pewno jeździ się nim wygodniej.

Ale czy szybciej? Niestety, na pokona−
nie trasy o długości 53 kilometrów pociąg
będzie potrzebował 1godzinę 12 minut.
A wszystko dlatego, że stan techniczny to−
rów jest bardzo kiepski. Na odcinku od
Kutna do Płocka Radziwie pociąg – teore−
tycznie – może rozwijać prędkość 60
km/godz., z Radziwia do miasta Płock – 70
km/godz. – Niestety, są odcinki, że maszy−
nista musi bardzo zwolnić – wyjaśniała Ha−
lina Sekita. – Średnia prędkość na tej trasie
to około 40 kilometrów na godzinę.

Za uruchomienie połączenia kolejo−
wego zapłaci samorząd województwa
mazowieckiego. Dobowy koszt wynosi
9 tys. 300 zł. Dlatego trasa ta będzie pil−
nie obserwowana pod względem frek−
wencji. – W pociągu jest 212 miejsc sie−
dzących – mówiła prezes KM. – Według
przeprowadzonych ankiet nie uzyskamy
takiego obłożenia, ale może nie dojdzie
do sytuacji, że jedzie 20−30 pasażerów. 

Halina Sekita zwróciła się z prośbą do
samorządów przez których teren prze−

jeżdżać będzie pociąg, aby zsynchroni−
zowały komunikację autobusową z go−
dzinami odjazdów pociągów. 

Według wstępnych ustaleń bilet kole−
jowy na trasie Płock−Kutno kosztować
będzie 10 zł. Za bilet autobusowy na tej
samej trasie trzeba zapłacić 11,30 zł.
Tańsze będą też bilety miesięczne.
Kosztować będą one odpowiednio 200
zł (kolej) i 384 zł (autobus). 

Uruchomienie połączenia z naszego
miasta do Kutna to nie jedyny pomysł
Kolei Mazowieckich. – Od 8 grudnia,
czyli wtedy kiedy wejdą w życie nowe roz−
kłady jazdy planujemy puścić tabor na
trasę Płock−Sierpc – zapowiedziała pre−
zes KM. – Mogłaby być ona obsługiwa−
na przez spalinowe autobusy szynowe. 

W trzecim etapie rozbudowywania
połączeń planowane jest uruchomienie
pociągów na trasie Sierpc−Toruń. Nastą−
pi to jednak nie wcześniej niż w drugim
kwartale 2008 roku. 

W przyszłości Koleje Mazowieckie
chcą też przywrócić połączenie Warsza−
wa−Płock. Na tej trasie kursowałyby po−
ciągi przyspieszone. M.D.

* Rozkład jazdy pociągów na trasie
Płock−Kutno na str. 6

Od 15 października reaktywowane zostaje połączenie kolejowe na
trasie Płock−Kutno – zapowiedział na spotkaniu (1 października)
z przedstawicielami samorządów marszałek województwa mazo−
wieckiego Adam Struzik. 

Jedzie pociąg z bliska

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ra−
tunkowego i Transportu Sanitarnego
wzbogaciła się o dwa specjalistyczne
ambulanse (Volkswagen Crafter): neo−
natologiczny z inkubatorem (na zdjęciu)
i ratowniczy, który stacjonować będzie
w Gostyninie. Nowe nabytki pomógł
sfinansować samorząd wojewódzki.

Uroczystość przekazania ambulan−
sów (5 października) połączona została
z wręczeniem pogotowiu certyfikatu
ISO 9001:2000. Certyfikat stacja otrzy−
mała na 3 lata.

– Wprowadzenie systemu zarządza−
nia jakością podyktowane było potrze−

ba udoskonalenia procedur w zakresie
ratownictwa medycznego, nocnej
i świątecznej pomocy medycznej i czę−
ści logistycznej – mówił podczas uro−
czystości dyrektor WSPRiTS Kajetan
Górzyński. Chcemy utrzymać certyfi−
kat przez następne lata, dlatego bę−
dziemy poddawali się okresowym au−
dytom, by utrzymać wysoką jakość
świadczonych usług.

Obecnie płockie pogotowie dysponu−
je 12 zespołami ratowniczymi, w tym
nowym neonatologicznym, wykorzy−
stywanym do transportu noworodków,
gdy ich życie jest zagrożone. (j)

Bogatsze pogotowie
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Dane obejmowały pierwsze półrocze 2007 roku.
Wynika z nich, że bezrobocie w naszym mieście
co miesiąc spada. W styczniu wynosiło ono 16,2
proc., a w czerwcu – 14,2 proc. 

– To także efekt emigracji szczególnie młodych
płocczan za granicę – mówił Andrzej Nowakow−
ski. – Od dawna domagamy się przedstawienia ba−
dań, które pokażą jak emigracja wpływa na spadek
bezrobocia.

Prezydent Mirosław Milewski wyjaśnił, że nikt
nie robi takich badań na poziomie samorządu,
gdyż ich koszty byłyby ogromne. 

Radny Nowakowski zastanawiał się
także czy pomysł
s t w o r z e n i a
Miejskiego
U r z ę d u
P r a c y
w Płoc−
ku ma
sens.

– Współpraca miasta
z Powiatowym Urzędem Pracy
układa się doskonale, co widać po
zmniejszającej się liczbie osób nie−
pracujących – mówił. – W sierpniu
bieżącego roku w PUP−ie zareje−
strowanych było niecałe dziewięć ty−
sięcy osób, gdy w styczniu było ich po−
nad 10,8 tysięcy.

– Stworzenie MUP w naszym mieście
jeszcze bardziej zmniejszy bezrobocie
– przekonywał Mirosław Milewski. – Mamy
kilka opinii, np. Wojewódzkiej Rady Zatrud−
nienia, które przychylają się do naszej decy−
zji. Powiat płocki również nie wnosi prote−
stów co do rozdzielenia urzędów pracy. Po−
dzielimy się majątkiem oraz osobami, które
są teraz zatrudnione w Powiatowym Urzędzie
Pracy.

Rozmowy o bezrobociu wywołały temat
trudnej sytuacji płockich Zakładów Mięs−
nych. Przypomnijmy, że jeśli spółka nie dosto−
suje procesu produkcji do wymogów unijnych,
to zakład może zostać zamknięty. Pracę może
stracić około 400 osób. – Związkowcy są bardzo
zaniepokojeni taką sytuacją – mówił Nowakow−
ski. – Jakie działania podejmie miasto, aby ra−
tować tak duży zakład? Być może rozwiązaniem
byłoby poręczenie kredytu przez Fundusz Porę−
czeń Kredytowych, działający w ramach Urzędu
Miasta.

– Od roku włączyliśmy się w proces ratowania
Zakładów Mięsnych – mówił Prezydent. – Już
wtedy sytuacja była podbramkowa, ale udało się
przesunąć termin dostosowania produkcji do
wymogów Unii. Niestety, Regionalna Izba Obra−

chunkowa nie pozwala, aby miasto – z własnych
środków – poręczyło kredyt Zakładom. Podob−
nie jest z Funduszem Poręczeń Kredytowych.
Przeznaczony jest on dla małych i średnich
przedsiębiorstw, a Zakłady Mięsne na pewno do
nich nie należą.

Mirosław Milewski
wyjaśnił również, że
płocka spółka na
restruktu−

ryzac ję
potrzebuje 6
mln zł, a kapitał FPK
wynosi jedynie 2 mln zł. – Dofinansowaniem
musi się zająć zarząd, który robi wszystko, aby
pozyskać pieniądze – mówił. – Ministerstwo
Skarbu również podejmuje kroki. Miasto tylko
w niewielkim stopniu może pomóc zakładom.
Umorzyliśmy podatek od nieruchomości, który
spółka powinna zapłacić. Kwota ta zbliża się już
do 1 miliona złotych. Pieniądze te zakład może
przeznaczyć na inwestycje. 

Realizacja uchwały

Urząd Miasta podejmując działania zmierzające
do zmniejszania bezrobocia w mieście, współpra−
cuje z Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Oś−
rodkiem Pomocy Społecznej, Płockim Parkiem
Przemysłowo−Technologicznym, Płockim Fundu−
szem Poręczeń Kredytowych oraz Funduszem
Grantowym dla Płocka. Ponadto, poszczególne
komórki organizacyjne UM zaangażowane są
w prace nad zmniejszaniem liczby osób niepracu−
jących w naszym mieście. 

W I półroczu 2007 roku 57 osób skorzystało ze
staży zapewnionych przez miasto. Dla 306 bezro−
botnych, którzy nie mają prawa do zasiłku i korzy−
stają z pomocy MOPS−u Urząd zorganizował pra−
ce społecznie użyteczne. Bezrobotni poszukujący
zatrudnienia mogli również korzystać z bezpłat−
nych przejazdów autobusami Komunikacji Miej−
skiej. Z takiej formy pomocy w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy skorzystało 136 osób; pięć z nich
znalazło pracę. 

W 2007 roku osoby, które rozpoczynają dzia−
łalność gospodarczą lub zmieniają branżę

zwolnione są z opłat o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej. W I półroczu br.

oddział Urzędu Miasta zarejestrował 624
nowych przedsiębiorców i dokonał

zmian w zaświadczeniach
u 827 przedsiębiorców. 

Osoby bezrobotne, któ−
re zamierzają podjąć na
własny rachunek dzia−
łalność gospodarczą
mogą również skorzy−
stać z drugiej edycji
programu „Płock dla
przedsiębiorczych”,

p rowadzonym

p r z e z
UM i PUP. Na ten cel

przeznaczono 800 tys. zł. 
Dla bezrobotnych prowadzone są również

różne szkolenia, poradnictwo zawodowe.
Wydział Edukacji – na podstawie danych od
dyrektorów szkół – przygotował specjalną
ofertę edukacyjną na rok szkolny 2007/2008. 

M.D.

Na ostatniej sesji radni zapoznali się z informacją na temat realizacji postanowień
uchwały w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w Płocku

Jest coraz lepiej
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Na ostatniej sesji radni zapoznali się
z informacją na temat wykonania bu−
dżetu za I półrocze 2007 roku. – Na
odnotowanie niewątpliwie zasługuje
fakt, że dochody budżetu w pierwszym
półroczu wpływały terminowo i w wy−
sokościach gwarantujących realizację
rocznego planu – mówił prezydent
Mirosław Milewski.

Przypomniał, że wzrosła kondycja
finansowa miasta. W tym roku podnie−
siono ocenę ratingową z poziomu A+
z perspektywą stabilną na perspektywę
pozytywną. – Największą inwestycją
prowadzoną w Płocku była budowa
dojazdów do nowego mostu – mówił
Prezydent. – Na to przedsięwzięcie
udało się nam pozyskać środki euro−
pejskie w wysokości prawie 92 milio−
nów złotych.

W naszym mieście jest budowanych
coraz więcej mieszkań. W październi−
ku do dyspozycji oddanych zostanie
180 lokali powstających w formule
MTBS, z czego 44 mieszkania będą
przeznaczone na lokale komunalne.
Samo miasto buduje obecnie blok przy
ul. Padlewskiego. 

Mirosław Milewski przypomniał, że
wiele płockich ulic zostało lub wkrót−
ce zostanie wyremontowanych. Mo−
dernizowane są boiska przyszkolne,
świetlice środowiskowe i warsztaty
szkolne. – Na prośbę rodziców wydłu−
żyliśmy godziny pracy żłobków do go−
dziny 17, a Miejskie Przedszkole nr 14
pracuje codziennie do godziny 19
– opowiadał Prezydent. 

Z budżetu płyną też pieniądze na
bezpłatne badania metodą PET, czy−
li tomografem pozytonowym. Są one
przeznaczone dla płocczan, u któ−
rych zdiagnozowano chorobą nowo−
tworową lub występuje jej podejrze−
nie. Jak co roku mieszkańcy mogą
korzystać z szerokiej gamy badań
profilaktycznych. 

Miasto inwestuje również w rozryw−
kę dla płocczan oraz promocję. Na uli−
cach pojawiają się nowe tablice, infor−
mujące turystów o miejscach wartych
szczególnej uwagi oraz związane ze
szlakiem gotyku ceglanego. 

– Bardzo dużo zostało już w mieście
zrobione, ale jeszcze wiele jest do zro−
bienia – podsumował Mirosław Mi−
lewski. 

Zastrzeżenia do wykonania budżetu
w pierwszym półroczu miała opozy−
cja. – Z zaplanowanych inwestycji zre−
alizowano tylko 15 proc. – mówił An−
drzej Nowakowski. – Smuci brak rea−

lizacji kluczowych przedsięwzięć: bu−
dowy linii tramwajowej, lotniska, par−
kingów wielopoziomowych, portu
jachtowego, kolejki liniowej i stoku
narciarskiego. Cieszy mnie, że w koń−
cu udało się rozstrzygnąć przetarg na
rozbudowę Jagiellonki. 

– Zdecydowana większość inwesty−
cji realizowana jest latem oraz jesie−
nią i wtedy dopiero realizowane są
płatności – wyjaśniał Prezydent.
– Wtedy też możemy uznać przedsię−
wzięcie za zrealizowane i odnotować
je w budżecie. Tak jest np. z drogami
dojazdowymi, które zaniżają wszystkie
wskaźniki wykonania. 

Prezydent wyjaśnił też na jakim eta−
pie są największe zaplanowane inwe−
stycje. – Na budowę kolejki linowej
jest ogłoszony przetarg na projekt
techniczny. Podobnie jest z portem
jachtowym – mówił. – Na stok nar−
ciarski mamy już koncepcję. 

Milewski wyjaśnił też, że miasto
chce przejąć obiekty należące do Wi−
sły Płock. Decyzja należy do rady na−
dzorczej Orlenu, która obradować bę−
dzie 19 października. 

Elżbieta Gapińska pytała, czy gdy
zostanie otwarty most, to nie zosta−
nie zakorkowane rondo przy ul. Wy−
szogrodzkiej, co spowoduje gigan−
tyczne korki. – W ciągu kilku dni po
otwarciu nowego mostu spodziewa−
my się korków – nie ukrywał Prezy−
dent. – Wielu płocczan będzie chcia−
ło przejechać nową przeprawą. Po−
tem nie sądzę, aby były korki. Jest
sygnalizacja świetlna, która regulo−
wana będzie drogą radiową. Mimo
to przez miesiąc będziemy obserwo−
wać ruch na moście, a jeśli coś bę−
dzie nie tak, to będziemy zmieniać
cykl świateł. 

Z wykonania budżetu zadowoleni
byli radni Prawa i Sprawiedliwości.
– Dużo inwestycji już zostało zreali−
zowanych, a wiele zakończy się w tym
roku – mówiła Wioletta Kulpa. – Z
dumą możemy mówić o tym, że Płock
został wpisany na mapę kulturalną
nie tylko Polski, ale tez świata. Sa−
morząd wspiera ludzi wymagających
pomocy, a także nastąpiła poprawa
w stosunkach z zarządem Orlenu,
który wspiera miasto w trzech dzie−
dzinach: społecznej, inwestycyjnej
oraz sportowej. 

Regionalna Izba Obrachunkowa
wystawiła pozytywną opinię na temat
wykonania budżetu w pierwszym pół−
roczu przez miasto. M.D.

Nie tylko 
drogi dojazdowe

Od 1 listopada obowiązują nowe
stawki opłat karnych za przejazd bez
ważnego biletu autobusami Komunika−
cji Miejskiej. Podstawą do ustalenia
wysokości opłat dodatkowych jest ce−
na najtańszego jednorazowego biletu
normalnego, czyli w tej chwili 2 zł. Je−
śli pasażer będzie jechał bez biletu, to
musi zapłacić 50−krotność tej ceny,
czyli 100 zł. Jeśli natomiast podczas
kontroli osoba nie będzie miała przy
sobie ważnego dokumentu, poświad−
czającego uprawnienia do bezpłatnego
albo ulgowego przejazdu, to będzie
musiała uiścić 40−krotność tej ceny. 

Opłaty te będą niższe o 30 proc. jeśli
pasażer uiści je u kontrolera w autobu−
sie lub w ciągu 7 dni w kasie KM.

Za naruszenie przepisów o przewozie
rzeczy i zwierząt, a w szczególności za
zabranie ze sobą do środków transportu
rzeczy lub zwierzęcia, za których prze−
wóz taryfa przewiduje opłatę – trzeba
ponieść koszt 20−krotności ceny jedno−
razowego biletu normalnego. 

Jeśli podróżny spowoduje zatrzyma−
nie lub zmianę trasy autobusu, bez uza−
sadnionej przyczyny, musi liczyć się
z opłatą w wysokości 150−krotności ce−
ny normalnego biletu. (m.d.)

Kary dla gapowiczów

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o remont, odwodnienie oraz
oświetlenie ulic: Staszica, Heweliusza,
Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza,
Krzywoustego, Kolberga, Rozego. 2/
Kiedy zostanie zakończone odwodnienie
terenu wokół garaży (przy cmentarzu)
przy ul. Miodowej? 3/ Ponownie proszę
o wyjaśnienie dlaczego nie jest remonto−
wany chodnik wokół pawilonów handlo−
wych przy ul. Rembielińskiego 3.

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy organ prowadzący szkoły gimna−
zjalne i ponadgimnazjalne rozważa utwo−
rzenie przy szkołach licealnych klas gim−
nazjalnych w roku 2008/2009? 2/ Proszę
o wyjaśnienie dlaczego w budynku przy
ul. Krótkiej 7 brak jest ciepłej wody?

Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o przebudowę zatoki parkingo−
wej i wykonanie nowego parkingu przy
ul. Warszawskiej 6/8. 2/ Proszę o wyko−
nanie odrębnego dojazdu do zespołu bu−
dynków (tarasowców i wielorodzinnych)
realizowanych na osiedlu Zielony Jar.

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy kolejnej wersji projektu budo−
wy hali widowiskowo−sportowej; czy za−
łożenia projektowe były konsultowane
z przedstawicielami Wisły Płock SSA. 2/
Czy wiadomo co było przyczyną pożaru
gabinetów odnowy na stadionie? Czy
obiekt był ubezpieczony?

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Na jakim etapie jest remont ul. Wyszo−

grodzkiej (od ul. Harcerskiej do granic
miasta)? 2/ Proszę o informację na temat
opóźnień w oddaniu do użytku dróg doja−
zdowych do nowego mostu oraz naliczo−
nych z tego tytułu odsetek karnych. 3/
Proszę o rozważenie zainstalowania
oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wyszo−
grodzkiej z ul. Parcele.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o uruchomienie dwóch pasów
skrętu w lewo na Podolszycach Północ
w ul. Armii Krajowej z rozróżnieniem
jednego pasa bezwzględnego skrętu w le−
wo i drugiego pasa, dopuszczającego
skręt w lewo i jazdę prosto. 2/ Proszę
o postawienie wiaty na przystanku auto−
busowym przy ul. Armii Krajowej – Sza−
rych Szeregów na wysokości McDo−
nald’sa. 3/ Wyjaśnienie sprawy budowy
Centrum Sportów Walki na osiedlu Po−
dolszyce Północ koło górki saneczkowej.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ponownie proszę Pana Prezydenta
o przeznaczenie chodnika na ul. Góry,
Łącka i Ciechomicka na pieszo−rowe−
rowy. 2/ W związku z nasileniem ruchu
na ul. Ciechomickiej (skrzyżowanie
z Browarną) proszę o zamontowanie
sygnalizacji pulsującej, która wykluczy
szybką jazdę.

Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Mieszkańcy ul. Sienkiewicza proszą
o ustawienie śmietników oraz pojemni−
ków na psie odchody. 2/ Proszę o remont
chodnika wzdłuż ul. Obrońców Płocka
1920 roku. 3/ W jakim terminie zostanie
wykonana ścieżka rowerowa przy ul.
Grabówka do ul. Korczaka?

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Przez okres całego 2007 r. POKiS
nie potrafi rozstrzygnąć przetargu na
zagospodarowanie podwórza Domu
Darmstadt. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
podczas XIII sesji Rady 
Miasta w dniu 25 września 2007 roku:

Do finansowania pobytu swoich mieszkańców w płockiej Izbie Wytrzeźwień
włączają się kolejne gminy. Ostatnio chęć zawarcia takiego porozumienia wyra−
ziła gmina Staroźreby, która zadeklarowała, że dopłaci za każdego „swojego pa−
cjenta” 175 złotych.

