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Płock powrócił na pierwsze miejsce w rankingu
wydatków inwestycyjnych, organizowanym przez
„Wspólnotę” – pismo samorządu terytorialnego. 

Uroczystość wręczenia nagród – symbolicz−
nej statuetki Kazimierza Wielkiego – odbyła
się w Warszawie. W imieniu samorządu
płockiego odebrał ją prezydent Mi−
rosław Milewski. 

Ranking organizowany był po
raz czwarty. Brano w nim pod
uwagę nie inwestycje ogółem,
ale te, które wiązały się z rozwojem in−
frastruktury technicznej (nie uwzględ−
niano np. wydatków poniesionych na
inwestycje oświatowe czy kulturalne).
Według organizatorów to infrastruktu−
ra techniczna najbardziej wiąże się
z tworzeniem warunków dla rozwoju
gospodarczego. Inwestycje samorzą−
dowe w infrastrukturę techniczną
koncentrują się w trzech działach:

transporcie (przede wszystkim remonty i budo−
wa dróg, tabor związany z lokalnym transpor−
tem zbiorowym), gospodarce komunalnej (sie−
ci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczal−
nie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie

ulic itp.) i gospodarce mieszkaniowej.
W tegorocznym rankingu pod uwagę

brane były wydatki w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, liczone jako śred−
nia z ostatnich trzech lat (2002−2004).

Płock startował w kategorii miast na
prawach powiatu. Z kwotą 988,4 zł
wydatków inwestycyjnych na jednego
mieszkańca zajął pierwsze miejsce.
Drugie było Krosno (671,9 zł), a trze−
ci Sopot – 502,7 zł. 

W latach ubiegłych w rankingu
„Wspólnoty” nasze miasto zajmowało
kolejno: trzecie miejsce za 2001 rok,

pierwsze – za 2002 r. i drugie miejsce
– za 2003 r. (m.d.)

Wspólnotowy lider

32 pojazdy o łącznej wadze 864 tony stanęły na
nowym moście. Wszystko po to, by przeprowadzić
próby obciążeniowe. Prowadzą je specjaliści z ka−
tedry mostów Politechniki Warszawskiej. Spraw−
dzają nową konstrukcję, jak reaguje na stojące sa−
mochody oraz jak zachowuje się podczas ich prze−
jazdu. Ciężarówki wypełnione piachem przejeż−
dżają również przez specjalnie ustawiony próg.
Gdy koła spadają na nawierzchnię, przeprawa

drga, a specjalne czujniki wszystko dokładnie reje−
strują. – Badane było odchylenie pylonów, prze−
krzywienie skrzyni konstrukcji oraz ugięcie – mówi
Andrzej Hancyk, pełnomocnik Prezydenta ds.
przeprawy mostowej. – Most pracuje według zało−
żeń, co oznacza, że jego ugięcie pod takim cięża−
rem wynosi około osiemdziesięciu centymetrów. 

Egzamin zdało zarówno główne przęsło mostu,
jak i przęsła boczne. (m.d.)

Próba na ciężarówki

87. rocznica odzyskania
niepodległości

5 listopada (sobota)

godz. 13 – zakończenie XIV Rajdu Niepodległości
Szlakami Legionistów Płockich i Konkurs Piosenki Le−
gionowej – L.O. im. Władysława Jagiełły

9 listopada (środa)

godz. 11−18 – otwarcie wystawy fotograficznej Toma−
sza Niesłuchowskiego „Rekonstrukcja bitwy nad Bzurą”
z cyklu Historia i fotografia – siedziba Oddziału Miej−
skiego PTTK, ul. Tumska 4

10 listopada (czwartek)

godz. 9.55, 11, 12 – koncerty edukacyjne dla szkół
„Polska pieśń patriotyczna” w wykonaniu Kameralnego
Zespołu Wokalnego z akompaniamentem fortepiano−
wym Jarosława Domagały – aula L.O. im. Stanisława
Małachowskiego

godz. 16 – Rajd Niepodległości do Miejsc Pamięci
Narodowej – Stanica Harcerska, ul. Krótka 3a

godz. 18 – koncert „Do marszu tym, co szli do Polski
bram” – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9