Przypomnijmy, że koszt utrzymania jednego nietrzeźwego w Izbie w ubieg−
łym roku wyniósł 279 zł, zaś sama opłata z tytułu dobowego pobytu wynosiła
175 złotych. (j)

Staroźreby też zapłacą

W poprzednim numerze informowaliśmy, komu przysługują bezpłatne i ulgowe przeja−
zdy środkami komunikacji miejskiej. W czasie obrad XIII sesji Rady Miasta zmieniono da−
tę wejścia w życie uchwały, dotyczącej tego tematu, z 1 października na 1 listopada. Ponie−
waż gazeta była już w druku nie mogliśmy tego skorygować. Nowe zasady obowiązują od
1 listopada. Za ewentualne nieporozumienia z tym związane serdecznie przepraszamy. (j)

Ulgi od listopada
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Przedstawiciele pięciu powiatów oraz
firm zajmujących się wywożeniem
śmieci spotkali się w ratuszu (28 wrześ−
nia) na debacie poświęconej racjonalnej
gospodarce odpadami komunalnymi
w regionie płockim. Spotkanie zorgani−
zował Prezydent Miasta Płocka oraz
Związek Gmin Regionu Płockiego.

– Gospodarkę odpadami musimy do−
stosować do wymogów Unii Europej−
skiej – mówił zastępca prezydenta Da−
riusz Zawidzki. – Przez wiele lat była
ona zaniedbywana przez samorządy,
a teraz musimy nadrobić braki.

Dariusz Zawidzki przypomniał, że aż
96 proc. odpadów składowane jest na
wysypiskach. Jedynie 4 proc. jest odzy−
skiwanych lub przerabianych. – Skut−
kiem takiej gospodarki jest zanieczysz−
czenie środowiska, a w niedalekiej przy−
szłości grożą Polsce wysokie kary pie−
niężne nałożone z Unii Europejskiej
– mówił.

W regionie płockim mamy obecnie
siedem składowisk odpadów. – Cztery
lata temu było ich 13 – mówił Adam
Ludwikowski, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska. – Te, które do koń−
ca października bieżącego roku nie
otrzymają pozwolenia zintegrowanego
będą zamknięte.

Obecnie tylko cztery wysypiska
spełniają wymagania, do modernizacji
zostało przeznaczone jedno, a dwa
zakwalifikowano do rekultywacji lub
do wstrzymania działalności. 

– Składowiska wypełniają się w bar−
dzo szybkim tempie – relacjonował Lud−
wikowski. – Na przykład: niecki w Ko−
biernikach wypełnione są w 41 proc.
Zmieści się tam jeszcze 160 tysięcy ton,
ale jeśli inne wysypiska zostaną wypeł−
nione, to ZUOK – mimo, że jego działal−
ność przewidziano do 2012 roku – zam−
knięty będzie już w 2009 roku.

Katarzyna Młodawska, dyrektor de−
partamentu środowiska z Urzędu Mar−
szałkowskiego Województwa Mazo−
wieckiego przedstawiła najważniejsze
problemy regionu płockiego. – Na na−
szym terenie występuje zbyt mały po−

ziom segregacji odpadów – mówiła.
– Nie potrafimy też w odpowiedni spo−
sób zbierać odpadów niebezpiecznych.
W województwie zbyt wiele jest tzw. dzi−
kich wysypisk. Musimy rozwinąć sieć
selektywnego zbierania odpadów komu−

nalnych – to najważniejsza kwestia. 
Młodawska zaniepokojona była tym,

że jedynie na terenie Płocka prowadzo−
ny był monitoring składu odpadów ko−
munalnych. W 2005 roku w naszym
mieście wytworzono 46 tys. 141 ton od−
padów. Z tego 21 tys. 554 ton to odpa−
dy, które ulegają biodegradacji. 

– Do 2015 roku powinien powstać
obszar płocki, czyli specjalny region
gospodarki odpadami o charakterze po−
nadgminnym – mówiła dyrektor. – Na−
leży rozważyć budowę instalacji ter−

micznego przekształcania odpadów
z możliwością zapewnienia odzysku
energii cieplnej. 

Za takim rozwiązaniem są także doc.
dr Lidia Sieja i dr inż. Henryk Skowron,
którzy dla Zakładu Utylizacji Odpadów

Komunalnych w Kobiernikach przygo−
towali wstępną koncepcję rozwiązań or−
ganizacyjnych i technicznych systemo−
wej gospodarki odpadami komunalnymi
dla regionu płockiego. – Tylko dzięki in−
stalacji termicznej jesteśmy w stanie
spełnić wymogi Unii Europejskiej
– przekonywała Lidia Sieja. – Musi mieć
ona wydajność 100 tysięcy ton na rok, co
spowoduje unieszkodliwienie 50 tysięcy
ton odpadów ulegających biodegradacji. 

Zbudowanie instalacji Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunal−

nych (TPOK) daje możliwości odzy−
skiwania i wykorzystania energii, gdyż
funkcjonuje ona jako elektrownia lub
elektrociepłownia. Każda MWh ener−
gii elektrycznej uzyskana z przetwo−
rzenia energii cieplnej odzyskanej ze
spalania odpadów i wprowadzona do
sieci energetycznej oznacza zastąpienie
takiej samej ilości energii elektrycznej,
która musiałaby być wytworzona z ja−
kiegoś paliwa kopalnego. Oznacza to
jeszcze, że dzięki TPOK do atmosfery

emitowane jest trzy razy mniej dwut−
lenku węgla niż w przypadku elek−
trowni węglowej. 

Przy zastosowaniu instalacji TPOK
ilość składowanych pozostałości może
wynosić od 30 do 10 proc. wejściowej
masy odpadów. Żadna inna technologia
nie zapewnia takiego efektu. 

– Jest to bardzo ważne, gdyż w 2020
roku musimy przerabiać 60 proc.
wszystkich odpadów, a na składowi−
ska może trafiać jedynie 40 proc.
– mówiła Sieja. M.D.

Co zrobić z górą rosnących śmieci? – Zastanawiali się przedstawiciele miasta i 5 powiatów
płockiego regionu

Problem z odpadami

Tak powinno wyglądać nowoczesne zbieranie i przekształcanie odpadów komunalnych 

Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa ”Chemik” zorganizo−
wała 21 września dla mieszkańców
swoich bloków piknik rodzinny „Na
pożegnanie lata”. Od godz. 16 do 21 

instruktorzy klubów osiedlowych
MSM ”Chemik” – Hanna Bobyk
i Agnieszka Chęcka – prowadziły licz−
ne konkursy dla dzieci i rodziców. Nie
zabrakło tańca na gazecie, z baloni−
kiem, konkursu wiązania krawatów.
Były zawody sportowe: wyścigi
w workach, przeciąganie liny, rzuty do
celu, biegi na czas. Ogromnym zainte−
resowaniem cieszył się konkurs pla−
styczny pt. ”Do widzenia lato”, w któ−
rym wzięło udział 40 dzieci.

Wolontariusze Maltańskiej Służby
Medycznej uczyli, jak udzielać pier−
wszej pomocy. Po wszystkich tych
atrakcjach rozpoczęto wspólne grillo−

wanie. Lato na pikniku pożegnało oko−
ło 120 osób. (j)

Pożegnali lato
Po blisko rocznej przerwie, 15

października o godz. 7.28 na peron
dworca PKP wjechał pierwszy po−
ciąg z Sochaczewa. Tym samym
przywrócone zostało ważne dla płoc−
czan połączenie naszego miasta

z kutnowskim węzłem kolejowym.
Trasę obsługiwać będą 4 pary pocią−
gów. To wspólna inicjatywa spółki
Koleje Mazowieckie i samorządu
województwa mazowieckiego. Poni−
żej rozkład jazdy. (j)

Płock – Kutno, reaktywacja
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Uroczyste wręczenie stypendiów
odbyło się 28 września 2007 roku
w pałacu w Srebrnej. Do grona 55
tegorocznych stypendystów należą
m.in. uczniowie ostatnich klas szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów
i techników oraz studenci wyróżnia−
jący się wynikami w nauce. 

Tegoroczna akcja Fundacji po
raz kolejny spotkała się z ogrom−
nym zainteresowaniem. Do progra−
mu stypendialnego na rok
2006/2007 wpłynęło ok. 7 tys. apli−
kacji. Wszyscy wnioskodawcy mu−
sieli spełniać warunki określone re−
gulaminem stypendialnym: zapre−
zentować średnią ocen powyżej 4,5
oraz niskie dochody na osobę w ro−
dzinie. Dodatkowym atutem był
udział w olimpiadach przedmioto−
wych, konkursach muzycznych, fe−
stiwalach i zawodach sportowych

na poziomie co najmniej woje−
wództwa. 

Program stypendialny Fundacji
został zainaugurowany w 2004 ro−
ku. Przeznaczony jest dla dzieci,
młodzieży i studentów, osiągają−
cych bardzo dobre wyniki w nauce,
a jednocześnie znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej. Fun−
dacja z roku na rok poszerza zakres
i skalę działania Programu.

W 2006 roku wszystkie programy
stypendialne Fundacji objęły 189
osób. Część kwot została przezna−
czona na stypendia lub zasiłki so−
cjalne dla dzieci ofiar tragedii w ha−
li Międzynarodowych Targów Ka−
towickich w Chorzowie. Fundacja
pomaga też dzieciom zmarłych pra−
cowników PKN ORLEN oraz wy−
chowankom rodzinnych domów
dziecka. Opr. (j)

Fundacja ORLEN Dar Serca po raz kolejny przyznała dzie−
ciom i młodzieży stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce

Stypendia rozdane Fundacja „Fundusz Grantowy dla
Płocka” ogłosiła II edycję konkursu
grantowego dla płockich organizacji
pozarządowych. 

Wszystkie organizacje pozarządo−
we, które chciałyby otrzymać dofinan−
sowanie na realizację własnych pomy−
słów i marzeń serdecznie zapraszamy
do współpracy i udziału w konkursie.

Informacje na temat II edycji konkur−
su: formularz wniosku i kryteria konkur−

sowe dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miasta Płocka w zakładce II
edycja Fundacji lub w siedzibie Fundacji
przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku po−
kój 32, tel. (024) 366 02 84.

Wnioski wraz z wymaganymi załączni−
kami prosimy składać do 31 październi−
ka 2007 r., do godz. 14.00 w biurze Fun−
dacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Anna Grzegorzewska
(prezes Zarządu Fundacji) 

Konkurs grantowy

Cała społeczność Szkoły Podstawo−
wej Nr 18 w Płocku zwraca się
z ogromną prośbą do wszystkich
wrażliwych serc o pomoc dla ucznia
naszej szkoły – Krystiana Brzozo−
wiec, który w kwietniu br. uległ wy−
padkowi na placu zabaw. Chłopiec
miał złamanie trzonów kości lewego
przedramienia w połowie długości. 

W leczeniu pojawiły się kompli−
kacje i chłopiec wymaga teraz po−
nownego zabiegu operacyjnego, po−
legającego na zespoleniu obu kości
przedramienia. Koszt tej operacji
wynosi 14 250 zł (słownie czterna−

ście tysięcy dwieście pięćdziesiąt
złotych).

Rodziny dziecka nie stać na tak
kosztowny zabieg (matka chłopca sa−
motnie wychowuje trójkę dzieci). Na
pierwszy rzut oka u Krystiana są wi−
doczne deformacje lewej ręki. 

W przypadku ośmiolatka, który
cały czas rośnie, liczy się czas. Dra−
mat chłopca jest duży, bo nie tylko
nie może normalnie funkcjonować,
ale także musiał zmienić szkołę. Do
czerwca ubiegłego roku był ucz−
niem szkoły muzycznej, ale ten
nieszczęśliwy wypadek uniemożli−
wił mu grę na instrumencie i tym
samym kontynuowanie nauki
w szkole artystycznej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –
Oddział Miejsko−Powiatowy w Płoc−
ku udostępnił subkonto w celu zbiór−
ki środków finansowych na leczenie
operacyjne Krystiana. Środki mogą
wpływać na nr 75 1680 1088 0000
3000 1020 8951 – z dopiskiem dla
Krystiana.

Pieniążki będą też zbierać wolon−
tariusze i w związku z tym prosimy
inne placówki oświatowe o włącze−
nie się do naszej akcji. I.J.

Pomoc dla Krystiana

To był pomysł samych mieszkańców,
podchwycony i wprowadzony w czyn
przez pracowników „Domu Przyjaznych
Serc”. Okazało się, że obecność koni miała
znaczenie nie tylko terapeutyczne, wpły−
wając na zdrowie i usprawnianie mieszkań−
ców, w ich życie wprowadziła również ra−
dość, spontaniczność i ruch. 

Fundacja „Panaceum” – działająca od
dwóch lat – przy Domu Pomocy Społecznej
„Przyjaznych Serc” w Płocku, podsumowa−
ła cztery miesiące projektu „Witaj koniku”. 

Przez całe wakacje uczestnicy brali
udział w zajęciach hipoterapeutycznych,
które odbywały się na terenie parafii św.
Benedykta w Radziwiu. Były plenery
malarskie, wycieczka do Stada Ogierów
w Łącku. Program zajęć i ćwiczeń z koń−
mi został dostosowany do indywidual−
nych potrzeb każdego z uczestników.
Obok zajęć ruchowych na koniu, zostali

zaangażowani również w czynności pie−
lęgnacyjne (czyszczenie, karmienie, po−
moc przy zaprzęganiu i siodłaniu).

W projekcie, obok mieszkańców DPS
„Przyjaznych Serc”, brały udział dzieci
i młodzież ze świetlic, działających przy
parafii św. Benedykta. Zajęcia prowa−
dzone były dwa razy w tygodniu po 2, 5
godziny. 

Pieniądze na realizację programu „Witaj
koniku” – w wysokości 11.060 zł – funda−
cja pozyskała od samorządu województwa
mazowieckiego. 

Na uroczystym podsumowaniu, które
odbyło się 3 października przy kościele
w Radziwiu, urządzono pożegnalne ogni−
sko. Zaproszeni goście mieli okazję przeje−
chać się bryczką oraz podziwiać prace po−
plenerowe „Pejzaż z koniem w tle” i wysta−
wę fotograficzną – zapis poszczególnych
etapów projektu. (kw, rł)

Koń przyjacielem jest

Ma być przyjazny dla użytkowni−
ków, dynamiczny i interaktywny,
a poza tym łatwy w obsłudze nawet
dla mało zaawansowanego administra−
tora – zapewnia Radosław Ostrowski
z firmy ERDO, która przygotowywała
witrynę spółki PZOZ. Najważniejsze
jest jednak szersze wyjście do pacjen−
ta/klienta, bo strona internetowa, obok
funkcji informacyjnej, ma wspierać
działalność komercyjną spółki, która
chce być liderem medycznym na ryn−
ku nowoczesnych usług zabiegowych. 

Obok modułu forum będą tu
umieszczane kupony promocyjne,
elektroniczne tablice ogłoszeniowe
i przetargi. W przyszłości mogą być
prowadzone również wirtualne kon−
sultacje medyczne oraz badania mar−
ketingowe.

Strona jest w fazie rozruchu, ale
już dziś znajdziemy na niej podsta−
wowe informacje o spółce; opis od−
działów Szpitala Św. Trójcy, wykaz
przychodni POZ i innych podmiotów
spółki (rł)

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej uruchomił serwis internetowy

www.plockizoz.pl

Championi Mazowsza, reprezentowali
nasze województwo w dniach 20 – 23
września na X Ogólnopolskim Turnieju
Piłki Nożnej Drużyn 7−osobowych Olim−
piad Specjalnych w Koninie. Turniej odby−
wał się na 4 boiskach Stadionu Miejskiego.
W imprezie uczestniczyły 32 drużyny (po 2
z każdego województwa). Po grach obser−
wowanych, wszystkie drużyny zostały po−
dzielone na 4 grupy sprawnościowe. Re−
prezentacja województwa mazowieckiego
została przydzielona do grupy 4 (pomarań−
czowej) i właśnie w tej grupie zajęła IV
miejsce. Strzelcem zwycięskich bramek
był Mariusz Małkowski grający na pozycji
napastnika oraz Marek Motyl grający na
pozycji obrońcy. Wszyscy zawodnicy dru−
żyny Mazowsza otrzymali medale, pamiąt−

kowe dyplomy oraz niespodzianki przygo−
towane przez organizatorów, którymi byli:
Stowarzyszenie „Olimpiady Specjalne”
Polska, Ministerstwo Sportu, PFRON,
SOSW i Urząd Miasta w Koninie. 

Warto przypomnieć, że tytuł Mistrza
Mazowsza podopieczni Krzysztofa Podra−
ska i Macieja Jankowskiego (czyli trene−
rów i założycieli grupy) zdobyli w maju na
V Mazowieckim Turnieju Piłki Nożnej
Drużyn 5−osobowych Olimpiad Specjal−
nych w Radomiu. Wówczas strzelcem
wszystkich bramek był również Mariusz
Małkowski. 

Sekcja „Przyjazne Serca” działa od roku
i liczy 14 zawodników. W ramach sekcji
odbywają się treningi z pływania, tenisa
stołowego, piłki nożnej. (rł)

Dobra lokata Sekcji Olimpiad Specjalnych „Przyjazne Serca”
z Płocka na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej

Kolejny sukces „Przyjaznych”
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Wraz z początkiem października
Straż Miejska rozpoczęła akcję, która
ma na celu – najogólniej mówiąc
– zdyscyplinowanie właścicieli psów.
W swoje działania włączyła spółdziel−
nie mieszkaniowe oraz lecznice wete−
rynaryjne. 

– Wielu płocczan narzeka, że psy za−
łatwiają się na chodnikach, że chodzą
bez smyczy i kagańca – opowiada Jo−
lanta Głowacka, rzecznik prasowy
Straży Miejskiej. – Nie jesteśmy w sta−
nie wysłać patrolu na każdą ulicę mia−
sta. Dlatego chcemy zachęcić właści−
cieli psów, żeby sami dbali o czystość
i bezpieczeństwo na swoich osiedlach.
Prosimy też, aby sąsiedzi zwracali
uwagę posiadaczom czworonogów, że−
by ich pies nie załatwiał się na
chodniku. Dopiero gdy
zmieni się świadomość
ludzi, akcja przyniesie
efekty.

Jolanta Głowacka nie
łudzi się, że rezultaty bę−
dą widoczne od razu. Na
początek Straż Miejska
wystosowała pisma
do spółdzielni
mieszkaniowych
oraz lecznic wete−
rynaryjnych z prośbą o rozwiesze−
nie na ich terenie plakatów oraz
przekazanie mieszkańcom ulotek.
Straż przypomina w nich, że zwierzę
to nie tylko przyjaciel rodziny, ale tak−
że obowiązek. Właściciel musi pamię−
tać, że wyprowadzając czworonoga na
teren publiczny zobowiązany jest do
prowadzenia psa na smyczy lub w ka−
gańcu, a psa rasy uznawanej za agre−
sywną albo psa w typie tej rasy – na
smyczy i w kagańcu. Zasady te obo−
wiązują także w budynkach wieloro−
dzinnych, w pomieszczeniach ogólno−
dostępnych, czyli np. w windach, na
korytarzach czy klatkach schodo−
wych. Zwolnienie psa ze smyczy doz−
wolone jest tylko wtedy, gdy ma on
założony kaganiec oraz w miejscach
mało uczęszczanych przez ludzi,
a właściciel czworonoga ma możli−
wość sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem. Oz−
nacza to, że pies reaguje w każdej sy−
tuacji na komendę opiekuna. 

– Każdy posiadacz psa zobowiązany
jest do uprzątania zanieczyszczeń spo−

wodowanych przez zwierzę w miej−
scach przeznaczonych do użytku pub−
licznego, w szczególności: klatek scho−
dowych, wind, chodników, ulic, pla−
ców, parków, poprzez zebranie, zmy−
cie lub usunięcie zanieczyszczeń w in−
ny sposób – czytamy w ulotce.

Przypominamy, że za nieprzestrze−
ganie powyższych obowiązków straż−
nik miejski może ukarać właściciela
psa karą grzywny od 50 do 500 zł. – Je−
śli patrol widzi, że przepisy nie są rażą−
co łamane wręcza tzw. żółtą kartkę
– opowiada Jolanta Głowacka. – Znaj−
dują się na niej takie same informacje,
jak na ulotce czy plakacie. Dane wła−
ściciela trafiają do naszej bazy danych.
Jeśli strażnik kolejny raz złapie właści−

ciela na nieprzestrzeganiu przepisów,
zastosuje bardziej radykalne

środki. 
Ale to nie jedyna

akcja, mająca na
celu zdyscy−
p l i n o w a n i e
p o s i a d a c z y
czworonogów.