11 listopada (piątek)

godz. 9.30 – zbiórka pocztów sztandarowych przed
Bazyliką Katedralną

godz. 10 – msza święta w intencji ojczyzny w Bazyli−
ce Katedralnej

godz. 11.30 – uroczystości przy Płycie Grobu Niezna−
nego Żołnierza: wystąpienie Prezydenta Miasta, składa−
nie kwiatów. Po zakończeniu uroczystości przejście na
Plac Obrońców Warszawy i złożenie kwiatów przed
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego

godz. 18 – koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej
z udziałem Patrycji Piekutowskiej – skrzypce. Orkiestrą
dyryguje Jerzy Kosek. W programie utwory R. Wagne−
ra, H. Wieniawskiego, A. Panufnika i Z. Noskowskiego
– sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej, ul.
Kolegialna 22.
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Prezydent zarządził

Znicze i choinki na Kobylińskiego

Prezydent wyraził zgodę na zlokali−
zowanie czasowej sprzedaży kwiatów,
zniczy, choinek i ozdób choinkowych
na dwóch działkach (łącznie prawie
6,5 tys. mkw.) przy Alei Kobylińskie−
go. Za dzierżawę placu do 100 mkw.
w tym miejscu chętni zapłacą 14,55
zł/mkw. miesięcznie, a za zajęcie tere−
nu ponad 100 mkw. 9,45 zł za metr kw.
miesięcznie (plus VAT).

Centrum nad Wisłą na 3 lata

Prezydent wyraził zgodę na wydzier−
żawienie do 2008 roku w okresie od 1
maja do 30 września nieruchomości
gruntowej o pow. 2500 mkw. zlokalizo−
wanej przy ul. Rybaki, na działalność
kulturalną i handlową. Stawkę czynszu
ustalono na 0,50 zł. mkw. za teren zaję−
ty pod działalność kulturalną i 9,45
zł/mkw. za działalność handlową.

Plan operacyjny

Prezydent powołał zespół do opraco−
wania planu operacyjnego funkcjono−
wania miasta Płocka w warunkach
zewnętrznego zagrożenia. Kierowni−
kiem 27−osobowego zespołu jest Jan
Siodłak – kierownik Oddziału Zarzą−
dzania Kryzysowego, Ochrony Ludno−
ści i Spraw Obronnych.

Przystanki nasze

W 1997 roku miasto zawarło umowę
z „Ruchem” na zagospodarowanie
przystanków komunikacji miejskiej
poprzez wybudowanie wiat zespolo−
nych z kioskami. Zgodnie z tą umową
po upływie 8 lat wiaty stają się własno−
ścią gminy, kioski zaś pozostają włas−
nością „Ruchu”. Ten okres właśnie up−
łynął i 10 miejskich już wiat przystan−
kowych zostało przekazanych w użyt−
kowanie Komunikacji Miejskiej.

Niebieski pokój

Przy ul. Kolegialnej 43a zorganizo−
wany zostanie tzw. niebieski pokój –
miejsce przesłuchań nieletnich ofiar
przemocy. Prowadzić go będzie Miej−
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, któ−
remu wynajęto na 3 lata pomieszczenie
o powierzchni 81,2 mkw. (j)

* Basell Orlen Polyolefins uruchomił 2
zakłady do produkcji polipropylenu i po−
lietylenu wysokiej gęstości.

* Grażyna Zielińska oprócz kolejnych
odcinków „Na dobre i na złe” kręci we
Wrocławiu zdjęcia do nowego serialu pt.
„Warto kochać”.

* Sadownik Bartosz Jankowski i pie−
karz Wiesław Jasiński (oboje z Gąbina)
zostali laureatami etapu wojewódzkiego
konkursu Agroliga 2005.