Od kilku mie−
sięcy Straż Miejska

wraz z koordynatorem pro−
gramu „Podaj łapę”, prowa−
dzonego przez Polskie To−
warzystwo Rejestracji
i Identyfikacji Zwierząt,

sprawdza w poszczególnych
dzielnicach czy mieszkańcy wszcze−
pili swoim psom chipy. Jest to pięt−
nastocyfrowy numer, pod którym
w bazie danych znajdują się dane
o właścicielu i oznakowanym zwie−
rzęciu. Akcja ta ma na celu m.in. za−
pobieganie bezdomności psów i po−
lepszanie stanu sanitarno−epidemio−
logicznego w naszym mieście. 

Posiadacze czworonogów powinni
również pamiętać, aby ich pupil po−
siadał aktualne szczepienia. Nie ozna−
cza to, że wychodząc na spacer powi−
nien mieć przy sobie zaświadczenie
od weterynarza. Jednak w razie kon−
troli przez Straż Miejską, trzeba je
przynieść z domu, albo dostarczyć do
komendy SM w ciągu 5−7 dni. – Jeśli
właściciel tego nie zrobi, sprawa mo−
że trafić do sądu – wyjaśnia rzecznik
prasowy. – Kara grzywny w takich
przypadkach może wynieść nawet
pięć tysięcy złotych. M.D.

Zmienić świadomość

Zwycięzcy turnieju z SP nr 23

to hasło ogólnopolskiej kampanii,
w której wziął udział – już po raz ko−
lejny – Płock. Jest to akcja, która po−
dejmuje problem profilaktyki uzależ−
nień. Jednym z jej najważniejszych
celów jest propagowanie zdrowego
stylu życia. Istotnym elementem
kampanii jest przeciwdziałanie uza−
leżnieniom, w szczególności alkoho−
lizmowi i narkomanii. 

W naszym mieście kampania roz−
poczęła się w kwietniu. Jej koordyna−
torem był Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta. Kupił
on i przekazał 16 szkołom podstawo−
wym i ośmiu gimnazjom materiały
edukacyjne. W szkołach organizowa−
ne były lekcje na temat profilaktyki
uzależnień, konkursy wiedzy, pla−
styczne i literackie, rajdy rowerowe
i marsze profilaktyczne. Dzieci i mło−
dzież mogli zapoznać się z zasadami
udzielania pierwszej pomocy me−
dycznej. 

Po raz pierwszy do działań włączy−
ła się płocka policja. Na ulicach Płoc−
ka pojawiały się specjalne patrole.
Dzieciaki wspólnie z funkcjonariu−
szami wręczały kierowcom list
z prośbą o prowadzenie aut z „trzeź−
wym umysłem” oraz naklejkę na szy−
bę z hasłem „za kółkiem zachowuję
trzeźwy umysł”. 

Przedstawiciele Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoho−
lowych oraz młodzież z klubów pro−
filaktyki środowiskowej przekazywa−

li sprzedawcom alkoholu plakaty
oraz listy z honorowym zobowiąza−
niem, że nie będą sprzedawać alkoho−
lu nieletnim. 

Dużym zainteresowaniem wśród
uczniów cieszyły się rozgrywki spor−
towe. Na koniec tegorocznej akcji
zorganizowano turniej piłki nożnej.
Przygotowali go: Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych UM, Wisła
Płock oraz Szkoła Podstawowa nr 3.
W rozgrywkach wzięło udział 14
szkół podstawowych i 9 gimnazjów.
Wśród młodszych uczniów I miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa nr 23. Na
II miejscu uplasowali się zawodnicy
ze Szkoły Podstawowej nr 3, a na
trzecim z SP nr 17. Wśród gimnazja−
listów triumfowali uczniowie z Gim−
nazjum nr 5. Drugie miejsce na po−
dium zajęła młodzież z Gimnazjum
nr 8, a trzecie – Gimnazjum nr 12. Za
grę fair play nagrodzono SP nr 6. 

Po turnieju wręczono nagrody i dy−
plomy potwierdzające udział w kam−
panii. Nagrodzone zostały również
drużyny piłkarskie. Oprócz medali,
pucharów i nagród rzeczowych, ci
którzy zajęli pierwsze miejsca, otrzy−
mali koszulki Wisły Płock. 

Nagrody wręczali: zastępca prezy−
denta Dariusz Zawidzki, dyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz−
nych Katarzyna Michalska, wicepre−
zes zarządu Wisły Płock Szczepan
Targowski oraz dyrektor SP nr 3 Bo−
żena Rulak. (m.d.)

Zachowaj trzeźwy umysł

* 21−letni płocczanin groził butelką
15− i 16−latkowi i zażądał od nich
telefonów komórkowych oraz
pieniędzy. Sprawca zatrzymany
został przez policję i trafił do
aresztu.

* W Imielnicy na ul. Kątowej 31−let−
ni kierowca tatry potrącił 25−let−
niego mężczyznę, który z obraże−
niami ciała trafił do szpitala.

* Na ul. Sienkiewicza 29−letni kie−
rowca podczas zmiany pasa ruchu
nie zachował ostrożności i uderzył
w Opla Vectrę. Poszkodowana zo−
stała pasażerka opla. 

* 22−letni płocczanin i jego 15−letni
kolega włamali się do kiosku Ru−
chu przy ul. Wyszogrodzkiej
i ukradli dwie paczki papierosów.
Sprawcy wpadli w ręce policji. 

* Na przejściu dla pieszych przy al.
Piłsudskiego potrącona została
66−letnia kobieta. Sprawcą był 60−
letni kierowca lublina.

* Przy ul. Szpitalnej policjanci z sek−
cji do walki z przestępczością
gospodarczą zatrzymali 36− i 37−
latka. W VW Transporterze prze−
wozili oni ok. 800 litrów nielegal−
nego alkoholu. 

* Do aresztu trafił 21−letni płoc−
czanin, u którego policjanci
znaleźli torebkę z marihuaną.

* Do pięciu lat więzienia grozi 18−
latkowi, który w jednym z hi−
permarketów próbował ukraść
artykuły spożywcze. Sprawcę
spłoszył ochroniarz. Następnego
dnia ochrona była już bardziej
dyskretna i chłopak został odda−
ny w ręce policji.

* Na dworcu PKS nieznany spraw−
ca, wykorzystując chwilową
nieuwagę pokrzywdzonej,
ukradł torebkę, w której były

pieniądze, dowód osobisty i pra−
wo jazdy. 

* Z Forda Focusa zaparkowanego
przy ul. Królewieckiej złodzieje
zabrali radioodtwarzacz oraz
torbę. 

* Policjanci zatrzymali 34−letniego
mężczyznę, który przy ul. Tum−
skiej uszkodził gablotę rekla−
mową. 

* Z altanki działkowej przy ul. Do−
brzykowskiej złodzieje zabrali jed−
ną część dwuskrzydłowego okna
oraz uszkodzili ościeżnice i poszy−
cie drzwi wejściowych. (m.d.)

Kronika policyjna
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*ROK AKADEMICKI 2007*ROK AKADEMICKI 2007*ROK AKADEMICKI 2007*ROK AKADEMICKI 2007*ROK AKADEMICKI 2007*

Odśpiewaniem hymnu
państwowego (całe 4 zwrot−
ki!) rozpoczęła się uroczy−
stość rozpoczęcia XVI roku
akademickiego w Szkole

Wyższej im. Pawła Włodkowica. Za sto−
łem prezydialnym, w składzie Senatu
uczelni pojawiły się nowe twarze – to
konsekwencja zmiany Statutu, wynika−
jącej z jego dostosowania do wymogów
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
(m.in. zakaz łączenia stanowisk w róż−
nych uczelniach). I tak od 8 września
rektorem „Włodkowica” jest prof. inż.
Zbigniew Kruszewski, a prorektorami:
doc. dr Andrzej Gałkowski, doc. dr Ka−
zimierz Waluch, doc. dr Robert Żak,
prof. Mirosław Krajewski (ds. filii w Iła−
wie) i doc. dr Romuald Dobrzeniecki
(ds. filii w Wyszkowie).

Nowy rektor złożył sprawozdanie
z dotychczasowych dokonań uczelni,
wspomniał też o planach, pochwalił
się coraz lepszą bazą materialną
(akademik na 146 miejsc, pomoc sty−
pendialną, w ub r. otrzymało 1885
studentów) i zakończył życzeniami
dobrego zdrowia, pomyślności
i wszelkiej życiowej satysfakcji dla
wszystkich.

Immatrykulacji siedmiu studentów
I roku dokonał doc. dr Robert Żak. No−

wi żacy byli tak przejęci, że mieli kło−
poty z powtarzaniem tekstu roty ślubo−
wania. A potem, tradycyjnie już, wrę−
czono Medale Pawła Włodkowica oso−
bom, które w minionym roku najbar−
dziej przyczyniły się do rozwoju uczel−
ni. Wcześniej medale takie otrzymało
57 osób i instytucji. Teraz do tego gro−
na wyróżnionych dołączyli: prof. dr
Bogdan Grzeloński (7−letni rektor szko−
ły), dr Antoni Sadowski (wykładowca
matematyk), dr Włodzimierz Malesa,
mgr Marek Wołyniak (kwestor), mgr
Jan Milner (członek Rady Fundacji
Sztandaru), Stefania Morawska (kie−
rownik rektoratu). Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów Komendy Stołecz−
nej Policji (z którą uczelnia współpra−
cuje), Anna Koziczyńska – najlepsza
ubiegłoroczna studentka.

Piętnastu, spośród półtora tysiąca te−
gorocznych absolwentów, którzy
ukończyli uczelnie z bardzo dobrymi
wynikami, otrzymało listy gratulacyj−
ne od rektora.

Wykład inauguracyjny nt. „Nadzieje
i rozdroża edukacji ustawicznej” wyg−
łosił prof. Józef Półturzycki. A po koń−
czącym inaugurację Gaudeamus moż−
na było pójść na grilla i piwo – poczę−
stunek przygotowany na dziedzińcu
szkoły. (j)

Nowe władze „Włodkowica”
Uroczysta inauguracja

roku (5 października)
kończy obchody jubileu−
szu 40−lecia Szkoły Na−
uk Technicznych i Spo−

łecznych Politechniki Warszawskiej
w Płocku. Jej prorektor prof. Jacek Ku−
bissa bez lęku spogląda w przyszłość.

– Wzrasta zainteresowanie naszymi
absolwentami nie tylko w subregionie
płockim, ale również w Polsce i za gra−
nicą – mówił podczas uroczystości. Ce−
niona jest jakość kształcenia, o której
świadczą kolejne nagrody dla studentów
i absolwentów m.in. od: Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Budownictwa, Pre−
zesa PKN i BOP oraz Prezydenta Płoc−
ka. Uczelnia może pochwalić się 10 tys.
dyplomów ukończenia studiów, 5 tys.
publikacji naukowych, 120 patentami
krajowymi i zagranicznymi oraz bardzo
dobrą współpracą z płockimi zakładami
(projekty badawcze, staże absolwen−
ckie). – Szybki rozwój gospodarczy
sprawia, że zaczyna brakować inżynie−
rów, nie tylko w Polsce. W Ameryce roz−
poczęła się moda na inżynierów i studia
inżynierskie – dodał obecny na inaugu−
racji prof. Włodzimierz Kurnik, rektor
Politechniki Warszawskiej i przyznał, że
podobne trendy są już zauważalne w na−
szym kraju; w 2005 r. Sejm uchwalił
ustawę o innowacyjności, a w tym roku,
przed wakacjami, ustawę o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju. NCRiB bę−
dzie zajmować się finansowaniem i rea−
lizowaniem dużych, strategicznych pro−
gramów badań naukowych i prac roz−
wojowych. Będzie też zarządzać środka−
mi z budżetu, przeznaczonymi na bada−
nia w nowatorskich dziedzinach, takich
jak energetyka, biotechnologia i IT oraz
zajmować się wdrażaniem ich w prze−
myśle. Działalność Centrum będzie też
dofinansowana z funduszy europejskich
w ramach Programu Operacyjnego „In−
nowacyjna gospodarka”. 

Jak zatem przekonać przyszłych
studentów, aby – zamiast najbardziej

popularnych uczelni humanistycz−
nych – chętniej wybierali uczelnie
techniczne? 

Pierwszy krok to możliwość robienia
doktoratu w Płocku. Od br. roku będzie
to możliwe w dwóch dyscyplinach: Bu−
downictwie oraz Budowie i Eksploatacji
Maszyn. Drugi to zmiana (od roku
2008/2009) trybu przyjęć na uczelnie.
– W zeszłym roku mieliśmy trudności
z rekrutacją na pierwszy rok. O przyję−
cie – z przyczyn formalnych – mogli się
ubiegać wyłącznie ci absolwenci szkół
ponadgimnazjalnych, którzy na maturze
wybrali fizykę lub matematykę – tłuma−
czył Kubissa. Dlatego uczelniany Senat
zdecydował się rozszerzyć liczbę przed−
miotów z egzaminów maturalnych bra−
nych pod uwagę podczas przyjęcia na
PW. Kolejną zachętą dla przyszłych stu−
dentów ma być zmiana w podejściu do
I roku. – Pierwszy rok poświęcimy na
zajęcia wyrównawcze. Ma być on ro−
kiem adaptacji, a nie selekcji – zapew−
niał prorektor. 

Podczas uroczystości wręczone zo−
stały jeszcze nagrody dla studentów,
a inauguracyjny wykład na zakończe−
nie nt. „Współczesnych źródeł ener−
gii i surowców” wygłosił prof. Jacek
Kijeński. (rł)

Politechnika Warszawska od nowego roku akademickiego
2007/2008 otwiera studia doktoranckie w Płocku, ale to nie je−
dyna nowość w 41. roku działalności uczelni 

Otwarci na studentów

Prof. Włodzimierz Kurnik wręcza indeksy studentom I roku 
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Pierwsi nowy rok akade−
micki zainaugurowali stu−
denci Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej; 1 paź−
dziernika tłumnie zapełnili

salę koncertową Państwowej Szkoły
Muzycznej. Ci, którzy nie zmieścili się
wewnątrz, w holu głośno wymieniali się
uwagami z wakacji itp. skutecznie zag−
łuszając to, co działo się na uroczysto−
ści. Ale poza tym, wszystkie przebiega−
ło jak zwykle, zgodnie z planem.

Rektor prof. Aleksander Kozłow−
ski powitał studentów, swoich współ−
pracowników w brązowo−niebieskich
togach i licznie zgromadzonych go−
ści: oficjali, sponsorów, przedstawi−
cieli instytucji i firm, z którymi szko−
ła współpracuje, reprezentantów in−
nych szkół wyższych. Podkreślił, że
jest to głównie uroczystość dla stu−
dentów I roku, których uczelnia ma
w tym roku 1550 – nie tylko z Płocka

i okolic, ale całego północnego Ma−
zowsza.

To już dziewiąty rok działalności tej
najmłodszej w naszym mieście uczelni.
Za krótki to okres na poważniejsze pod−
sumowania. Tym niemniej, jej mury już
opuściło 3,5 tysiąca absolwentów. Dal−
sze tysiące zdobywają wykształcenie
w 4 instytutach, w 13 specjalnościach.

Jak powiedział prof. Kozłowski,
szkoła ciągle jeszcze rozwija się, dosko−
nali warunki nauczania (zmodernizowa−
no szereg sal dydaktycznych, rozpoczę−
to budowę auli), rozwija współpracę z
18 innymi uczelniami – w kraju i zagra−
nicą. Opieką merytoryczną obejmuje,
coraz prężniej działający, Uniwersytet
Trzeciego Wieku. W tym roku szkoła
uruchomiła liceum akademickie.

Uroczystość zakończyła immatryku−
lacja przedstawicieli świeżo upieczo−
nych studentów i wykład inauguracyj−
ny prof. Mariana Wilka z Łodzi. (j)

Indeksy dla ambitnych
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M ogłyby tu lądować tzw. ATR uży−
wane chociażby przez Eurolot,

mogące zabrać do 60 pasażerów. Ale dy−
rektor Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej
myśli przede wszystkim o małych dwu−
silnikowych samolotach, osiągających
prędkość niewiele ponad 400 km na go−
dzinę i zabierających na pokład od 30 do
40 pasażerów, którymi byliby turyści
i biznesmeni. Jak zapewnia, zaintereso−
wanych jest wielu, ale lotnisko musiało−
by być całodobowe i spełniać podstawo−
we wymogi techniczne. Często pytają
o nie biznesmeni.

– Ale nie możemy patrzeć na to tylko
przez pryzmat polskiego lotnictwa – mówi
Wesołowski. – Holendrzy z CNH, zaraz po
przyjeździe do Płocka pytali nas, na ile mo−
gą wykorzystać nasze lotnisko do potrzeb
własnych. Pomysły na budowę lądowiska
na terenie Płockiego Parku Przemysłowo
Technologicznego mają Włosi, ale wiąże
się to z różnymi ograniczeniami, wynikają−
cymi z istniejącej i przyszłej zabudowy tego
terenu. Dlatego zapewne chętnie skorzysta−
liby z naszych usług. 

O skorzystaniu z usług lotniczych myśli
też kilka płockich firm, które ostatnio spon−
sorowały Piknik Lotniczy na jubileusz 75−
lecia lotniska i 50−lecia AZM w Płocku. 

Jedyna szansa

Jubileusze to zawsze czas podsumowań
i snucia planów na przyszłość. Ale władze
AZM uważają, że nie warto tracić czasu
tylko działać, wykorzystując koniunkturę
i sięgając po środki unijne.

– Płock leży na uboczu wielkich
szlaków komunikacyjnych, zarówno
tych samochodowych jak i kolejowych,
jeśli nic nie zrobimy, możemy stracić
okazję – mówi dyrektor AZM. – Roz−
budowa lotniska i infrastruktury dro−
gowej wokół niej ważna jest nie tylko
z punktu widzenia rozwoju PPP−T, po−
łączenia drugiej przeprawy mostowej
z Orlenem, ale kontaktów z Europą,
zwłaszcza po wejściu do strefy Schen−
gen i zniesieniu odpraw celno−pasz−
portowych. W całej Europie popularne
jest latanie weekendowe, oparte na gę−
stej sieci małych lotnisk i w tym An−
drzej Wesołowski widzi szansę dla na−
szego lotniska. Szansę, której tak na−
prawdę nigdy nie miało (patrz tekst
obok).

Łąka z wodą 

Pomysł budowy lotniska narodził się
w Płocku w latach 20−tych, wtedy też
wyznaczono teren (używany do dziś).
Budynek portu oddano do użytku
w 1932 roku, ale obiekt nie miał wiel−
kiego zastosowania. Podczas II wojny
światowej korzystali z niego, co praw−
da, zarówno Niemcy jak i Rosjanie, ale
do 1961 roku praktycznie nic się tutaj
nie działo. Datą historyczną jest 21
października 1957 r., kiedy to na mocy
uchwały prezydium Zarządu Głównego
Aeroklubu PRL, powołano filię Aero−
klubu Warszawskiego, która w dwa la−
ta później przekształciła się w samo−
dzielną jednostkę terenową. Ale, do
czasu przejęcia płockiego klubu przez
Wacława Stańskiego, nic się nie działo. 

Trzeba oddać sprawiedliwość, że trud−
ności wynikały z braku bazy i środków na
jej budowę (mimo szeroko zakrojonej ak−
cji społecznej w pierwszych latach dzia−
łalności AZM nie udało się zebrać pienię−

dzy na budowę hangaru, co byłoby rów−
noznaczne z otrzymaniem sprzętu i rozpo−
częciem działalności lotniczej).

– Lotnisko to była po prostu duża łąka
pozbawiona infrastruktury, urządzeń, z le−
jami po bombach, które następnie nieu−
dolnie wyrównano, a konsekwencje tego
odczuwane są do dziś – tłumaczył obecny
dyrektor AZM. – Powierzchnia trawiasta
wymaga nowego wyrównania i wymiany
nawierzchni darniowej, zachwaszczonej
przez przypadkową roślinność, która nie
wiąże odpowiednio gleby, ani nie daje
właściwej nośności. 

Lotnisko ucierpiało również w wyniku
inwestycji swej „alma mater”, czyli Fabry−
ki Maszyn Żniwnych. Źle wykonana me−
lioracja powoduje zamulenie odpływów
na powierzchni południowo−wschodniej
i północno−wschodniej (Bielska – Jędrze−
jewo), gdzie wiosną stoi woda, co opóźnia
rozpoczęcie sezonu lotniczego.

Poza tym lotnisko powstało w układzie
zbliżonym do koła, co w okresie między−
wojennym było dobrym rozwiązaniem,
gdy start, uzależniony od siły wiatru.