* Płoccy tenisiści na wózkach na kor−
tach w Warszawie zdobyli złote medale:
na V Drużynowych Mistrzostwach Pol−
ski i IV Drużynowych Mistrzostwach
Polski Mikstów.

* Szpital na Winiarach zaciągnął ponad
3 mln zł kredytu na spłatę długów w hur−
towniach farmaceutycznych. Będzie go
spłacać przez 10 lat.

* Szczypiorniści Wisły pokonali AZS
AWFiS Gdańsk 35:19.

* Rada nadzorcza PKN Orlen uzupeł−
niona została o prof. Krzysztofa Obłoja,
wykładowcę na wydziale zarządzania
UW.

* Prawdopodobnie w grudniu w szpita−
lu wojewódzkim będzie można wykony−
wać badania rezonansem magnetycz−
nym.

* Policjantom z radiowozu zaparkowa−
nego przed sądem uciekł skuty kajdanka−
mi złodziej. Wolnością cieszył się półto−
rej godziny.

* Para zebr górskich Hartmana w płoc−
kim zoo jeszcze w tym roku otrzyma
większe, wygodniejsze mieszkanie.

* Orlen zaczyna dzielenie swoich stacji
paliw na dwa standardy: wyższy – pre−
mium i ekonomiczny. Nowa samoobsłu−
gowa stacja ekonomiczna stanie przy ul.
Kolejowej w Radziwiu.

* Wieloletni szef płockiej delegatury
Narodowego Funduszu Zdrowia – Ma−
rian Rodzeń został odwołany ze stanowi−
ska.

* 40 egzemplarzy ekumenicznego wy−
dania Biblii przekazało (20 października)
płockiemu Zakładowi Karnemu Towa−
rzystwo Biblijne.

* Agencja Promocji Mleczarstwa
Agencji Rynku Rolnego przypomina
szkołom i przedszkolom, że mogą skła−
dać wnioski o dopłaty unijne do spożycia
mleka i jego przetworów.

* Fundacja Orlen Dar Serca przekazała
stypendium w wysokości 25 tys. euro
zwycięzcy XV konkursu chopinowskie−
go Rafałowi Blechaczowi. (j)

Minął miesiąc...

Przeprowadzka lwów
Prawdopodobnie do 20 grudnia słynne płockie lwy staną przed ratuszem.

Na początku listopada powinien rozstrzygnąć się przetarg na wykonanie
przed Urzędem Miasta schodów oraz podestów na zabytkowe rzeźby.

Przypomnijmy, że przez wiele lat lwy stały na Wzgórzu Tumskim, tuż ko−
ło opactwa pobenedyktyńskiego. W 1998 roku posągi zdewastowali wanda−
le. Po renowacji, trzy lata później, stanęły przed Biblioteką im. Zielińskich.
Teraz ozdobią najbardziej reprezentacyjne miejsce miasta. (m.d.)
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Miałbyś ochotę zobaczyć Chiński
Cyrk Akrobatyczny z Shaanxi lub po−
słuchać na żywo Chrisa Rea? Nie wiesz
kiedy i gdzie występują? Chciałbyś
wiedzieć, ile kosztują bilety? Nie ma
nic prostszego. 

Wystarczy udać się do płockiego Cen−
trum Informacji Turystycznej lub wejść
na stronę internetową: www.cit.pokis.pl.
Tam dowiemy się, że cyrk z Chin wystą−
pi w Polsce cztery razy w listopadzie (10
i 21 w Warszawie, 7 – w Gdańsku, a 16
– w Katowicach), a „Pożegnalny kon−
cert” Chris Rea zagra 17 marca 2006 ro−
ku w Warszawie. 

W CIT przy Starym Rynku 8 możesz
kupić bilet, który dzięki połączeniu in−
ternetowemu drukowany jest od ręki.
Pracownicy informacji wiedzą też, np.
od której godziny będzie można wejść
na koncert. Biletów nie można zarezer−
wować telefonicznie: trzeba przyjść
i od razu kupić wejściówkę.

Takie wygodne rozwiązanie jest
możliwe dzięki umowie, którą Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki (kieruje CIT−
em) podpisał z katowicką agencją Tic−
ketpro. Prowadzi ona sprzedaż biletów
na wszystkie ważniejsze imprezy kultu−
ralne w całej Polsce. (m.d.)

Bilet w Informacji

W dniach od 28 października do 3
listopada do cmentarza komunalne−
go kursować będą dodatkowe auto−
busy. Komunikacja Miejska urucho−
miła więcej kursów na linii nr 24 i nr
15. Więcej autobusów jeździć będzie
też na liniach nr: 2, 3, 12, 17, 19, 21,
22, 23, 24 i 26. 1 listopada na cmen−
tarz komunalny dojechać będzie
można też liniami specjalnymi: „S”
ze Skarpy, „Pd” z Podolszyc Połud−
nie, „B” z Borowiczek, „O” z ul.
Otolińskiej i „Z” z Podolszyc Pół−
nocnych. Natomiast na trasie Góry –
Ciechomice – Longinus – Górki –

Dobrzyków kursować będzie spe−
cjalny autobus podmiejski, na który
bilety kosztuje 3,60 zł. Tego dnia
w bilety autobusowe będzie się moż−
na również zaopatrzyć w punkcie
sprzedaży zorganizowanym przy
cmentarzu komunalnym.

1 listopada, z powodu zamknięcia dla
ruchu al. Kobylińskiego (odcinek przy
cmentarzu) autobusy linii nr 11, 17, 18
kierowane będą na objazdy (Kobyliń−
skiego, Łukasiewicza, Miodowa, Mo−
ścickiego) a linii nr 31 od przystanku
przy ul. Łukasiewicza przez Miodową
i Gałczyńskiego. (j)

Dodatkowe autobusy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych –

oddział w Płocku informuje, że ustawa
z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach FUS oraz ustawy
Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 167 poz.
1398) wydłużyła okres, w którym należy
spełnić warunki wymagane do przyzna−
nia świadczeń emerytalnych. Oznacza to,
iż wiek 55 lat (przy wymaganym 30−let−
nim okresie zatrudnienia) należy ukoń−
czyć do dnia 31 grudnia 2007 r. Od−
miennie niż w dotychczasowym uregulo−
waniu prawnym – w celu ustalenia prawa
do emerytury – nie jest wymagany waru−
nek rozwiązania stosunku pracy.

Natomiast świadczenia emerytalne
z Karty Nauczyciela przysługują oso−
bom, które wymagane warunki tj. 30
lat pracy (w tym 20 w zawodzie nau−
czyciela) bez względu na wiek speł−
nią do 31 grudnia 2007 r. W tym
przypadku jednak, warunkiem niez−
będnym do przyznania świadczeń
emerytalnych jest rozwiązanie sto−
sunku pracy.

W poprzednim uregulowaniu praw−
nym powyższe warunki musiały być
spełnione do 31 grudnia 2006 roku.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS)

Emerytury rok później
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Przypomnijmy, że stadion oddano do
użytku w 2002 roku na 34. Międzyna−
rodowe Igrzyska Szkolne. Wykonawcą
była płocka firma Dromost, która na
swoje prace dała 10 lat gwarancji. Nie−
stety, w międzyczasie Dromost upadł,
a w konstrukcji stadionu pojawiły się
usterki. – W łazienkach budynku admi−
nistracyjnego pojawiły się rysy – mówi
Ryszard Siedlecki, dyrektor Wydziału
Inwestycji Miejskich. – Nie powiększa−
ją się one, ale trzeba je usunąć. 