Jaka przyszłość

Dziś, myśląc poważnie o lotnisku, nale−
żałoby zmienić jego granice, czyli wydłu−
żyć je w kierunku południowo−wschod−

nim, kupując niespełna 10 ha gruntów rol−
nych, a część zbyć lub wykorzystać na in−
ne potrzeby miasta. Rezygnując z szero−
kości, zyskalibyśmy na wydłużeniu pasa
startowego z 800 do 1200 m. 

Potem należałoby go utwardzić i wybu−
dować nowy port. – Trzeba przyznać, że
aktualna zabudowa portowa (z kontene−
rów) jest chybiona w świetle potrzeb
i przyszłych planów. Powinna być bliżej
środka pasa startowego, na ścianie po−
łudniowej, czyli na wysokości Mostostalu,
tuż za – budowaną właśnie – stacją Lotni−
czego Pogotowia Ratunkowego – mówi
Andrzej Wesołowski. – Potem trzeba
oświetlić pas, zaopatrzyć bazę w urządze−
nia radionawigacyjne i zająć się rozbudo−
wą infrastruktury wokół lotniska, tj. ga−
stronomia, hotel, stacja paliw, zarówno
dla samolotów jak i samochodów, wypo−
życzalnia aut i duży parking. 

O przyszłości lotniska zarząd AZM ma
rozmawiać wkrótce z władzami miasta. 

Warto dodać, że wiele miast bez trady−
cji lotniczych, tj. Gorzów czy mazowiecki
Przasnysz myśli o budowaniu małych por−
tów lotniczych. Olsztyn już zbudował
twardy pas i poprawił stan trawiastej czę−
ści. Gotowe projekty mają kluby –
z przedwojennymi tradycjami – tj. Ostrów
czy Kielce. (rł)

ATR 72 pasażerski samolot turbośmigłowy o długości 27,16 m i zasięgu 700 km, uży−
wany jest przez linie lotnicze na regionalnych trasach. Może lecieć na wysokości po−
nad 7 000 m. Czy takie samoloty będą lądować w Płocku? 

75 lat płockiego lotniska

Otwarte przestworza
Lotnisko z prawdziwego zdarzenia, czynne cały rok, obsługujące kil−
kanaście małych samolotów dziennie, a w weekendy nawet kilka−
dziesiąt? Zdaniem Andrzeja Wesołowskiego to nie mrzonki tylko hi−
storyczna konieczność.

Wielkie wydarzenie roku 1991, najwię−
ksze w całej historii klubu i lotniska: Jan
Paweł II odlatuje z Płocka.
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Lotnisko AZM z lotu ptaka
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W okresie międzywojennym o pol−
skie aerokluby dbała LOPP, czyli Liga
Obrony Powietrznej Państwa (1924 –
1939) – masowa organizacja z dużą licz−
bą członków i znacznym majątkiem. 

W latach 1933 – 1939 LOPP przeka−
zała szkołom i aeroklubom 326 samo−
lotów i znaczną cześć szybowców.

W sumie przez 15 lat działalności Liga
przekazała na rzecz lotnictwa 70 mln
zł. W samym 1939 r. miała 2 mln
członków, prowadziła 24 szkoły szy−
bowcowe, 26 ośrodków szybowco−
wych i 5 szkół pilotów samolotowych.
Wielu pilotów LOPP stanowiło elitę
polskich skrzydeł II wojny światowej.

50 lat Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej

Cały czas pod wiatr

Jednym z podstawowych zadań AZM jest działalność szkoleniowa. W kabinie szybow−
ca szef szkolenia Leszek Lange, z przodu uczeń Jan Bobiński. Pierwszy z lewej Andrzej
Wesołowski, pierwszy z prawej Jan Chrobociński
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M niej zorientowanym kibicom tej
dyscypliny warto przypomnieć,

że patron corocznych płockich zawo−
dów to wybitny twórca i propagator tej
dyscypliny, działający w pierwszej po−
łowie ubiegłego stulecia. Przez całe
życie związany był z wioślarstwem,
które było jego wielką pasją. Startował
w wielu zawodach wioślarskich, a w
1932 r. zdobył tytuł mistrza Polski
(pierwszy w historii PTW) w dwój−
kach bez sternika. Po wojnie, w latach
1956−1973, PTW „Budowlani”, któ−
rym kierował, odnosiło liczące się suk−
cesy. Juliusz Kawiecki doprowadził
również do rozbudowy bazy i zaplecza
klubu, który wykształcił do tej pory
zarówno mistrzów Polski, jak i olim−
pijczyków. 

Rozgrywany co roku memoriał cie−
szy się dużym zainteresowaniem i gro−
madzi zawsze na starcie kilku zawodni−
ków ze ścisłej krajowej czołówki. Nie
inaczej było i tym razem. W wyścigu
jedynek kibice mogli podziwiać Julię
Michalską, która w płockich zawodach
nie miała sobie równych. Zawodniczka
ta będzie reprezentowała Polskę na
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Wśród mężczyzn z dobrej strony zapre−
zentowali się trzykrotni mistrzowie
świata w czwórce podwójnej. Marek
Kolbowicz, Adam Korol, Michał Jeliń−
ski i Konrad Wasielewski zdobyli złote
medale w trzech ostatnich mistrzo−
stwach świata w 2005, 2006 i 2007 ro−
ku. Przed rokiem zostali uznani przez
władze Międzynarodowej Federacji
Wioślarskiej (FISA) za najlepszą mę−
ską osadę w świecie. W płockich zawo−
dach wystartowali wprawdzie w rywa−
lizacji ósemek i – jak sami mówią – wy−
grać nie mogli, bo to zupełnie inny wy−
ścig, a sam start miał bardziej charakter
propagatorski i szkoleniowy. 

Obok wytrawnych zawodników na
starcie stanęło też wielu młodych
adeptów wioślarstwa. Rywalizacja

Uczniowskich Klubów Sportowych
wywoływała bardzo duże emocje za−
równo wśród kibiców, jak i samych
zawodników, mimo że umiejętności
tych drugich często były dalekie od
ideału. Cieszy jednak fakt, że tak wiel−
ka grupa młodzieży zajmuje się tą wy−
magającą dyscypliną sportu. 

Z zawodów bardzo zadowolony był
prezes Płockiego Towarzystwa Wio−
ślarskiego Grzegorz Stellak. – Impreza
należała do udanych, choć w sobotę
mogliśmy ponarzekać trochę na brak
kibiców – mówił. – Za to w niedzielę
piękna pogoda i rywalizacja w głów−
nych biegach memoriału przyciągnęła
wiele osób nad Sobótkę. Dopisali nam
wszyscy zaproszeni wioślarze z tzw.
górnej półki. Bardzo dobrze zaprezen−
towali się płocczanie, którzy potwier−
dzili po raz kolejny, że należą do krajo−
wej czołówki. Lekki niedosyt pozostaje
po wyścigu ósemek, który przegraliśmy
nieznacznie, ale w przyszłym roku po−
staramy się powalczyć nieco skutecz−
niej. Jeżeli chodzi o młodszych wiośla−
rzy to przede wszystkim podkreślić na−
leży wielką pasję i zaangażowanie tych
młodych ludzi w to, co robią. Tradycyj−

nie w rywalizacji najmłodszych króluje
UKS Brdów, który specjalizuje się
w kształceniu podstawowym na tzw. bą−
czkach. W przyszłości myślimy o nawią−
zaniu współpracy z tym klubem. Za−
wodnicy dobrze rokujący mogliby się
rozwijać w Płocku. Szczególne podzię−
kowania za wkład w naszą imprezę na−
leżą się prezydentowi Mirosławowi Mi−
lewskiemu oraz marszałkowi Adamowi
Struzikowi, których patronat pozwolił
przyciągnąć na start tak dużą liczbę za−
wodników, zarówno tych starszych jak
i najmłodszych.

Sponsorzy Memoriału: Urząd Mia−
sta Płocka, PKN Orlen, Urząd Mar−
szałkowski, Basell Orlen Polyolefins,
Bank Spółdzielczy Mazowsze, Polski
Związek Towarzystw Wioślarskich,
Agencja Handlowa J.T. Mireccy, Adet
– M.J. Wolscy. P.N. 

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

I miejsce w głównym biegu Memo−
riału o puchar prezesa PTW zdobyła
ósemka mężczyzn z AZS−UMK Ener−
gohandel Toruń. Zwycięzcą w biegu
głównym ósemek weteranów została
osada PTW Płock/KTW Kalisz. Na
najwyższym podium w biegu o Puchar
Polski ufundowany przez prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego stanął Robert
Rybak z MKS Dwójka Warszawa. 

W punktacji końcowej VII Turnieju
UKS najlepiej wypadli zawodnicy
z UKS Brdów, zdobywając 96 pkt. Na
drugim meijscu uplasował się UKW−
PTW Płock – 60 pkt., a na trzecim
UKS Kalisz – 18 pkt. 

Dwa ostatnie dni września sprawiły, że sympatycy wioślarstwa
w Płocku mieli swoją wielką ucztę. Przy słonecznej pogodzie
na malowniczym zalewie Sobótka rozegrano XXIV Memoriał
Juliusza Kawieckiego. 

Święto wioślarzy

Po wojnie LOPP przestała istnieć. Po−
wołany w 1957 r. (przy FMŻ) Aeroklub
Ziemi Mazowieckiej aż do 1989 r. był,
lepiej lub gorzej, finansowany z budżetu
państwa. Mimo to cały czas borykał się
z trudnościami i nie miał szczęścia do
współpracy z lokalnym zakładami i wła−
dzą, która nie tylko nigdy nie doceniła
znaczenia obiektu, ale blokowała też
m.in. niezbędne decyzje formalno−praw−
ne związane z budową portu (zwłaszcza
na początku działalności). Benzynownię
udało się wybudować dopiero w 1963 r.
W 1969 r. z pomocą przyszły „Mazo−
wieckie” (MZRiP); choć odmówiły sta−
łej opieki, asygnowały znaczącą kwotę
na budowę portu i deklarowały dalszą,
ale doraźną, pomoc. Jednak kryzys roku
1970 znów wstrzymał prace. Udało się
wtedy jedynie sprowadzić z Okęcia no−
wą Wilgę dla PERN−u (do patrolowania
tras przemysłowych). 

Mimo trudności, w 1974 r. AZM
rozrósł się do 59 członków, w tym 17
pilotów szybowcowych i 7 – samoloto−
wych z licencją. W tym roku MZRiP
kupiła dla klubu nowy PZL−104 Wilga.
Niestety, w następnych latach inwesty−
cje FMŻ, nie tylko zrujnowały płytę
lotniska, ale spowodowały również
wykreślenie go z rejestru lotnisk cywil−

nych. Po latach, w ramach rekompen−
saty, AZM otrzymał 10 sztuk używa−
nych kontenerów. Zły stan utrzymał się
do pamiętnego grudnia 1981 r. Akcja
ratunkowa związana z wielką powo−
dzią 1982 roku obnażyła po raz kolejny
niedostatki lotniska na Kostrogaju
i unaoczniła władzom problem. W tej
sytuacji zdecydowano się wydzielić
część tzw. środków powodziowych na
poprawę infrastruktury. W 1984 r. lą−
dowisko odzyskało status lotniska.

Od 1989 r. AZM musi radzić sobie
sam. Przejęło majątek: sprzęt, war−
sztaty, zaplecze. Część obszaru lotni−
ska i pomieszczeń wynajmuje od kilku
lat na działalność handlową. Prowadzi
też usługi szkoleniowe, zajmuje się
obsługą techniczną. Ma 7 samolotów
i 12 szybowców (nie licząc prywat−
nych). Przy AZM działają sekcje: sa−
molotowa, szybowcowa, motolotnio−
wa i modelarska (ich członkowie zdo−
bywali i zdobywają wiele trofeów, nie
tylko na zawodach krajowych). (rł)

W tekście wykorzystałem dane z ju−
bileuszowego wydawnictwa „Płockie
Skrzydła. Półwiecze Aeroklubu Ziemi
Mazowieckiej 1957 – 2007”pod red.
J.B. Nycka, AZM Płock 2007 
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Poznańskie Konsorcjum Archime−
dia opracuje dokumentację techniczną
dla zadania pn. Budowa przedszkola
w Radziwiu. Zaproponowało ono naj−
korzystniejszą cenę – 140 tys. 300 zł
i wygrało z Betek Nieruchomości
(145 tys. 016 zł) oraz z Wojewódzką
Dyrekcją Inwestycji z Ostrołęki (229
tys. zł). 

Dokumentacja powstanie do końca
marca 2008 roku. Według założeń, na
Radziwiu ma powstać czteroodziało−
we przedszkole z zapleczem kultural−
no−sportowym. Każda z czterech sal
dydaktycznych musi pomieścić 25
dzieci. Przy sali dla dzieci 3− i 4−let−
nich musi być większy schowek na le−
żaki, a przy salach dla dzieci starszych

na pomoce dydaktyczne. Przy każdej
sali powstaną sanitariaty, a dodatkowo
dla dzieci najmłodszych – natrysk. Po−
myślano również o łazience w pobliżu
ogródka. Przedszkolaki będą miały do
swojej dyspozycji małą salę do zajęć
indywidualnych oraz salę gimnastycz−
ną. Na miejscu znajdzie się również
kuchnia, która będzie w stanie przygo−
tować posiłki dla maksymalnie 100
dzieci. Ogródek przyszkolny zostanie
ogrodzony. Na jego terenie powstanie
m.in. mała górka saneczkowa, pia−
skownica oraz specjalny teren do za−
baw ruchowych. 

W pobliżu wejścia do przedszkola
zaprojektowano parking dla 10 samo−
chodów. (m.d.) 

W nowoczesnym wnętrzu

Na trzy dni przed oficjalnym otwar−
ciem drugiej przeprawy dla ruchu, Pre−
zydent Płocka zaprosił do ratusza 65
osób, które przez ostatnie dziesięć lat
mniej lub bardziej przyczyniły się do
jej powstania. Obecni byli m.in.: były
Minister Infrastruktury, wojewodowie,
byli prezydenci Płocka, członkowie
stowarzyszenia Społecznego Komitetu
Budowy Mostu „Ratunek dla Płocka”
oraz przedstawiciele sądu konkurso−
wego. W sumie ponad 40 osób. Spot−
kanie otworzył pokaz filmu o realizacji
tej największej – jak ją określił prezy−
dent Milewski – miejskiej inwestycji. 

– Budowa nowego mostu zawsze bu−
dziła wiele emocji, była przyczyną spo−
rów, a nawet kłótni, ale zawsze towa−
rzyszyło nam poczucie, że musimy ją
dokończyć – powiedział po projekcji
prezydent Mirosław Milewski. – To
jest przykład, jak można się pięknie
różnić, doprowadzając do końca cel,
który sobie założyliśmy. Chciałbym za−
tem podziękować wam wszystkim.
Wszyscy możemy być dumni, że nasz
most i drogi dojazdowe dziś będą słu−
żyć nam, jutro naszym dzieciom, a po−
jutrze wnukom. Płock wychodzi z po−
ważnego kryzysu transportowego,
w jakim tkwił jeszcze dziesięć lat temu.

Nowa przeprawa to nie tylko od−
dech dla miasta, ale i – dzięki nowym
połączeniom – jego rozwój. Podobne−
go zdania jest prof. Andrzej Ryżyński
– przewodniczący sądu konkursowe−
go z 1996 i 1997 roku: Sądzę, że kró−
lewskie miasto Płock zasługuje na ta−
ki most. 

Profesor przypomniał okoliczności
wyboru zwycięskiej koncepcji. Sąd
konkursowy zebrał się w Miszewie
Murowanym w połowie grudnia

1996 r. Składał się z 20 osób. Na kon−
kurs, który miał charakter otwarty
i międzynarodowy, wpłynęło 14 prac
(4 mosty stalowe tradycyjne, 4 beto−
nowe podwieszane i po jednym beto−
nowym tradycyjnym, stalowym łuko−
wym oraz betonowo−stalowym). Sę−
dziowie oceniali je w oparciu o 30−
stopniową skalę. Do drugiego etapu
przeszły trzy projekty (na etapie kon−
cepcyjnym I nagrodę zdobyła praca
warszawskich architektów, a most au−
torstwa konstruktorów z b. Jugosła−
wii, który zwyciężył w drugim etapie
i został wybudowany, był drugi). 

– W głosowaniu tajnym wybraliśmy
most podwieszany stalowy, ten który
teraz stoi na Wiśle – wspominał prof.
Ryżyński. – Czy to był słuszny wy−
bór? Gdybyśmy wybrali projekt kla−
syczny stalowy, to byłby on podobny
do tego pod Wyszogrodem, betonowy
przypominał most w Toruniu. Obok
kwestii estetycznych i artystycznych
przeważyły też techniczne, np. szero−
kość przęsła, która umożliwia m.in.
swobodny przepływ kry. 

Podczas spotkania w auli ratusza
Prezydent Płocka wręczył wszystkim
gościom okolicznościowe upominki.
Na koniec płk. Jan Siodłak – wystę−
pujący w tym dniu w roli prezesa Sto−
warzyszenia „Ratunek dla Płocka”
zaproponował: Korzystając z okazji,
że większość członków naszego komi−
tetu jest dziś na sali i w związku ze
zrealizowaniem celów statutowych
naszej organizacji chciałbym poddać
pod głosowanie jej samorozwiązanie.
Tym samym 10 października 2007 r.
Społeczny Komitet Budowy Mostu
„Ratunek dla Płocka” zakończył swo−
ją działalność. (rł)

Kilkadziesiąt osób, które bezpośrednio przyczyniły się do tego,
że możemy jeździć drugim mostem spotkało się w ratuszu 10
października

Płock zasługuje 
na taki most

W pierwszym roku trzeciego tysiąclecia płocczanie będą mogli przejechać
przez Wisłę nowym mostem. Taką informację Wojewoda Płocki otrzymał na po−
czątku lutego br. od Bogusława Liberadzkiego*, Ministra Transportu i Gospo−
darki Morskiej. W otrzymanym piśmie czytamy:

„[...] W resorcie transportu i gospodarki morskiej przewiduje realizację za−
dania wg następującego harmonogramu:

1997 – zakończyć prace dokumentacyjne,
1998 – rozpocząć prace przygotowawcze
1999 – rozpocząć podstawowe roboty budowlano−montażowe
2001 – zakończyć budowę.”
[„Most w 2001 roku”, Sygnały Płockie nr 2/15, luty 1997]
*minister w okresie 26.10.1993 – 17.10.1997

Miasto przygotowuje się do budowy
sieci wodociągowej, kanalizacji sani−
tarnej oraz oświetlenia ulicy Gajowej
na osiedlu Góry.

To kolejny etap przebudowy tej uli−
cy. Poprzedni odcinek wykonano
w 2004 roku. Teraz prace obejmować
będą sięgacz w stronę lasu. Firma,

która wygra przetarg będzie musiała
wybudować: wodociąg na odcinku
ok. 130 metrów wraz z przyłączami
(ok. 75 m) i kanalizację sanitarną:
w ulicy (ok. 55 metrów) oraz dla za−
budowy mieszkaniowej (ok. 120 m).
Przy ulicy stanie również siedem no−
wych latarni. 

Wszystkie prace powinny zakoń−
czyć się w grudniu br. (m.d.)

Prace w Gajowej

Z archiwum „Sygnałów Płockich”

Oddział zakładowy PTTK przy PKN
Orlen organizuje wyjazd na XLVII
Centralny Zlot Młodzieży 2007.Wyjazd
20 października rano. W programie
zwiedzanie Twierdzy Modlin (z prze−
wodnikiem), jesienny spacer po Kampi−
noskim Parku Narodowym – z Dzieka−
nowa Leśnego do Palmir. Koszt wycie−
czki wynosi 35 zł od osoby dla pracow−

ników Orlenu i jego spółek, 30 złotych
dla członków PTTK i dzieci do lat 16
oraz 40 zł dla pozostałych uczestników.
Organizatorzy zapewniają bilety wstę−
pu, gorącą grochówkę i okolicznościo−
wy znaczek.

Zgłoszenia w Dziale Imprez Maso−
wych na stadionie Wisły, tel. 024/ 366
30 13 lub 505 898 827. (j)

Zlot młodzieży

Rada Mieszkańców Osiedla „Dwor−
cowa” zorganizowała w tym roku kolej−
ny konkurs pt. „Najpiękniejszy balkon,
ogródek przyblokowy i ogródek przy
domku jednorodzinnym, kwitnący ko−
lorami kwiatów”. 4 października w Zes−
pole Szkół nr 2 przy ul. Chopina miało
miejsce uroczyste podsumowanie akcji
i wręczenie nagród laureatom.