Siedlecki uważa, że przyczyną rys
może być tzw. kurzawka, czyli wystę−
powanie w podłożu (w warstwie wodo−
nośnej) bardzo drobnoziarnistego pia−
sku. Wprawdzie wykonane były bada−
nia geologiczne, ale piasek mógł się
znajdować głębiej. Niewykluczone jest
również to, że rysy pojawiały się

w miarę osiadania budynku. 
Prace będą obejmowały również na−

prawę dachu, który w jednym miejscu
przecieka. Usunięcie pęknięć i remont
dachu powinny być wykonane do koń−
ca roku. 

Ponadto, trzeba będzie się zająć łusz−
czącym się tynkiem perełkowym, który
został położony na ścianach trybun od
strony ul. Kochanowskiego. Do napra−
wy jest także 60 mkw. tartanu. 

– Najbardziej jest uszkodzony na
pierwszym torze bieżni, czyli od strony
murawy – wyjaśnia dyrektor. – Być mo−
że, że przyczyną jego rozwarstwienia
była wadliwa technologia. 

Termin tych prac wyznaczono na
połowę przyszłego roku, gdyż tartan
musi być układany przy dobrej pogo−
dzie. (m.d.)

Stadion miejski przy ul. Sportowej zostanie wyremontowany 

Poprawki w etapach

Największa w Płocku,
licząca 540 mkw. sala
sportowa w Zespole
Szkół nr 2 przeszła nie−
dawno gruntowny re−
mont. Wymieniona zo−
stała stara klepka, na no−
wą dębową, pod którą
umieszczono specjalną
sprężystą konstrukcję
podłoża. Podobną kon−
strukcję, na gumowych
podkładach, zastosowa−
no w Szkole Podstawo−
wej nr 3. Przy okazji
w obu obiektach odświe−
żono też tynki, popra−
wiono elektrykę. Pier−
wsza inwestycja kosztowała 172 tys., druga 180 tys. zł. Szkoła Podstawowa nr 3,
obok nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych sali, może się pochwalić nawierz−
chnią ze specjalnego sztucznego tworzywa wykonaną według najnowszej niemiec−
kiej technologii. Prace trwały trzy miesiące. 

Jednocześnie dobiegają końca prace związane z pierwszym etapem remontu
boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. W tym roku
zagospodarowana zostanie połowa terenu za kwotę blisko 200 tys. zł. Druga
część powstanie w przyszłym roku. Boiska będą składały się z warstwy asfalto−
wej, na którą położony zostanie tartan. Na terenie wokół będzie trawa. Całkowi−
ty koszt to około 500 tys. zł. (rł)

Nowe inwestycje w płockich placówkach oświatowych

Sprężyste i nowe

Przedsiębiorstwo Inwestycji Komunal−
nych kupiło od miasta nieruchomość nie−
zabudowaną położoną przy ul. Powstań−
ców Styczniowych. Cena wywoławcza
terenu o łącznej powierzchni 11 tys. 692
mkw. wynosiła 1 mln 550 tys. zł netto.
Nabywca zapłacił 1 mln 570 tys. zł netto,
co po doliczeniu podatku daje kwotę 1
mln 915 tys. 400 zł. 

Sprzedane działki położone są na tere−
nie byłej jednostki wojskowej. Od strony
południowo−wschodniej graniczą z gara−
żami, a od strony zachodniej jest pusto.
Teren jest nieuzbrojony, a poza tym znaj−
dują się tam fragmenty betonowych fun−
damentów, ogrodzenia, pozostałości po

placu manewrowym, wiacie oraz zbiorni−
ku przeciwpożarowym. 

Inwestor po przystąpieniu do zagospo−
darowania nie będzie mógł wyciąć rosną−
cych tam drzew (kilka olch i topól). 

Zgodnie z miejskim planem zagospo−
darowania przestrzennego przyjętego
przez Radę Miasta 24 lutego 2004 roku,
teren ten zostanie przeznaczony pod za−
budowę mieszkaniową wielorodzinną.
Minimalna wysokość zabudowy wynosi
trzy kondygnacje, a maksymalna – sie−
dem. W blokach będą mogly funkcjono−
wać nieuciążliwe zakłady usługowe.
Przy lub w budynkach muszą znaleźć się
też garaże oraz parkingi. (m.d.)

Jednostka z blokami

Urząd Miasta poszukuje firmy, która
wykona kompleksowe prace badawcze
i przygotowawcze do projektu remontu
L.O. im. marszałka Stanisława Mała−
chowskiego. 

Małachowianka jest najstarszą szkołą
w Polsce; powstała w 1180 roku przy ko−
legiacie św. Michała. Kompleksowy re−
mont i konserwacja zabytkowego budyn−
ku muszą zostać poprzedzone wykona−
niem badań i ekspertyz. Będą one podsta−
wą do opracowania projektu techniczne−
go na prace remontowe. Program badaw−
czy sporządzony przez konserwatora za−
bytków obejmie: inwentaryzację archi−
tektoniczno−budowlaną obiektu, badania
historyczne, sondażowe wstępne badania
stratygraficzne (ustalenie wieku i przy−
czyn rozmieszczenia skał w ziemi), walo−
ryzację architektury, określenie stopnia
zasolenia murów i jego przyczyn. Muszą
również być wykonane ekspertyzy: geo−
techniczna, hydrologiczna, mykologiczna
(zagrzybienia) oraz konstrukcyjna dachu. 

Badania są skomplikowane i mogą
potrwać nawet kilka miesięcy, do
końca maja 2006 roku. Dopiero po
opracowaniu ekspertyz, będzie można
zaprojektować dokładny remont
szkoły. (m.d.)

Staruszka 
do ekspertyzy

Cztery firmy złożyły ostateczne oferty
w ramach przetargu na budowę dróg do−
jazdowych do nowego mostu. Dokumen−
ty dostarczyły wszystkie przedsiębior−
stwa, które Urząd Miasta zaprosił do dru−
giego etapu postępowania przetargowego. 

Najniższą cenę – 106 mln 659 tys. 407
zł – zaproponowało konsorcjum: Budi−
mex Dromex (lider z Warszawy) i Pol−
bud – Pomorze. O prawie 11 mln zł droż−
szą ofertę zaproponowało konsorcjum
firm na czele z portugalskim Mota−Engil,
Engenharia E Construcao. W skład kon−
sorcjum wchodzą również spółki: Mota−
Engil Polska oraz Soletanche Polska.

Trzecia – pod względem ceny – była
firma Strabag z Warszawy. Chce ona
budować drogi wraz z Przedsiębior−
stwem Robót Mostowych „Mosty−
Łódź” oraz Keller Polska. Zapropono−
wała ona za swoje usługi cenę 117 mln
556 tys. 831 zł. 

Najdroższą propozycję – 121 mln
862 tys. 564 zł – złożyło Płockie Przed−
siębiorstwo Robót Mostowych (lider)
wraz z Warszawskim Przedsiębior−
stwem Robót Drogowych. 

– Wszystkie firmy i dokumenty musieliś−
my dokładnie sprawdzić – mówi Tomasz
Chojnacki, dyrektor Wydziału Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta. – Zwracaliś−
my uwagę między innymi na to, czy przed−
siębiorstwa startujące w przetargu mają
odpowiednio zabezpieczone wadium na
kwotę dwóch milionów złotych oraz czy
ogólny kosztorys prac jest prawidłowy.

Po dokładnych analizach zostanie wy−
brany wykonawca. Pozostałym przed−
siębiorstwom przysługuje odwołanie, na
które mają siedem dni od momentu
otrzymania powiadomienia o rozstrzy−
gnięciu. Jeśli odwołań nie będzie, Urząd
Miasta prześle wszystkie dokumenty do
Urzędu Zamówień Publicznych. Ten
ma dwa tygodnie na skontrolowanie
procedury przetargowej i wydanie opi−
nii. – Jeśli będzie pozytywna, można
podpisywać umowę z wykonawcą – wy−
jaśnia Tomasz Chojnacki. – Prawdopo−
dobnie nastąpi to na początku listopa−
da.