Za najładniejszy balkon w tym roku
komisja konkursowa uznała urządzony
przez Hannę Jędrzejewską. II miejsce
otrzymał balkon pp. Bożeny i Henryka
Trepko, a na III uplasował się balkon
Krystyny Chylińskiej.

Najbardziej zadbany i urozmaicony
ogródek przy bloku mieli pp. Marianna
i Adam Niewiadomscy. Niewiele im
ustępował urządzony i pielęgnowany
przez Stanisławę Jędrzejewską. Trzecim
nagrodzonym był ogródek Zofii Serek.

O otoczenie swojego domku jednoro−
dzinnego najpiękniej zadbała w tym ro−

ku Anna Gajos. Drugie miejsce zajął
ogródek Ewy Kusińskiej, a trzecie –
Anny Jędra.

RMO „Dworcowa” ufundowała dla
wszystkich wyróżnionych w konkursie
nagrody książkowe, a Płocka Spółdziel−
nia Mieszkaniowa L−Wł. dodatkowo
nagrody rzeczowe dla właścicieli naj−
piękniejszych balkonów i ogródków
przyblokowych.

Najwięcej pracy w organizację
konkursu włożyli radni osiedlowi:
Zdzisława Wojewódzka, Marek
Rusek, Sławomir Jakubowski i Sta−
nisław Sobczak. Przewodniczący
zarządu osiedla – Stanisław Sob−
czak podziękował za współpracę
całej radzie, prezesowi spółdzielni
Janowi Rączkowskiemu, kierowni−
kowi osiedlowego klubu Halinie
Budnickiej i kierownikowi spół−
dzielczej administracji Zenonowi
Antczakowi. (j)

Kronika osiedli

Osiedle w kwiatach

Laureaci konkursu
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Wrześniowe spotkanie Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego rozpo−
częło się od rozstrzygnięcia konkursu
miesiąca. Hasłem przewodnim był
tym razem „Akt”. Temat nie należy
do najłatwiejszych i wymaga nie tyl−
ko dobrego warsztatu, ale również
dużej wrażliwości i twórczej inwen−
cji. Oprócz tradycyjnego aktu pojawi−
ły się zdjęcia, które, co prawda, nie
mieściły się w głównym nurcie tema−
tycznym, gdyż stworzone zostały
w konwencji artystycznej aluzji

i swobodnego nawiązania, ale stano−
wiły ciekawą alternatywę dla utartych
schematów i wielokrotnie eksploato−
wanych rozwiązań twórczych. Obec−
ni na sali członkowie i sympatycy
PTF−u taką właśnie pracę uznali za
najlepszą i pierwsze miejsce przyzna−
li Annie Sławińskiej. Drugie miejsce
zajęła fotografia Małgorzaty Puczyń−
skiej, a na trzecim znalazła się praca
Magdaleny Łuczak. 

Spotkanie było okazją do podsu−
mowania XIV Biennale Plakatu Fo−
tograficznego i wręczenia brązowe−
go medalu Piotrowi Hejke, któremu
konkursowe jury przyznało III na−
grodę. 

Poinformowano również o Ogól−
nopolskim Konkursie Fotograficz−
nym „Wyspiański”, organizowanym
przez Muzeum Mazowieckie w Płoc−
ku (termin nadsyłania prac upływa
31 października) oraz omówiono
udział członków Towarzystwa
w zbliżającym się konkursie „Płock
i Mazowsze Broniewskiego”, orga−
nizowanym wspólnie przez Książni−
cę Płocką i Płockie Towarzystwo Fo−
tograficzne. 

Szczegółowe informacje dotyczące
konkursów i innych działań PTF−u
dostępne są na stronie www.ptf.ploc−
man.pl Spotkania w Domu Darmstadt
odbywają się w każdą trzecią środę
miesiąca. R. Gutowski 

Co kto rozumie
przez „akt” ?

III nagroda

Celem konkursu jest promocja
najlepszych, najsmaczniejszych,
najzdrowszych, a także tradycyj−
nych produktów żywnościowych
wytwarzanych przez mazowiec−
kich producentów. Konkurs ma za
zadanie wyłonienie i nagrodzenie
producentów, wyróżniających się
wysoką jakością produkcji, kulty−
wowaniem i popularyzowaniem ma−
zowieckiej tradycji kulinarnej, a tak−
że oryginalnością w podejściu do te−
matu żywności i przetwórstwa. 

W konkursie przewidziano dwie
kategorie: mazowiecki produkt
żywnościowy oraz mazowiecki
produkt tradycyjny i naturalny.
W obu kategoriach oceniane będą:
wyroby piekarnicze i cukiernicze,
wyroby mączne, wędliny, przetwory
mięsne, sery i inne przetwory mlecz−
ne, przetwory owocowe i warzywne,
miody oraz napoje. 

W kategorii mazowiecki produkt
tradycyjny i naturalny mogą wziąć
udział produkty, które powstały bez
udziału środków chemicznych, są
wytwarzane dzięki naturalnym pro−

cesom technologicznym, według tra−
dycyjnej receptury. Surowce tych
produktów mogą też pochodzić
z upraw ekologicznych lub rolnic−
twa zintegrowanego. 

Szeroka formuła pozwala na
udział w konkursie nie tylko firmom
komercyjnym, ale także organiza−
cjom zajmującym się wytwarzaniem
żywności na mniejszą skalę, takim
jak: koła gospodyń wiejskich, sto−
warzyszenia, gospodarstwa agrotu−
rystyczne, gospodarstwa ekologicz−
ne czy osoby fizyczne. Warunkiem
jest jednak udokumentowanie dzia−
łalności posiadanymi certyfikatami,
dyplomami, zaświadczeniami lub in−
nymi dokumentami, potwierdzający−
mi prezentację produktu na różnego
rodzaju targach, wystawach, lokal−
nych imprezach itp. 

Regulamin konkursu i kartę
zgłoszenia, która stanowi załącz−
nik do regulaminu, można znaleźć
na stronie Urzędu Marszałkowskie−
go Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl w dziale komuni−
katy/ogłoszenia. Opr. (j)

Najsmaczniejsze i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukierni−
cze, wędliny, sery, przetwory owocowe i warzywne, a także
miody oraz napoje, mogą stanąć do konkursu o Laur Marszał−
ka za Najlepszy Produkt Żywnościowy na Mazowszu. Zgłosze−
nia można przesyłać do 31 grudnia 2007. 

Smaczny laur

Od 31 lipca 2007 r. obowiązuje nowa
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
[usm]. 400 posłów głosowało następująco:
za 297, przeciw 87, wstrzymujących 16
(PiS za 136, przeciw 0; LPR za 27, prze−
ciw 0; Samoobrona za 36, przeciw 1; małe
kluby – całe za; PO za 113, przeciw 18,
wstrzymujących 14; natomiast SLD wraz
z PSL były w całości przeciwne. Nowa
ustawa rozwiązuje problemy, podnoszone
przez płockie SOS od 2003 roku, a wnie−
sione do projektu ustawy 15 lutego ubieg−
łego roku. W spółdzielniach nie ma już
miejsca na „prawo prezesa”, ma zniknąć
spółdzielcze eldorado, spóźnione o 18 lat.
Jeszcze w 2004 r. jeden z byłych radnych
(i członek rady nadzorczej spółdzielni)
konstatował, że „SOS chce bronić spół−
dzielców przed kosmitami, bo w spółdziel−
niach nie ma przed czym”.

W różnych spółdzielniach stwarza się
różne „problemy” np. spółdzielnie twier−
dzą, że ustawa jest niesprawiedliwa, że
jest tani wykup mieszkań, że stracą fun−
dusz remontowy oraz że ustawodawca
niesłusznie ingeruje w ich sprawy. 

Zgromadzony przez lata majątek pry−
watny w spółdzielni (w dyspozycji zarzą−
dów) powraca wg prawa do właścicieli,
przy tym uwłaszczenie nie oznacza sprze−
daży/kupowania, bo jest to przeniesienie
ograniczonych „spółdzielczych praw
własnościowych” na pełną własność rze−
czy na członka. Warunkiem jest spłata
kredytu i zadłużeń do spółdzielni oraz
zwrot kwot umorzeń państwu. Oczywi−
ście sam zwrot własności spółdzielcom
jest bezpłatny. 

Należy odróżnić spółdzielnię z otrzy−
manymi kredytami z banku (spłaconymi
przez członka) plus wkładami mieszka−
niowymi członków oraz dotacjami z bu−
dżetu na inwestycje budowy, od instytucji
państwa, które spłaciło bankowi końcową
część kredytu (jako pomoc członkom
umorzoną). W ten sposób w spółdzielni
dokonał się zakup części majątku przez
członka. Obecnie członkowie z prawem
lokatorskim, przy przeniesieniu na nich
własności mieszkania spłacają nominalną
kwotę umorzeń, które nie są ani długiem
ani zapłatą za mieszkanie dla spółdzielni.
Wpłaty umorzeń są zwrotem do budżetu
państwa wartości pomocy w zakupie
mieszkania, czyli są rozliczeniem zew−
nętrznym (spółdzielnia ma tylko obowią−
zek przekazać te umorzenia, bo nie są to
pieniądze dla spółdzielni i nie ona ustala te
kwoty, lecz państwo). Do niedawna cenę
za te umorzenia spółdzielnie ustalały same
(uznając, że sprzedają „prawo własnościo−
we”) i pobierały kwoty wg sobie znanej
tylko wirtualnej księgowości. Ustawo−
dawca miał obowiązek przeciąć te prakty−
ki wyłudzeń i nakazał spółdzielniom
zwrot tych kwot z funduszu remontowe−
go. Kto widzi tu jakąś niesprawiedliwość
i stratę funduszu? 

Pobierane od członków wpłaty „rynko−
we” za umorzenia (były to kwoty zawy−
żone i wbrew wyrokowi TK – niesłuszne)
trafiały zamiast do wierzyciela (budżetu
państwa) właśnie na fundusz remontowy
w spółdzielniach. Powstał więc nienależ−

ny nadmiar funduszu kosztem części
członków. I tylko ten nadmiar (na fundu−
szu remontowym) ustawodawca każe
zwrócić oszukanym. Fundusz remontowy
wróci więc do swojego poziomu, stale
gromadzonego przez wszystkich człon−
ków. Kto tu widzi jakieś straty? Kto wziął
za dużo – musi oddać.

Mam nadzieję, że ci, którzy ulegli złudze−
niu tych matactw, zaprzestaną powtarzania
tych wypaczeń, że „teraz są mieszkania ta−
nie, a kiedyś były drogie”, bo ten kto zwra−
ca teraz do budżetu nominalnie niższe kwo−
ty, dawno musiał spłacić swój kredyt za za−
kup mieszkania. Świadczenie nieprawdy
nosi znamiona przestępstwa, a kto świado−
mie przyłącza się do rozpowszechniania te−
go czynu – obciąża się odpowiedzialnością
karną. W dniu 19 września br. na antenie
TVN−24 w migawce wypowiedzi starszego
człowieka, że „dawniej on spłacał kredyt,
a teraz inni otrzymają mieszkania za gro−
sze”, nie sprostowano, że spłacający grosze
członkowie spłacili dawno te same ciężkie
kredyty. Niskie kwoty umorzeń dla wierzy−
ciela (państwa) są jedynie oznaką zakazu
oszustwa. Przeniesienie kupionego prawa
własności w spółdzielni jest bezpłatne,
a kwota umorzeń nie jest zapłatą dla spół−
dzielni lecz dla państwa. Nowa ustawa po−
rządkuje to, co prawem być powinno. 

Do odzyskania swojej własności wy−
starczą następujące kroki: 1. złożenie
wniosku uwłaszczeniowego do spółdziel−
ni, 2. podjęcie uchwały zarządu i 3. zawar−
cie umowy aktem notarialnym przeniesie−
nia własności spółdzielczej na własność
prywatną swojego majątku. 

1. Złożenie wniosku uwłaszczeniowe−
go przez członka do spółdzielni. 

Ustawa uwłaszczeniowa wymaga
złożenia wniosku z „żądaniem” wyo−
drębnienia własności (krok 1). Wnio−
ski składaliśmy od początku 2001 r. tj.
od obowiązywania ustawy z 15 grud−
nia 2000 r. o spółdzielniach mieszka−
niowych. Można go napisać ręcznie,
albo skorzystać z druku, który jest za−
mieszczony na stronie internetowej
SOS. Wniosek składa się tylko raz, za−
tem kto już to uczynił nawet kilka lat
temu, ten już go składać nie powinien.
Może natomiast się przypomnieć,
w tym celu zamieszczony jest na stro−
nie SOS wzór wniosku monitującego.
Wnioski można też pozyskać bezpoś−
rednio na spotkaniach SOS. 

ciąg dalszy na stronie 14
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14 Sygnały Płockie

Znaczek z Krzywoustym
Zwracam się do władz samorządowych naszego miasta z propozycją wystąpie−

nia do Poczty Polskiej o wydanie (w dużym nakładzie) znaczka z wizerunkiem Bo−
lesława III Krzywoustego, w ujęciu płockiego artysty plastyka Jerzego Mazusia.

Znajdujący się w obiegu znaczek z podobizną naszego władcy miałby znaczący
wpływ na wzbogacenie oferty promocyjnej Płocka. Wniosek mój koresponduje
z wystawieniem monarsze pomnika w naszym mieście.

Marian Wilk

W imieniu kombatantów

W numerze 16 (175) z 15 września br. w artykule pt. Solidarność, pułk i wojsko, mó−
wiącym o nadaniu nazwy dla nowego mostu (Most Solidarności) oraz rondom po obu
jego stronach(Rondo 19. pp Odsieczy Lwowa i Rondo Wojska Polskiego) podane zo−
stało, że na sesji Rady Miasta zabrał głos płk Antoni Jelec, prezes płockiego oddziału
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. To wszystko prawda, ale
nie podano, że wystąpienie to było w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich
Płocka. Ponieważ głos ten przyczynił się do sukcesu i ronda zostały nazwane po myśli
organizacji kombatanckich, nie chcę przypisywać tego sukcesu wyłącznie sobie
i Związkowi Kombatantów RP i BWP, który reprezentuję i proszę o uściślenie. 

To prawda, że wystapienie to przygotowałem i za jego treść odpowiadam, ale wystę−
powałem w imieniu: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatan−
tów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycz−
nych Hitlerowskich Więzień i obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenia Polskich Byłych
Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych i Związku Sybiraków, co zazna−
czyłem na wstępie mojego wystąpienia. Jest to sukces tych wszystkich organizacji.

Organizacje te dziękują Radzie Miasta za jednomyślne uwzględnienie w całości
naszego wniosku.

Przykro mi, że wniosek Komisji Nazewnictwa przy Prezydencie Miasta Płocka o naz−
wanie ronda imieniem Orląt Lwowskich odłożony został na później. Orlęta Lwowskie
były przykładem patriotyzmu. Na tym przykładzie wychowało się nasze pokolenie – po−
kolenie późniejszych kombatantów. Orlęta zasłużyły na upamiętnienie ich w Płocku,
choćby poprzez nadanie nazwy rondu u zbiegu ul. Wyszogrodzkiej i Piłsudskiego (przy
Zakładzie Energetycznym) lub u zbiegu ul. Armii Krajowej i Wańkowicza, bądź w innym,
godnym miejscu.

A przy okazji; dlaczego 19 Pułk Piechoty miał w nazwie Odsieczy Lwowa? Otóż, gdy
Orlęta Lwowskie broniły swojego miasta przez Ukraińcami w listopadzie 1918 roku, 19
Pułk Piechoty wysłany został na wsparcie do Lwowa. Odsiecz przerwała ukraińską blo−
kadę i 20 listopada dotarła do Lwowa. Po dwudniowych walkach Ukraińcy zostali wy−
parci z miasta.

Z poważaniem płk Antoni Jelec
(przewodniczący zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i BWP)

z redakcyjnej poczty��

ciąg dalszy ze str. 13
Po złożeniu wniosku zarząd zobowią−

zany jest do niezwłocznej jego realizacji.
Od 2001 r. było na to 12, a później aż 24
miesiące czasu. Ze względu na ten minio−
ny długi czas, obecna ustawa z 14 czer−
wca 2007 r. zobowiązuje spółdzielnie do
rozpatrzenia wniosku w ciągu 3 miesięcy
od daty jego złożenia. 

Uwagi. Zdarza się administracje
w spółdzielniach nie przyjmują wnio−
sków, dezinformując, że ustawa nie obej−
muje tych, którzy nie mają spłaconego
kredytu, albo też do wniosków już przyję−
tych żądają złożenia drugich. Jest to
wbrew prawu, bo proces uwłaszczenia ma
charakter powszechny, ustawa gwarantu−
je go wszystkim bez wyjątku. Wszelkie
warunki dla realizacji wniosku (np. w ra−
zie trwania spłaty „normatywu”) zarząd
ma prawo i obowiązek zawrzeć w odpo−
wiedzi na wniosek, ale nie ma prawa go
nie przyjąć! 

W jednej ze spółdzielni w Płocku
w bezpłatnej gazecie, zastępca prezesa
twierdzi, że ustawa jest niesprawiedliwa,
bo ingeruje w „prawo prezesa”, który do−
tąd mógł dysponować majątkiem i upar−
cie twierdzi też, że w spółdzielni ma
mieszkania „za złotówkę”. Jak to możli−
we, by członek zarządu spółdzielni (z cer−
tyfikatem ISO obligującym go do usług
z gwarancją zadowolenia członków) nie
znał lub nie rozumiał ustawy?

Niestety, nie jest to odosobniony przy−
padek przekłamywania faktów. W innej
spółdzielni, z obawy przed nową ustawą,
podjęto uchwałę, w której: a) przedłużo−
no na następną kadencję mandaty człon−
kom obecnych organów, b) przyjęto, że
cenę gruntu (pozyskanego na koszt
członków od gminy) w sprzedaży udzia−
łu członkom ustanowi rzeczoznawca.
Jeszcze w innych spółdzielniach zarządy
są tak „zaskoczone” składaniem wnio−
sków, że tłumaczą członkom, ile to czyn−
ności je czeka i jak długo będą musieli
nad tym pracować. 

Najwięcej zastrzeżeń jest do podejmo−
wanych uchwał zarządów (krok 2), okre−
ślających przedmiot wyodrębnianych
własności, głównie do braku części grun−
tu i lokali wspólnego użytku, zaś w akcie
notarialnym (krok 3) są zbędne wpisy
o stałym zarządzie własnością członków
i obowiązku wnoszenia niezidentyfiko−
wanych opłat „innych”. 

2. Uchwała Zarządu (określająca
przedmiot własności mieszkańcom bu−
dynku).

Zarząd, po otrzymaniu pierwszego
wniosku uwłaszczeniowego z danej nie−
ruchomości, ma obowiązek niezwłocznie
przystąpić do przygotowania uchwały
uwłaszczeniowej dla całej nieruchomości.
W tym celu musi wystąpić do gminy
z wnioskiem o wykup z bonifikatą (w
Płocku 99%) użytkowanego wieczyście
gruntu w spółdzielni na własność spół−
dzielcom. 

Kształt uchwały określa art.42 ustawy
osm, a jej realizację opisują artykuły są−
siednie.

W uchwale Zarząd określa:
– nieruchomość gruntową (wynikającą

z podziału gruntu na działki jednobudyn−
kowe)

– opis budynku z wyszczególnieniem
rodzajów i powierzchni lokali mieszkal−
nych wraz z przynależnymi (mieszkania
z balkonami, z piwnicami) oraz wszystkie
pomieszczenia wspólnego użytku (klatki
schodowe, windy, pralnie, świetlice, wę−
zeł co, inne użytkowe)

– udział własności w nieruchomości
wspólnej wraz z wykazem osób upraw−
nionych

– stan zadłużenia oraz zobowiązań na
podstawie dokumentów kosztów budowy
(w szczególności stanu spłaty kredytu
oraz zwrotu kwot nominalnych umorzeń
państwa)

Uchwała Zarządu jest merytorycznym
dokumentem w procesie uwłaszczenia.
Opiera się na dokumentacji finansowo−
rzeczowej w spółdzielni. Jest wrażliwa na
błędy w określaniu granic przedmiotu
własności odrębnej członków i nowych
uprawnień w zmianie form własności.
Winna być zatem sporządzona oraz kon−
trolowana skrupulatnie, bowiem działania
wielu spółdzielni, mieszczące się formal−
nie w granicach prawa – stosowane nie−
zgodnie z intencją prawa, nie wytrzymują
konfrontacji ze zdrowym rozsądkiem
w naruszaniu interesu prawnego spół−
dzielców, będących właścicielami mająt−
ku spółdzielni. 

Zdaniem Romana Dziczka, wyrażo−
nym w komentarzu do art.42 usm (Wyd.
Lexis Nexis): 

„Rażące naruszenie interesów osoby
uprawnionej dotyczyć może w szczegól−
ności... oznaczenia nieruchomości, w któ−
rych będą wyodrębnione lokale, w tym
przypadku każda wyodrębniona nieru−
chomość, naruszająca granice zadania
inwestycyjnego, w ramach którego był re−
alizowany i rozliczany lokal i które naru−
sza funkcjonalno−gospodarczy związek
budynków, może być przedmiotem rażą−
cego naruszenia interesów osób upraw−
nionych do przewłaszczenia, choćby to
wyodrębnienie było w aspekcie formalno−
prawnym dopuszczalne, z zastrzeżeniem
art.40 ustawy.” 

Do określenia udziałów we własności
danej nieruchomości służy ustawa z dnia
24.06.2004 r. o własności lokali (Dz.U.
nr 80, poz. 903). Wydzielenie nierucho−
mości w celu wyodrębniania własności
spółdzielcom było wymogiem ustawo−
wym już od 24.04.2001 r., zatem zarządy
do tej pory powinny już mieć wykupiony
grunt z bonifikatą (starania SOS zostały
uwieńczone w 2004 r. uchwałą RM
498/2004 ustalającą 99% bonifikatę dla
mieszkańców w płockich spółdziel−
niach). W większości powinny też mieć
podjęte lub przygotowane uchwały.
Sprzedaż gruntu spółdzielniom może na−
stąpić jedynie w celu uwłaszczenia (na
podstawie uchwały RM nr 498/2004), co
reguluje ustawa o gospodarowaniu nieru−
chomościami. W poczet ceny gruntu wli−
cza się dotychczasowe opłaty za użytko−
wanie wieczyste regulowane przez człon−
ków. Do dopłaty zostaje reszta w wys.
1% różnicy do ceny rynkowej. I na takich
warunkach gmina może sprzedać spół−
dzielni grunt jedynie w celu uwłaszczenia
(a nie „osobie prawnej”). 

Tadeusz Borowicki
dokończenie w następnym numerze

TRZY KROKI 
DO WŁASNOŚCI 1 października został ustanowiony re−

zolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ
z dnia 14 grudnia 1990 r. jako Międzyna−
rodowy Dzień Osób Starszych. Starzenie
się społeczeństwa to problem współczes−
nego świata. Przyjmując, że za seniora
uznaje się osobę, która ukończyła 60 lat
oszacowano, że na świecie żyje ok. 605
mln ludzi starszych. W Polsce liczbę se−
niorów szacuje się na ponad pięć milio−
nów osób, co stanowi ok. 13 procent
społeczeństwa. W samym Płocku jest ich
ponad 30 tysięcy. Borykają się z różny−
mi problemami, nie tylko natury zdro−
wotnej czy egzystencjonalnej, trudność
sprawiają im także często zmieniające
się przepisy.

Aby pomóc osobom starszym w tej
ostatniej kwestii, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w całym kraju zorganizo−
wał Dzień Seniora. 

W jego obchody wpisał się także Od−
dział ZUS w Płocku wraz z podległymi
inspektoratami, organizując 1 paździer−
nika dla naszych starszych interesantów
tzw. forum ekspertów, czyli specjalne
stanowiska oferujące kompleksowe in−
formacje w zakresie świadczeń emery−
talnych (zasady uzyskania świadczeń
pierwszorazowych, ich przeliczania
i zawieszalności). Nasi seniorzy mogli
także uzyskać pomoc w rozwiązaniu in−
dywidualnego problemu. Dodatkowym

wsparciem dla szukających informacji
były z pewnością specjalnie przygoto−
wane poradniki, zawierające informa−
cje, jakimi najczęściej zainteresowane
są osoby starsze. W poradniku zamiesz−
czono materiały dotyczące m.in.: kwoty
bazowej i możliwości jej zmiany oraz
ubezpieczenia społecznego osób, prze−
mieszczających się w Unii Europejskiej.

Z inicjatywy ZUS skorzystało wiele
zainteresowanych osób.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Dzień Seniora w ZUS
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Ostatni koncert zagraliście
w Płocku dwa lata temu. Jak się gra
po takiej przerwie w swoim mieście?

Dziwnie, bo nie graliśmy już jakiś
czas koncertów; raz na Offie (17−19
sierpnia br. Off Festival w Mysłowi−
cach), a wcześniej w Łowiczu przed
wakacjami. Dlatego muzycznie czuliś−
my się niepewnie. Wiesz, nie ma tego
zgrania, ale całkiem nieźle wypadło.
Choć parę potknięć było. Przede
wszystkim zastanawialiśmy się, jaka
będzie reakcja publiczności? Czy
przyjdzie dużo ludzi, czy będzie kame−
ralnie? Ale okazało się, że wypadło
bardzo dobrze i można było zaprezen−
tować nowe utwory. 

Te nowe utwory momentami
brzmiały jak Mano Chao, nawet No−
ir Desir, czyli łączenie różnych sty−
lów, gdzie dominuje melodia i rytm,
zabawa dźwiękiem. Czy taka będzie
nowa płyta? 

Jak robiliśmy „Powstanie Warszaw−
skie” to aranżacja, miejsce w utworze
były podyktowane tym, co chcieliśmy
opowiedzieć, a więc jak był atak to
trzeba było zagrać gwałtownie. Za−
trzymanie, uspokojenie też coś sugero−
wało, było robione z premedytacją.

Przy nagrywaniu nowej płyty nie
chcieliśmy kolejnego słuchowiska,
chcieliśmy zrobić coś wesołego. Dla−
tego wyszliśmy od wesołej melodii,
do której dodaliśmy rytmikę i bawi−
liśmy się tą melodią. Nie ustalaliśmy:
Co? Gdzie? Jak to wyrazić? Była po
prostu melodia, rytm i improwizacyj−
ne przeplatanie, grane wiele razy, aby
wyłuskać najciekawszą opcję aranża−
cyjną. 

To jest nasza najbardziej komercyj−
na płyta, nie tyle w podejściu, co
w stylistyce. Muzyka idzie bardziej
w kierunku pop niż punk, choć jest

słyszalny nasz underground, ale jest to
weselsze. Dużo jest melodii cyrko−
wych, groteski zbliżonej, choć nie te−
matycznie, do KOLI.

Czy to wynika z tego, że jeste−
ście już zmęczeni tym ciężkim kli−
matem?

Nie! Po prostu trzeba sobie stawiać
nowe wyzwania. Po tym jak społe−
czeństwo odebrało ostatnią płytę nale−
żało zrobić coś równie ciekawego, ale
zupełnie innego, a jednocześnie, żeby
to było reprezentatywne dla nas i że−
byśmy byli z tego zadowoleni. Odcię−
liśmy się od wszystkiego, co do tej po−
ry zrobiliśmy i zaczęliśmy zastana−
wiać się, w jaki sposób jeszcze nie
tworzyliśmy. 

Czyli byliście zmęczeni ciężkim
graniem...?

Zmęczeni graniem, tak. Ale sama
chęć zrobienia nowej płyty nie wyni−
kała ze zmęczenia tylko z ambicji, że
trzeba zrobić coś dobrego, że zespół
nie odcina kuponów, nie spoczął na la−
urach i chce dalej tworzyć.

A był taki moment przez ostatnie
lata, że jak wchodziliście na scenę to
myśleliście: „Znowu....”, „Mamy
dość”? 

Nie raz. Tylko nie było to takie dra−
styczne, ale dało się zauważyć, np. na
próbach nie graliśmy kawałków
z „Powstania” tylko „tłukliśmy” non
stop nowe. Więcej graliśmy z „Guseł”,
bo trzeba było coś przearanżować. 

O czym będzie nowa płyta?
Te wszystkie teksty są o człowieku

współczesnym, który na ogół rozmawia
sam ze sobą. Są jego myśli, sytuacje
z życia przeplatane pojęciami religijny−
mi. To nieodzowny aspekt życia, który
chcieliśmy pokazać. Dlatego, np. utwór
Krystian to odniesienie do Chrystusa,
a piosenka, która najprawdopodobniej

będzie otwierała płytę, Rzekło oko to hi−
storia w której Bóg – wspomniane
„oko” – prosi bohatera – człowieka, aby
pisał o swoim życiu starannie, nie trak−
tował tego, jakby było „na brudno”. To
taka spowiedź, ale też nie wprost, jed−
noznacznie, ale z dystansem. 

Teraz, jak patrzę na wszystkie nowe
teksty, to wydają mi się one spójne.
Zresztą już samo ułożenie utworów na
płycie podyktuje pewną opowieść,
choć nie zrobioną z zamiarem, meto−
dycznie. I zawsze przejawia się tu ten
aspekt religijny, dlatego płyta Gospel. 

Ale ze śpiewem gospel nie ma nic
wspólnego? 

Nie. Choć to nie znaczy, że zaśpie−
wów nie będzie. Chórki mają nam
zrobić dziewczyny z Kapeli ze Wsi
Warszawa. Nie wiem, co wymyślą?
Mam nadzieję, że projekt zostanie
sfinalizowany nie tak, jak projekt
z Andrzejem Wajdą. Zresztą dziew−
czyny bardzo chcą to zrobić, są
w Warszawie, a poza tym naszym
wydawcą i menadżerem jest Szaja
(Maciej Szajnowski) z Open Sources,
który gra na bębnach z psiej skóry
w Kapeli ze Wsi Warszawa. Powinno
się udać. 

No właśnie, skoro mówisz o Waj−
dzie... opowiedz, jak to było?

Jego asystentka zadzwoniła do nas
i zaproponowała, żebyśmy zrobili
utwór do filmu „Katyń”. Od razu po−
wiedzieli, że nie wejdzie na ścieżkę
dźwiękową, ale będzie wykorzystany
do promocji filmu. To było w czer−
wcu. Stwierdziliśmy, że warto byłoby
to zrobić, po pierwsze z powodów czy−
sto finansowych, po drugie dla samego
Wajdy.

Czyli chodziło o jeden utwór?
Tak, i niekoniecznie związany z Ka−

tyniem. Po prostu utwór. Pracowaliśmy
nad nim dwa tygodnie. Poświęciliśmy
parę prób, chcą wypróbować różne sty−
listyki, bo do filmu o Katyniu musiało
to być po prostu dobre. Zrobiliśmy
utwór w tonacji smutnej i spokojnej, ale
bez patosu. Dużo później Spięty napisał

tekst, który traktuje właściwie o Katy−
niu, ale nie wprost. To opowieść Rosja−
nina, który na stare lata opowiada, jak
to strzelał ludziom „w łeb”. 

Do studia mieliśmy wchodzić
w czerwcu, ale były komplikacje
osobiste w życiu wokalisty i po pro−
stu wszystko się poprzesuwało.
W tym czasie oni stracili chyba jakie−
goś poważnego sponsora i zapropo−
nowali obniżenie stawki. Potem do−
wiedzieliśmy się, że nie będzie się
tym zajmować wydawnictwo wajdo−
wego filmu, tylko jakieś centrum,
chyba Narodowe Centrum Kultury.
Więc straciło to jakikolwiek związek
z filmem i stwierdziliśmy, że nie ma
to sensu. 

Ale mamy utwór. Niewykluczone,
że znajdzie się na płycie z nieco
zmienionym tekstem. Pasowałby na
koniec. 

Wracając do płyty, każda to dłu−
gofalowy proces.

Nie potrafimy robić płyty w trzy,
cztery tygodnie. To jest bez sensu.
Wszystko musi być osadzone w cza−
sie: rozmowy, pomysły, zarysy. Zanim
zabierzemy się do zagrania, to się cią−
gnie. Potem z rok trwa robienie sa−
mych utworów, zawsze nagrywamy
„demówkę”. Słuchamy. Przez następ−
ne pół roku powstają teksty i w sumie
wychodzą dwa lata. Dopiero wtedy
przychodzi czas na sesję i nagrywanie. 

Teraz już jesteśmy przy etapie koń−
cowym. Pozostały do „wbicia” woka−
le, potem jeszcze samplery, ewentual−
nie jeszcze chórki i już. Za 2−3 tygod−
nie powinno być zrobione. Chyba, że
będą problemy z taśmą...

Z taśmą?
Tak. Nagrywamy w Studio S−3 Pol−

skiego Radia, na starym, analogowym
sprzęcie, którego nikt nie używał od
trzech lat. Nieużywana taśma wymaga
ciągłej konserwacji. Są kłopoty z syn−
chronizacją. Czasami się zatrzymuje.
Jest trudno, ale chcemy w ten sposób
nagrywać, bo brzmienie jest zdecydo−
wanie inne, ciekawsze i będzie to sły−
chać na płycie. 

Inny pomysł był taki, że będziemy
nagrywać na „setkę”. I faktycznie,
po raz pierwszy w życiu nagrywaliś−
my płytę tak jakbyśmy grali koncert,
choć bez wokalu, sampli, ale z całym
instrumentarium. W wielkiej sali
w S3 ustawiliśmy sprzęty przedzie−
lone parawanami, „raz, dwa trzy
cztery i jedziemy”. To jest dobre
przy muzyce zwartej, wesołej idącej
do przodu. 

Na koniec powiedz, kiedy ukaże
się płyta?

Jak nie będzie problemów to może
się ukazać jeszcze w tym roku, ale bar−
dziej realny jest początek 2008 roku.

Radosław Łabarzewski

– Jesteśmy zespół „Lao Che” z Płocka – na te słowa fani zespołu czekali w Płocku od 27 sierpnia 2005 roku, pamiętnego koncertu
finałowego „Rockowych Ogródków”. Od tego czasu zespół zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz dużo koncertując, rodzinne miasto trak−
tując jako bazę noclegową. Ale ten zły okres mamy za sobą. 
Ich występ na „Pożegnaniu lata” na plaży nad Wisłą (22 września), gdzie zagrali obok starych wyżeraczy jak Myslovitz i Cool Kids
of Death, był zdecydowanie najmocniejszym akcentem wieczoru. 
Tłum śpiewał niemal każdą piosenkę, chętnie też włączał się w refreny nowych utworów z płyty „Gospel”, która się wkrótce ukaże.
Zarówno koncert, jak i zbliżająca się edycja nowego krążka stały się okazją do rozmowy z Mariuszem Denstem z zespołu LAO CHE

Opowieść o współczesnym człowieku
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Rok 2007 – decyzją Sejmu RP – ogło−
szony został Rokiem Wyspiańskiego.
Wystawą „Strójcie mi, strójcie narodową
scenę....” Książnica Płocka rozpoczęła
obchody roku jubileuszowego. Wystawa
imponuje ciekawą aranżacją; obok tablic
z fotogramami z życia artysty, cytatami,
wyborem dzieł, w sali kolumnowej mo−
żemy zobaczyć również plakaty teatralne
(nawet przedwojenne), fotografie ze
spektakli warszawskich, krakowskich
i płockich oraz kostiumy teatralne do
„Wesela”, pochodzące m.in. ze zbiorów
Teatru Powszechnego w Warszawie i Te−
atru Dramatycznego w Płocku, np. na
pierwszym piętrze zwiedzających wita
piękny słomiany chochoł. Książnica po−
kazuje również oryginalne listy Wyspiań−
skiego do Adama Grzymały – Siedlec−
kiego. – Tego samego, który w „Tygodni−
ku Ilustrowanym” niezwykle pisał
o obronie Płocka przed bolszewikami
i pogrzebie Antolka Gradowskiego – mó−
wiła Maria Zalewska – Mikulska, dyrek−
tor Książnicy Płockiej otwierając wysta−
wę. – Mamy dziś też szczególnych gości:
Dorotę z Wyspiańskich Zapędowską,

wnuczkę Stanisława i córkę „Śpiącego
Stasia” (słynny obraz Wyspiańskiego),
najmłodszego i ukochanego syna oraz
prawnuka Jana Miłosza Zapędowskiego
i prof. Włodzimierza Wójcika z Uniwer−
sytetu Śląskiego.

– Mój tata zawsze powtarzał, że nosić
tak wielkie nazwisko to ciężkie brzemię.
Oczekuje się od nas dużo więcej niż od
innych. Nie można zachowywać się swo−
bodnie – wspomina Dorota Zapędowska,
która opowiadała o zawiłych rodzinnych
losach rodziny. Prof. Wójcik zaś wygło−
sił wykład na temat: Stanisława Wys−
piańskiego myśli o Polsce i o sztuce.

Kolejną odsłoną „Roku Stanisława
Wyspiańskiego w Płocku” będzie spot−
kanie z Olgierdem Łukaszewiczem,
który w siedzibie „Dzieci Płocka”, 22
października o godz. 18 pokaże mono−
dram wg St. Wyspiańskiego „A kaz tyz
ta Polska...”. Wstęp na imprezę wolny.

Projekt, realizowany przez Książ−
nicę Płocką i Stowarzyszenie Przyja−
ciół Książki i Bibliotek, dofinanso−
wał samorząd województwa mazo−
wieckiego. (rł)

Dorota z Wyspiańskich Zapędowska, wnuczka twórcy „Wese−
la” wraz z synem Janem Miłoszem uświetniła wernisaż wysta−
wy o Stanisławie Wyspiańskim w Książnicy Płockiej

Córka Śpiącego Stasia

„Kultura chrześcijańska w służbie
godności człowieka” to temat 22. Tygod−
nia Kultury Chrześcijańskiej w Płocku.
Tydzień rozpoczęła msza św. w niedzie−
lę 14 października w bazylice katedralnej
pod przewodnictwem biskupa Piotra Li−
bery. Zebrani modlili się w intencji bea−
tyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. 

Poniżej przedstawiamy program na
pozostałe dni:

16 października, godz. 9 i 10 – „Sza−
tan z siódmej klasy” Kornela Makuszyń−
skiego w wykonaniu aktorów Teatru
Dramatycznego w Płocku w sali koncer−
towej Państwowej Szkoły Muzycznej 

godz. 18 – msza św. w katedrze
z udziałem harcerzy;

– z cyklu „Zamyślenia papieskie” pre−
lekcja pt. „Godność kobiety według Jana
Pawła II” w Sanktuarium Bożego Miło−
sierdzia;

– msza św. w intencji Jana Pawła II
z udziałem służb mundurowych w ko−
ściele św. Krzyża;

godz. 19.30 – wieczornica papieska
w wykonaniu harcerzy i „Arki Cichego”
przed pomnikiem papieża

17 października, godz. 9 i 10 – „Sza−
tan z siódmej klasy” w sali koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej 

godz. 10 – III Przedszkolny Festiwal
Piosenki Religijnej „W hołdzie Słudze
Bożemu Janowi Pawłowi II” 

godz. 13 – „Jasnogórskie Śluby Naro−
du” – prelekcja Anny Rastawickiej w au−
li LO im. Stanisława Małachowskiego

godz. 17 – wieczór modlitwy z Janem
Pawłem II w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego

godz. 18 – koncert pieśni gospel
w wykonaniu chóru „John Henry’s Cool
Band” w Muzeum Mazowieckim

godz. 18 – Franciszek Karpiński autor
„Pieśni nabożnych” – wykład dra Wal−
demara Smaszcza w Książnicy Płockiej

– msza św. w intencji Jana Pawła II
w kościele św. Józefa. Po mszy wykład
ks. dra Andrzeja Kobylińskiego pt. „Jan
Paweł II obrońca godności człowieka” 

18 października, godz. 9 i 10
– „Szatan z siódmej klasy” Kornela
Makuszyńskiego w wykonaniu akto−
rów Teatru Dramatycznego w Płocku
w sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej 

godz. 11.30 – rozstrzygnięcie konkur−
su plastycznego dla dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych i gimnazjów, no−
szących imię Jana Pawła II „Jan Paweł II
– nauczyciel i mistrz” w gimnazjum
w Radziwiu

godz. 16 – „Czy marzenia się spełnia−
ją?” – spotkanie i dyskusja z przedstawi−
cielami fundacji, pomagającej chorym
dzieciom „Mam marzenie” z Krakowa
w domu parafialnym „Skarpiak” przy
parafii Świętego Ducha

godz. 17 – otwarcie wystawy malar−
stwa i rysunku Izabelli Janiszewskiej−
Obarek pt. „Niebo. Czas, przestrzeń, bar−
wa.” w Muzeum Diecezjalnym.

– prelekcja dotycząca moralnego wy−
miaru współczesnej transplantologii
w domu parafialnym „Skarpiak” przy
parafii Świętego Ducha

19 października, godz. 16.30 – „God−
ność małżeństwa i rodziny” – prelekcja
w siedzibie SRK przy al. Kobylińskiego
21 a.

godz. 18 – 23. rocznica męczeńskiej
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Msza
św. w intencji Ojczyzny w kościele św.
Jana Chrzciciela. Po mszy wyjazd na ta−
mę do Włocławka. 

godz. 19 – katecheza multimedialna
Leszka Dokowicza „Manipulacja muzy−
ką i światłem” w Farze. 

20 października, godz. 9.30 – turniej
szachowy im. Jana Pawła II w gimna−
zjum w Radziwiu.

21 października, godz. 14 – Podnieb−
ne listy do Jana Pawła II – puszczanie la−
tawców na górce saneczkowej przy ko−
ściele św. Krzyża.

godz. 19 – spektakl teatralny w kate−
drze w wykonaniu Nieformalnej Grupy
Teatralnej Genezaret pt. „Proces obywa−
tela J”.

Dla Jana Pawła II

17 października odbędzie się XVI
Bieg Tumski. Zawody rozpoczną się
o godz. 11, ale już od godz. 10 wystąpią
utrudnienia w ruchu na następujących uli−
cach: Grodzka, Małachowskiego, Teatral−
na, Piekarska, Kazimierza Wielkiego,
Okrzei, Zduńska i Stary Rynek. Bieg za−
kończy się o godz. 16. 

Warunkiem uczestnictwa w XVI Bie−
gu Tumskim jest zgłoszenie zawodników

30 minut przed startem na Starym Rynku.
Wszystkie trasy, kategorie wiekowe oraz
inne informacje na temat zawodów do−
stępne są na stronie www.mzos.ump.pl.
w zakładce „Bieg Tumski”.

Organizatorami zawodów są: Miej−
ski Zespół Obiektów Sportowych, Wy−
dział Kultury i Sportu Urzędu Miasta,
Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
Rady Związków Sportowych i Mię−
dzyszkolny Uczniowski Klub Sporto−
wy Płock. (m.d.)

Pobiegaj

W płockim ogrodzie zoologicznym znowu święto, na świat przyszła mała
pigmejka. Na zdjęciu siedzi bezpieczna na grzbiecie taty. Urodziła się kilka
tygodni temu.

Równie szczęśliwe były narodziny młodej żyrafy. To wyjątkowe wydarze−
nie, bo żyrafy w płockim zoo udało się rozmnożyć po raz pierwszy. Poród
odbył się bez komplikacji. Małe (samiec) bardzo dobrze się czuje i cały czas
przebywa z mamą. (rł)

Dzieci płockiego zoo
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Ten jaśniejszy – to kotka o imieniu
Dymka, ten ciemniejszy to Spodek. Od pół
roku mieszkają... przy Książnicy Płockiej. 

– To koty z dobrym rodowodem. Uta−
lentowane literacko – mówi Ewa Li−
lianna – Matusiak z Książnicy Płockiej.
– Dopóki było ciepło nie było proble−
mu, ale zima za pasem i martwimy się
co z nimi będzie. Może ktoś z czytelni−
ków „Sygnałów Płockich” chciałbym
dać im schronienie? Informacje pod nr
tel. 0 604 104 348.

Koty szukają domu
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*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*

Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprasza
na dodatkowy koncert – show pianisty
Waldemara Malickiego zatytułowany „Z
klawiaturą i humorem”. Występ rozpocz−
nie się w piątek o godz. 17 w sali koncer−
towej PSM przy ul. Kolegialnej 23. Płoc−
ką orkiestrą dyrygować będzie Bernard
Chmielarz. W programie kompozycje
Astora Piazzoli, Oscara Petersona, Edvar−
da Griega, Mateusza Święcickiego, Johna
Lennona, Paula McCartney’a, Waldemara
Malickiego, Dave’a Brubecka.

W bilety w cenie 18 i 23 zł zaopatrzyć
się można w kasie POS (ul. Bielska 9/11)
oraz w sklepie muzycznym Harfa przy
ul. Kolegialnej 1. W przypadku wolnych
miejsc bilety sprzedawane będą także
godzinę przed koncertem w Państwowej
Szkole Muzycznej.

Waldemar Malicki urodził się 3 paź−
dziernika 1958 r. w Lublinie. Po ukoń−
czeniu średniej Szkoły Muzycznej
w Lublinie studiował w Gdańskiej Aka−
demii Muzycznej w klasie Jerzego Suli−
kowskiego. Studia kontynuował u Paula
Badury−Skody i Jörga Demusa, a kame−
ralistykę u Erika Werby. Występował na
XVI Festiwalu Pianistyki Polskiej
w Słupsku, a w 1980 roku był akompa−
niatorem Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego im. Marii Callas w Mediola−
nie. Koncertował z prawie wszystkimi
polskimi orkiestrami filharmonicznymi,
także poza granicami kraju (w Europie,
Ameryce Południowej i Północnej, Ja−
ponii i Rosji). Współpracuje z najwybit−
niejszymi polskimi śpiewakami (An−
drzejem Hiolskim, Stefanią Toczyską,
Teresą Żylis−Gara), skrzypkami (Kają
Danczowską, Krzysztofem Jakowiczem,
Konstantym Andrzejem Kulką) i zespo−
łami kameralnymi (Kwartetem Śląskim,
Kwartetem Wilanów). Artysta stworzył
wspólnie z żoną – Tamarą Granat unika−
towy w Polsce duet fortepianowy „Duo
Granat”, specjalizujący się w muzyce
fortepianowej na cztery ręce. Ma w do−
robku liczne nagrania radiowe i płytowe
(płyta z utworami Karola Szymanow−
skiego, którą nagrał ze skrzypkiem Pio−
trem Pławnerem, została uznana przez
miesięcznik „Studio” za płytę roku 1998
w kategorii muzyki kameralnej). Prowa−

dzi kursy mistrzowskie w Finlandii, Is−
landii, Ameryce Północnej i Południo−
wej. Jest prezesem Towarzystwa im.
Ignacego Jana Paderewskiego.

Bernard Chmielarz urodził się 
1 marca 1958 r. w Warszawie. Ukończył
studia muzyczne na wydziale instrumen−
talnym Akademii Muzycznej im. Fryde−
ryka Chopina w Warszawie w 1986 ro−
ku. Jeszcze podczas studiów rozpoczął
pracę w Orkiestrze Polskiego Radia
w Warszawie, a od 1986 roku do dnia
dzisiejszego pracuje w Orkiestrze Sym−
fonicznej Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Przez kilka lat był związa−
ny z warszawskimi teatrami, w których
pracował jako instrumentalista („Polski”,
„Ateneum”, „Dramatyczny”, „Narodo−
wy”) i dyrygent („Współczesny”). Naj−
dłużej związany z Teatrem Współczes−
nym w którym prowadził pamiętne
przedstawienia – „Pastorałki” L. Schille−
ra, „Mahagonny” B. Brechta, „Niech no
tylko zakwitną jabłonie...” A. Osieckiej.
Stale współpracuje z wybitnym pianistą
Waldemarem Malickim dla którego
skomponował i zaaranżował kilkadzie−
siąt utworów na fortepian i orkiestrę.

Na przestrzeni lat 2005 i 2006, w tele−
wizji publicznej wyemitowana została
seria programów pt. ”Co tu jest grane?”,
na którego potrzeby Bernard Chmielarz
komponował i aranżował. Jest współau−
torem projektu ”Filharmonia Dowcipu”
wraz z pianistą Waldemarem Malickim
oraz reżyserem Jackiem Kęcikiem.

Opr. (j)

26 października 
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Bywalcy koncertów w płockiej ka−
tedrze od lat wiedzą, że, w sferze mu−
sica sacra, rozbrzmiewają tu wykona−
nia na poziomie prawdziwie między−
narodowym – oczywiście przy okazji
kolejnych edycji Festiwalu Muzyki
Jednogłosowej i Płockich Dni Muzyki
Chóralnej. W ostatnim dniu września
bieżącego roku mieliśmy wszakże
okazję przypomnieć sobie o istnieniu
wykonawców miejscowych, porusza−
jących się w tym samym obszarze mu−
zycznym.

W ramach „Koncertu muzyki sa−
kralnej” w świątyni na Wzgórzu Tum−
skim zaprezentowały się mianowicie:
chór Minstrel LO im. Marsz. St. Mała−
chowskiego, Kameralny Zespół Wo−
kalny Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki, Joanna Domagała (sopran),
Eliza Łochowska (mezzosopran) i Ja−
rosław Domagała (fortepian i organy)
pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskie−
go (jedynym wykonawcą spoza Płocka
okazał się tenor Teatru Wielkiego
w Łodzi, Krzysztof Marciniak). Dla
większości wspomnianych artystów
nie był to bynajmniej debiut w tym ze
wszech miar godnym przybytku –
warto jednak zaznaczyć, że wcześniej
występowali tu oni w repertuarze bar−
dziej popularnym (kolędy). Teraz po−
kusili się o przegląd mniej, czy bar−
dziej znanych, tematów muzyki sa−
kralnej w perspektywie kilku stuleci:
od bodaj jeszcze średniowiecznych

śpiewów maryjnych przez Alleluja
w opracowaniu rodzimego mistrza re−
nesansowej polifonii wokalnej, Wa−
cława z Szamotuł, przez Pieta Domi−
ne Alessandro Stradelli, przedstawi−
ciela włoskiego baroku, Laudate Do−
minum W. A. Mozarta, Ave Maria
w romantycznych wersjach Franza
Schuberta i Gaetano Donizettiego, po
Panis Angelicus wybitnego neoro−
mantyka Cesara Francka (kilkakrotnie
już zresztą wykonywany w katedrze
przy okazji Międzynarodowego Festi−
walu Organowego). Program był za−
tem doprawdy obszerny, a przez to
niezbyt spójny artystycznie – godzi się
wszakże podkreślić na ogół dość
przyzwoity poziom wykonawczy oraz
bogactwo rozwiązań aranżacyjnych
(chór a cappella, chór i/lub głosy solo−
we z towarzyszeniem fortepianu albo
organów, organy solo etc). Na szcze−
gólną uwagę zasługiwało bez mała
operowe potraktowanie Ave Maria
Donizettiego – najzupełniej zresztą
zgodnie z duchem twórczości tego
kompozytora – gdzie do K. Marcinia−
ka niespodziewanie dołączył śpiewają−
cy basem dyrygent i pomysłodawca
całości, S. Gałczyński.

W sumie uczestniczyliśmy więc
w dość udanym wieczorze muzycz−
nym – po raz kolejny fatalnie zakłóca−
nym przez publiczność, regularnie usi−
łującą nagradzać wykonawców brawa−
mi w trakcie utworów. A.D.

Musica Sacra po Płocku

W piątek, 28 września, Młodzieżowy
Dom Kultury zaprosił po raz kolejny na
„Noc jazzową dla przyjaciół”. Organi−
zowany cyklicznie przez placówkę
koncert z okazji Międzynarodowego
Dnia Muzyki zgromadził na scenie wie−
lu, nie tylko płockich, artystów i zapro−
szonych gości. Całość poprowadził Ro−
bert Majewski, na co dzień dyrygent
chóru Państwowej Wyższej Szkoły Za−
wodowej Vox Juventutis.

Pierwsza część wieczoru należała nie−
wątpliwie do zespołów Jazz Cape, Posi−
tive Vibration oraz chóru PWSZ Vox
Juventutis. Widzowie wysłuchali pro−
gramu Jazzowe Fantazje, którego pre−
miera odbyła się 17 sierpnia tego roku
na Starym Rynku w Płocku. Gościnnie
z zespołem Jazz Cape wystąpiły również
Eliza Łochowska i Marta Głowacka. 

Potem przyszła kolej na trio: Bogdan
Marciniak, Romuald Szałek i Łukasz Jóź−
wiak. Muzycy zaserwowali nam porcję
niezwykle kojących dźwięków, równie
wspaniałych, lecz nieco spokojniejszych
niż ich poprzednicy. Na zakończenie wie−
czoru zagrał „Zespół z o. o.”, który ura−
czył nas kunsztowną harmonią oraz uro−
czą melodyką własnych kompozycji in−
strumentalnych. Miejmy nadzieję, że takie
koncerty i tacy artyści częściej będą gościć
na scenie Młodzieżowego Domu Kultury.

Podczas koncertu, wśród przyjaciół
zgromadzonych na widowni udało się
zlicytować 10 płyt dvd pt. Jazzowe fan−
tazje. Dochód z licytacji przeznaczony
został na pomoc dla ośmioletniego Kry−
stiana, czekającego na kosztowną opera−
cję ręki, która umożliwi mu grę na uko−
chanej gitarze. (kdm)

Jazzowe fantazje
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Kilka tygodni temu wrócił z Rzymu.
Był tam jako laureat II Międzynarodo−
wego Konkursu Poetyckiego „Ewange−
liczny Pasterz” w 2006 roku. Konkurs
poświęcony był Janowi Pawłowi II. Na−
desłano 4 000 prac z całego świata.
Podczas finału, który zorganizowano
w kolegiacie opoczyńskiej, wiersze 26
laureatów (wśród nich było m.in.: 10
Polaków, Kanadyjczyk, Francuz, Ukra−
iniec) czytali: Anna Dymna, Krzysztof
Kolberger i Piotr Adamczyk. Dlaczego
26? – Tyle lat trwał pontyfikat Jana Pa−
wła II. Jury zdecydowało się więc
przyznać 26 równorzędnych nagród,
każdy z nas miał sobie tylko wybrać rok
pontyfikatu, któremu poświęca swoje
wiersze. Mnie przypadł chyba ten naj−
gorszy – mówi Bieńkowski odnosząc
się do wiersza „Trzy razy” opisujący
zamach na papieża w 1981 roku. Pod−
czas finału czytał go K. Kolberger.
– Zabrzmiał mocno i dobrze. Bardzo
spodobał się prezydentowi Kaczorow−
skiemu – dodaje. „Trzy razy” znalazło
się w przedostatnim tomiku Bieńkow−
skiego „Surowy kościół” (patrz SP nr
10/169)

Nagrodą w konkursie – obok upo−
minków rzeczowych – miał być wy−
jazd do Rzymu i prywatna audiencja
u papieża wzorem I edycji konkursu
w 2005 r. poświęconej kard. Wyszyń−
skiemu, kiedy to laureaci zostali przy−
jęci przez Jana Pawła II. Wyjazd zor−
ganizowano dopiero w sierpniu. Za−
równo przedstawiciele sponsorów, or−
ganizatorów i sami laureaci musieli
jednak zapłacić za przejazd i pobyt. 
– Poeci nie są bogaci. Ja prowadzę
działalność, nie byłem na urlopie od 17
lat, więc opłaciłem wycieczkę, ale
w Rzymie z laureatów byłem sam –
wspomina Bieńkowski. Mieszkał
w hotelu tuż obok Placu Św. Piotra.
I choć nie udało się zorganizować pry−
watnej audiencji, to udało się zorgani−
zować wieczór poetycki w Rzymie
i spacer po ogrodach papieskich. Płoc−

ki poeta brał też udział w kameralnej
mszy dla 50 osób nad grobem Jana Pa−
wła. Już powstaje kolejna książka
„Wieża Babel Rzym” inspirowana tym
wyjazdem, atmosferą watykańskiej
stolicy. 

W tym roku konkurs „Ewangeliczny
Pasterz” poświęcony jest Maryi. – Nie
chciałem brać w nim udziału, bo dla
mnie to temat skończony i nic więcej
nie potrafiłbym dodać. Ale odwiedza−
jąc moją siostrę w hospicjum zobaczy−
łem nad jej łóżkiem rysunek z żyrafą
narysowaną przez dzieci, a wokół nie−
go powtykane różne, święte obrazki,
m.in. ten z wizerunkiem Matki Boskiej.
Tak powstały wiersze „W hospicjum”
i „Litania do matki”, które ostatecznie
wysłałem na konkurs – mówi poeta. 

Wcześniej cały cykl poświęcił Wła−
dysławowi Broniewskiemu (nagroda
specjalna konkursu „Broniewski Dzi−
siaj”). Teraz pisze kilka książek na raz,
nie tylko poetyckich. Właśnie ukazało
się drugie wydanie jego ósmego tomiku
„Sejsmograf”. (rł)

– W pisaniu liczy się nie tylko natchnienie, ale również dobry po−
mysł – mówi Krzysztof Bieńkowski, poeta, autor ośmiu tomików
wierszy, laureat wielu, również międzynarodowych, konkursów.

Na placu św. Piotra
Zgodnie z informacją MOPS projekt:

jest próbą rozwiązania problemu społecz−
nego jakim jest izolacja i marginalizacja
osób niepełnosprawnych w sferze zdro−
wia psychicznego. Zadaniem projektu bę−
dzie aktywizacja osób chorych psychicz−
nie i niepełnosprawnych intelektualnie
poprzez wykorzystanie sztuki jako terapii.
Projekt będzie dążył do rozbudzenia zain−
teresowania światem kultury i sztuki po−
przez bezpośredni z nim kontakt.

Pieniądze na ten cel pochodzą z Mini−
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Powstanie galerii artystyczno−terapeu−
tycznej „MUZA” to realizacja projektu
„Sztuka w duszy – dusza w sztuce” inspi−
rowanego przez Środowiskowy Dom Sa−
mopomocy nr 1.

Środki zostały przeznaczone na wypo−
sażenie, czynsz i wynagrodzenie pracow−
ników MOPS, którzy zajmą się obsługą
galerii.

– To jedna z form promocji twórczości
osób z zaburzeniami psychicznymi – mó−
wiła podczas otwarcia „Muzy” Dorota
Jędra, kierownik ŚDS nr 1. – Galeria
prezentuje prace z warsztatów terapii za−
jęciowej, środowiskowych domów i domu
pomocy społecznej, znajdujących się na
terenie Płocka.

Są tu prace plastyczne, rzeźby, hafty,
koronkowe serwety, sztuczne bukiety,
itp. Prace nie będą sprzedawane, bo
MOPS jako instytucja publiczna, robić
tego nie może (sprzedaż na cele statutowe
mogłaby prowadzić jakieś stowarzysze−
nie, gdyby to ono prowadziło galerię).

Mirosław Chyba, z−ca dyrekora MOPS
wierzy, że będzie to również miejsce
spotkań artystów, nie tylko niepełno−
sprawnych, wieczorków poetyckich,
wernisaży.

Galeria ma swoją siedzibę w centrum
miasta przy Placu Obrońców Warszawy
1 lok. nr 2 (pow. 70 mkw.). Czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9 –15.
Realizacja projektu przewidziana jest
w okresie od września do grudnia br. Co
potem? Jeśli nie uda się pozyskać środ−
ków z innych źródeł, galeria zostanie
zamknięta.

Na jej otwarciu byli przedstawiciele
Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskie−
go, pracownicy MOPS i ŚDS. Był słodki
poczęstunek. Zabrakło tylko samych
twórców. (rł)

52 tysiące złotych na czteromiesięczną działalność tzw. galerii artystycz−
no−terapeutycznej „Muza” otrzymał MOPS w Płocku. Galeria została
otwarta w piątek 28 września. 

Galeria terapeutyczna

Przez ostatnie miesiące pracownicy
muzeum zajmowali się uporządkowa−
niem jego elementów. Jest to jeden
z trzech pieców, które w kawałkach
trafiły do MMP około 1966 r. Do lat
60. XX wieku stanowiły wyposażenie
dworu rodziny Dembowskich w Solcu
k. Gostynina, który w czasach PRL

stał się własnością Państwowego Gos−
podarstwa Rolnego.

Wszystkie trzy zabytki zasługują na
uwagę, ale szczególnie ciekawy jest ten
ciemnofiletowy ozdobiony dużymi kafla−
mi, na których są namalowane postacie
świętych, m.in. św. Jerzego zabijającego
smoka, św. Marcina odcinającego frag−
ment płaszcza, czy św. Róży z Limy
i Floriana z cebrzykiem gaszącego pożar.
Jest też kafel zagadkowy przedstawiający
zamaszyście kroczącego mężczyznę
z kiełbasą w prawej i tykwą w lewej ręce. 

O historii i wyglądzie pieca oraz pla−
nach ekspozycyjnych z nim związa−
nych można przeczytać w najnowszym
„Biuletynie muzealnym” (nr 3/8 – do−
stępny w sklepiku muzealnym).

Jednocześnie informujemy, że
MMP uruchomiło usługę newslet−
ter. Wystarczy wejść na stronę 
www.muzeumplock.art.pl i kliknąć na
link „Zapisy na newsletter” lub wysłać
e−mail z hasłem NEWSLETTER, a in−
formacje o kolejnych imprezach
w muzeum trafią bezpośrednio do na−
szej skrzynki mailowej. (rł) 

Ciemnofiletowy barokowy piec narożny z dekoracją malarską
w stylu rokoko będzie ozdobą planowej ekspozycji regionalnej
Muzeum Mazowieckiego w Płocku 

Piec malowany

Płocki aktor i poeta Witold Jan Mie−
rzyński przygotowuje kolejny swój ós−
my tomik – tym razem jednak nie będą
to wiersze lecz fraszki. Oprawę gra−
ficzną opracował Krzysztof Świerad –
właściciel kawiarni „Czarny Kot”. Au−
tor, za naszym pośrednictwem, zwraca
się z prośbą do miłośników fraszek
o pomoc w sfinansowaniu tego wy−
dawnictwa. Na zachętę próbka tego, co
znajdzie się w tomiku pt. „Kosa tań−
czących kolibrów”.

Kto zechciałby wspomóc wydanie
tomiku proszony jest o kontakt z auto−
rem (tel. 668 749 834) lub właścicie−
lem „Czarnego Kota” przy Starym
Rynku. (j)

Urlop samotnej żony w Grecji

Często miłość bywa zagrożoną,
Gdy was przestrzeń rozdziela daleka.

Twój „serdeczny przyjaciel” 
zdradza Cię z Twą żoną,

A udaje „Greka”.

Zstąpmy do głębi

Po miłości z brzydulą przyznać się
wypadnie.

Nie grzeszyła urodą, lecz grzeszyła
ładnie.

Pas gołej niecnoty, 
czyli niebezpieczne drogowskazy

Poprzez brzuszek i pępuszek,
Prosta droga do pieluszek.

Kosa tańczących kolibrów

Trzy razy

Znasz Jezusa? 
– Tak – pada zdecydowana 
odpowiedź i...
pierwszy strzał.

– Znasz Jezusa?
– Tak – równie zdecydowane
słowo i...

drugi strzał.

– Znasz Jezusa?
– Tak – szept −
trzeci strzał.

Na Placu Świętego Piotra 13
maja 1981 roku Jan Paweł II
uczeń Chrystusa zapłakał...
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Płocczanka razem ze swoim kolegą
Adrianem Grabarczykiem, który na
tych samych zawodach zajął czwarte
miejsce, znaleźli się w kadrze narodo−
wej Polski po znakomitych występach
zarówno na arenie polskiej, jak i mię−
dzynarodowej. Choć sama nazwa
kung−fu nie jest nikomu obca, to jako
konkurencja sportowa była przez ostat−
nie lata niezbyt popularna. O przybliże−
nie zasad walki w stylu Sanda i zapre−
zentowanie oferty klubu w Płocku po−
prosiliśmy założyciela klubu i zarazem
czynnego zawodnika Piotra Paśnika. 

Jak w najbardziej przystępny spo−
sób zdefiniować styl Sanda?

– Sanda, czyli dosłownie wolna wal−
ka, nie jest wyodrębnioną sztuką walki
w tradycyjnym chińskim ujęciu. Jest to
oddzielny styl kung−fu. Umożliwia na−
ukę i zastosowanie technik pochodzą−
cych, z różnych chińskich sztuk walki
(Shaolin Kung Fu, Tai Chi Chuan itd.)
oraz weryfikację i doskonalenie umie−
jętności w walce. Sanda wywodzi się
bezpośrednio z chińskiej tradycji walk
na platformach, w których udział brali
adepci najróżniejszych stylów chiń−
skiego wushu. Podstawową regułą był
brak szczególnych zasad, stawką czę−
sto życie. Współcześnie turnieje nie
odbywają się już na platformach, z któ−
rych upadek groziłby kalectwem lub
śmiercią. Sanda funkcjonuje jako sport
walki, posiadający formalną organiza−
cję, reguły, kategorie wagowe. Mimo
to nadal pozostaje blisko idei realnej
walki, pozwalając adeptom różnych
szkół na konfrontację swoich umiejęt−
ności. Sanda pozwala na nabycie real−
nych umiejętności niezbędnych w wal−
ce na turnieju lub w sytuacjach wyma−
gających samoobrony. Trening zawie−
ra w sobie elementy ogólnorozwojowe
(gibkość, wytrzymałość, siła, szyb−
kość), techniki (ciosy, kopnięcia, dźwi−
gnie i rzuty), taktykę i psychologię
walki oraz sparringi.

To dyscyplina dość niebezpieczna.
Kogo zatem zrzesza UKS Sanda
Plock?

– Prowadzimy zajęcia dla dzieci i mło−
dzieży od siódmego roku życia. Na za−
wodach sportowych w tak młodym wie−
ku wyeliminowane są ciosy w głowę. Po−
zostają zatem uderzenia na korpus i rzuty.
Istnieje także konkurencja Form, w której
jest tylko określona prezentacja zawodni−
ka. Wykonanie odpowiednich ruchów
i ułożenie ciała przed komisją sędziow−
ską skutkuje otrzymaniem odpowiedniej
ilości punktów. 

Prowadzimy też zajęcia dla doro−
słych. Jest to rekreacyjna forma trenin−
gu ogólnorozwojowego, połączonego
z bezpiecznymi elementami walki. Dla
osób pragnących przygotować się do ro−
zgrywek turniejowych dysponujemy
ofertą spotkań na innych salach w gro−
nie profesjonalistów. Wszystkie infor−
macja dotyczące działalności klubu
można uzyskać na stronie internetowej
www.sanda.prv.pl. Mamy także swoją
filię w Słupnie i współpracujemy – na

zasadzie stowarzyszenia – z sekcją
z Małej Wsi. Zawodnicy tamtejszego
klubu również są reprezentantami kraju
i dobrze zaprezentowali się na ME ju−
niorów. Robert Rajewski wrócił ze
srebrnym medalem.

Seniorzy Sanda Płock są zawodni−
kami liczącymi się także w rywaliza−
cji światowej. Jakie zatem macie pla−
ny startowe i cele na najbliższą przy−
szłość?

– Jeszcze w tym roku czekają nas Mi−
strzostwa Świata w Chinach. Razem
z Martą Chojnoską jesteśmy powołani do
kadry narodowej. Medale są w naszym
zasięgu. Zarówno mi, jak i Marcie, ta
sztuka już się kiedyś udała i liczymy na
powtórzenie sukcesu. Niestety, jak zwy−
kle na przeszkodzie stoją finanse. Krajo−
wa federacja nie dysponuje wystarczają−
cymi środkami, aby opłacić tak kosztow−
ny wyjazd. W związku z tym część po−
wołanych reprezentantów musi poszukać
sobie sponsorów. Zdajemy sobie sprawę,
że w innej dyscyplinie jest to niedopusz−
czalne, ale takie są niestety realia. Bę−
dziemy jednak walczyć zarówno o fun−
dusze na wyjazd, jak również na placu
walki w Chinach. 

Rozmawiał Piotr Nowicki

Piotr Paśnik – założyciel klubu Sanda
Płock, uczeń si fu Jacka Świątkowskiego.
Sztukami walki zajmuje się od 1993 ro−
ku, a Hung Gar Kuen od 1994 r. Wielo−
krotny medalista Mistrzostw Polski
w Wolnej Walce. Reprezentant Polskiego
Stowarzyszenia HUNG GAR KUNG FU
na zawody rangi Mistrzostwa Świata.
W 1999 r. otrzymał stopień asystenta sty−
lu Hung Gar Kung Fu z rąk Si Fu Jacka
Świątkowskiego. Posiada stopień mi−
strzowski 1 duan nadany przez Polski
Związek WuShu, uprawnienia instrukto−
ra rekreacji o specjalności kung fu. 

Marta Chojnoska – instruktor judo,
sztukami walki zajmuje się od 1994 r., od
2003 trenuje sandę. Sukcesy: II miejsce
Mistrzostwa Polski w Judo 1997 ; II miej−
sce w I Turnieju Mistrzostw Mazowsza
juniorek młodszych Judo 2000 r ; I miej−
sce na II Otwartym Pucharze Płocka
w kung fu 2003 r.; II miejsce na III
Otwartym Pucharze Płocka w KUNG FU
2004; I miejsce w Pucharze Polski Kung−
Fu/Wu−Shu kat. wag.55; I miejsce Mi−
strzostwa Świata Perugia (Włochy)
w 2004 r. 

Zawodniczka płockiego klubu Kung−Fu UKS Sanda Płock Edyta Nowacka zo−
stała brązową medalistką zakończonych w pierwszy weekend października
Mistrzostw Europy Juniorów WUSHU

Mistrzowie Kung−Fu

W ostatni weekend września najlepsi
młodzicy z całej Polski zjechali do Słu−
bic, by walczyć o medale Małego Me−
moriału Janusza Kusocińskiego. Naj−
bliżej medalu była sztafeta 4x100m
chłopców z płockiego MUKS−u. Medal
był na wyciągnięcie ręki i mimo rzutu
na metę kończącego sztafetę Pawła
Krysiaka (G−1), przypłaconego upad−
kiem, zabrakło do niego 0,02 sek. Na
pocieszenie dla sztafety w składzie: Pa−
weł Krysiak, Dawid Wilczyński, Jakub

Kowalski (wszyscy G−1) oraz Jakub
Kiciak (G w Sikorzu) pozostał im no−
wy rekord życiowy – 45.74. Tuż za po−
dium, znaleźli się Paweł Krysiak
(MUKS/G−1) w biegu na 100m oraz
Przemysław Rutkowski (LZS/G−8)
w rzucie dyskiem. Udanie zadebiuto−
wały dwie Moniki z rocznika 93. Ga−
jewska (LZS/G−8) wynikiem 155 cm
uplasowała się na 8 pozycji w skoku
wzwyż, a Załęska (MUKS/G−1) była
12 w biegu na 600 m (1:41.91). (j)

Młodzicy blisko podium

25 września na stadionie MCS
w Płocku odbyły się Otwarte Mistrzo−
stwa Płocka LZS

w lekkiej atletyce. W Mistrzo−
stwach wystartowało 661osób z gim−
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Mistrzostwa były rozgrywane
w dwóch kategoriach wiekowych:
młodzik i junior.

Indywidualnie za miejsce 1−3 były
medale i dyplomy, a dla najlepszych
szkół puchary. 

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych
I miejsce zdobyło Gimnazjum Nr 8, II
– Gimnazjum Nr 1, a III – Gimnazjum
Nr 2 w Płocku.

W klasyfikacji szkół ponadgimna−
zjalnych najlepsze wyniki osiągnęło
IV LO w Płocku, na drugim miejscu
uplasował się Zespól szkół Centrum
Edukacji, a na trzecim III LO.

Zwycięzcy indywidualni w poszcze−
gólnych konkurencjach to: młodzicy
(kobiety) w biegu na 100 m – Marta So−
wińska z G 6 (14,28), na 300 m – Mo−
nika Załęska z G1 (44,33), na 600 m
– Marcelina Kawecka z G 1 (1:47,66).

W pchnięciu kulą (3 kg) najlepsza
była Sandra Borowa z G 2 (7,85m),
a w rzucie dyskiem (0,75 kg) – Anna
Dobrowolska z Gimnazjum Probosz−
czewice (24,39m). Najdalej poszybo−
wał oszczep (600 g) Anny Dobrowol−
skiej z G Proboszczewice (25,51m).
Najdalej w dal skoczyła Monika Za−
łęska z G1 (4,48m), a wzwyż Monika
Gajewska z G8 (150cm).

Najlepsze wyniki chłopców: 100m
– Kacper Rybicki z G8 (12,85), 300m
– Mikael Abrejan z G 8 (41,54), 1000m
– Kacper Trafas z G1 (3:05,49).

W skoku w dal najlepszy był Ro−
bert Kowalski z G 2 (5,37m), w sko−
ku wzwyż – Aleksander Pietrzak z G
8 (170cm). Dyskiem (1kg) najdalej
rzucił Rutkowski Przemysław z G8
(50,09m), a kulą (4kg) najdalej
pchnął Przemysław Rutkowski z G 8
(13,92m). Oszczep (600g) przyniósł
zwycięstwo Damianowi Mielewczy−
kowi z MUKS (33,49m).

Wśród uczniów szkół ponadgim−
nazjalnych najlepsze rezultaty uzy−
skali: dziewczęta na 100 m – Natalia
Zawada z IV LO (13,51), 400 m –
Agnieszka Sołdyńska z IV LO
(1:01,21), 800 m – Marta Jaworska
z IVLO (2:28,86).

W skoku w dal pierwsze miejsce
zajęła Natalia Zawada z IV LO
(4,77m), a w skoku wzwyż – Martyna
Sieczkowska z III LO (165cm).
W pchnięciu kulą (4 kg) i w rzucie
dyskiem (1 kg) najlepsza była Renata
Gajewska z ZSCE (11,59m i 38,47m).
Oszczepem (600 g)najdalej rzuciła
Magda Małecka z ZSCE (29,46m).

Wśród chłopców na najwyższym
podium stanęli: na 100 m – Sebastian
Kacner z IV LO (11,90), 400 m – To−
masz Lichnowski z LO im. Jagiełły
(54,34), 1500 m – Mateusz Więckow−
ski z III LO (4:17,93).

W skoku w dal najlepszy rezultat
uzyskał Michał Pilewski z IV LO
(5,95m), wzwyż – Mateusz Radasz−
kiewicz z ZST (195cm), w pchnięciu
kulą (6 kg) i w rzucie dyskiem (1,5
kg) – Paweł Bzymek z ZSCE (12,37m
i 29,08m), a w rzucie oszczepem (700
g) – Emil Jurewicz z IV LO (38,65m).

M. N.

Mistrzostwa lekkoatletów

Monika Załęska (z numerem 285) w biegu na 600 m

Piotr Paśnik z Martą Chojnoską
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Głupota tłumaczy
wszystko; mądrość
nie usprawiedliwia
niczego.

Stefan Pacek

Grzybobrania, ogniska, mecze siat−
kówki – tak uczniowie klas pierwszych
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1
w Płocku rozpoczęli swój pierwszy rok
w nowej szkole. Pedagodzy i opiekuno−
wie Samorządu Uczniowskiego dołożyli
wszelkich starań, aby wejście w nowe
środowisko wiązało się z jak najmniej−
szym stresem. Dlatego, jeszcze we
wrześniu, zorganizowali biwak, na któ−
rym uczniowie klas pierwszych pozna−
wali się nawzajem, a także wychowaw−
ców i młodzież starszych klas. Warunki
w Koszelówce sprzyjały integracji –
piękna, słoneczna pogoda, bogaty pro−
gram, a przede wszystkim miła atmosfe−
ra, która stworzyli uczestnicy biwaku, na
długo pozostaną w pamięci uczniów
i wychowawców.

Poza wypoczynkiem i zajęciami inte−
gracyjnymi, młodzież klas I i II uczestni−
czyła w zajęciach profilaktycznych. Poś−
ród pięknej przyrody, pedagodzy szkolni

oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Po−
mocy „Arka Noego” omawiali zgubne
skutki sięgania po środki odurzające, prze−
konywali, że nie tak trudno mówić „nie”.
Zajęcia były także okazją, aby lepiej
przyjrzeć się sobie, poznać swoje mocne
i słabe strony, przypomnieć, jakimi warto−
ściami należy się w życiu kierować. Ucz−
niowie mogli także pracować nad udosko−
naleniem metod komunikacji interperso−
nalnej, dyskutować nad tym, co im przesz−
kadza w skutecznym porozumiewaniu się.
Klasy drugie miały okazję zweryfikować,
panujące w grupie relacje (po rocznej zna−
jomości). Opiekunowie pokazali, jak moż−
na spędzać czas, nie nudząc się. Hitem bi−
waku było wspólne śpiewanie karaoke –
przy ognisku, na sali. 

Organizacja biwaku była możliwa dzię−
ki dofinansowaniu z Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz
życzliwości dyrekcji Zespołu Szkół Budo−
wlanych nr 1. MS

„Budowlanka” na biwaku

Spacery i biesiady na nadwiślańskim
brzegu to ulubione zajęcia wielu płoc−
czan i przyjezdnych. Zostawiają oni jed−
nak po sobie brzydkie ślady, w postaci
puszek, butelek, papierów, foliowych
reklamówek itp. I w takim zaśmieco−
nym miejscu nie jest już przyjemnie
przebywać. Dlatego strażnicy rybaccy
z Koła Miejskiego nr 1 Polskiego
Związku Wędkarskiego zorganizowali
30 września (nie po raz pierwszy) wiel−
kie sprzątanie lewego brzegu Wisły – od
nowej przeprawy mostowej do starego
portu. Do akcji włączyło się też kilku
wędkarzy. Przez cały dzień zebrali 16
worków 170−litrowych i 14 worków
100−litrowych najróżniejszych śmieci.

Przyroda na radziwskim brzegu może
odetchnąć. Na jak długo? (j)

Wielkie sprzątanie

Już po raz drugi w tym roku zwolen−
nicy kick−boxingu będą mogli pasjono−
wać się walkami w ringu. Wszystko za
sprawą Tadeusza Kopcińskiego, który
jest organizatorem II edycji gali Angels
of Fire. Impreza odbędzie się 27 paź−
dziernika w hali płockiego Chemika. 

Podczas marcowych zawodów płoc−
czanie po raz pierwszy na ta−
ką skalę poznali smak za−
wodowych walk.
P o j e d y n k i e m
wieczoru było
starcie o tytuł za−
wodowego mistrza
świata w kick−boxingu Fe−
deracji ISKA. W ringu stanął
płocczanin Marcin Różalski, który bez
problemu rozprawił się z Turkiem, posia−
dającym niemiecki paszport – Yahaya
Gulayem. Tym razem w walce wieczoru
rywalem płocczanina będzie Francuz
Gregory Tony. O ile walorów Różalskie−
go nikomu już przedstawiać nie trzeba,
to w przypadku zawodnika z Francji na−
leży podkreślić, że jest to kilkunastokrot−
ny mistrz Francji w kick−boxingu oraz
thai−boxingu. Ma także na swoim koncie

tytuły: Mistrza Europy i Świata w kick−
boxingu WPKA oraz Mistrza Świata
w thai−boxingu WKBC. 

Walkę wieczoru poprzedzi turniej na
zasadach K−1, w którym zobaczymy
wielu znakomitych zawodników z kraju
i zagranicy. Wśród nich nie zabraknie
kolejnego zawodnika z Płocka – Piotra

Woźnickiego, który jest Zawo−
dowym Mistrzem Polski

WBC Muay−Thai
2007. Jak zapewniają
organizatorzy, emocji

z pewnością nie za−
braknie. 

Cała impreza Angels of
Fire, która odbędzie się pod pa−

tronatem honorowym Prezydenta Mia−
sta Płocka będzie obserwowana przez
przedstawicieli wielu promotorów i ma
szansę, by w przyszłym roku na stałe
weszła do kalendarza imprez sporto−
wych stacji Eurosport. Wszelkie infor−
macje odnośnie zakupu i rezerwacji bi−
letów można uzyskać w biurze gali
przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 oraz
na stronie internetowej www.2.angel−
soffire.pl. P.N.

Angels of Fire 

Jak wyciągnąć smoka z jaskini?
Rozśmieszyć go. 28 września Spół−
dzielczy Dom Kultury zabrał dzieci
w podróż, tym razem do Smokolandii.
To już piąta edycja imprezy integra−

cyjnej organizowanej przez SDK,
podczas której spotykają się dzieciaki
ze Szkoły Życia z uczniami publicz−
nej szkoły podstawowej. Tym razem
byli to uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych Nr
7 i Szkoły Podstawowej Nr 16.
Uczestnicy zabawy co roku wybierają
się w inną podróż pełną zabaw, kon−
kursów i wspólnych tańców. (r)

Z wizytą u smoka

Roześmiany smok chętnie bawił się z dziećmi
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... ONZ uznała 12 października Dniem
Sześciu Miliardów Mieszkańców Ziemi?

Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan,
przebywając w 1999 r. z wizytą w Saraje−
wie, właśnie tego dnia wziął na ręce nie−
mowlę uznane za sześciomiliardowego
mieszkańca naszej planety. Oznacza to, że
w ciągu niespełna czterech dziesięcioleci
liczba ludności świata podwoiła się. Uz−
nano to powszechnie za triumf medycy−
ny, dzięki której przedłużono długość
ludzkiego życia i zmniejszono umieral−
ność niemowląt, a także za sukces prze−
mysłu chemicznego i agrarnego, których
rozwój pozwolił podnieść wydajność pro−
dukcji żywności na niespotykaną dotąd
skalę. Według szacunków United Nations
Fund for Population Activities, przyrost
ludności świata ulegnie w najbliższych
latch spowolnieniu i osiągnie w 2050 r.
liczbę 8,9 miliardów lub 10,5 miliardów.

wiecie, że...Czy