Budowa dróg dojazdowych jest dofi−
nansowana kwotą ponad 91 mln zło−
tych pochodzących ze środków Euro−
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio−
nalnego w ramach Sektorowego Pro−
gramu Operacyjnego Transport. (m.d.)

Drogi tuż, tuż

Do 29 listopada Urząd Miasta poszu−
kuje firmy, która opracuje dokumenta−
cję techniczną oraz wykona roboty
związane z budową ulicy Łącznej. 

Wykonawca będzie musiał opraco−
wać kompletną dokumentację oraz uzy−
skać wszystkie zezwolenia i uzgodnie−
nia. Dokumentacja musi zawierać pro−
jekty: zagospodarowania terenu, budo−
wlane i wykonawcze. Wybrana w prze−
targu firma będzie musiała zająć się

także odwodnieniem i oświetleniem
ulicy. 

Ulica Łączna znajduje się na osiedlu
Kochanowskiego, pomiędzy ul. Żwirki
i Wigury oraz Lotników. Ma ok. 140
metrów długości i 12 szerokości. 

Oferty można składać w Biurze Ob−
sługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Zduń−
ska 3, stanowisko nr 8. O wyborze in−
westora zadecyduje najniższa cena. 

(m.d.)

Łączna do naprawy
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Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o uzupełnienie sprzętowo−
programowe pulpitów dyskusyjnych
w auli, pozwalających na pełną jaw−
ność głosowania wraz z wizualizacją.
Proszę o zapewnienie wymaganego
normami BHP poziomu oświetlenia
w auli. 2/ Zwracam się z prośbą
o umieszczenie w budżecie miasta na
rok 2006 budowy ul. Skrajnej wraz
z infrastrukturą uliczną. 3/ Zwracam
się z prośbą o umieszczenie w budże−
cie miasta na rok 2006 budowy sieci
wodociągowej w ul. Traktowej. 4/
Proszę o zbudowanie na terenie miasta
punktu czerpalnego wody oligoceń−
skiej. 5/ Proszę o powiększenie sceny
w sali koncertowej PSM oraz wymia−
nę oświetlenia, które jest niewystar−
czające.

Zbigniew Nowak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informację, czy na terenie
byłego tartaku w Radziwiu planowane
jest wybudowanie sklepu wielkopo−
wierzchniowego.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W jakiej wysokości są odsetki od zo−
bowiązań SZPZOZ, które narosły od
stycznia do września 2005 r. 2/ Proszę
o wyjaśnienie kwestii niszczenia bu−
dynków przy ul. Jasnej, będących włas−
nością miasta i administrowanych
przez SZPZOZ.

Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o ponowne wystąpienie do
właścicieli działek tj. Agencji Rolnej
Skarbu Państwa oraz Stada Ogierów
w Łącku w celu uzyskania pozwolenia
na ułożenie płyt betonowych na pie−
szym łączniku pomiędzy ul. Kutnow−
ską a Szkołą Podstawową nr 15. 2/
Kiedy zostaną odnowione drogowska−
zy bramowe w mieście? 3/ Proszę
o zamontowanie ścianek osłonowych
we wiacie przystankowej Komunika−
cji Miejskiej przy ul. Kutnowskiej. 4/
Proszę o oznakowanie poziome
przejść dla pieszych na ul. Osiedlo−
wej. 5/ Na jakim etapie jest proces
przejmowania w zasoby komunalne
budynku po byłej stołówce SP nr 15,
który ma zostać zaadaptowany na
świetlicę środowiskową.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego przez reklamę na prze−
jeździe kolejowym na ul. Piłsudskiego. 2/
Legalność żądania przez Miejski Zarząd
Dróg zgody na umieszczenie reklam na
słupach oświetleniowych od ZEP Nieru−
chomości. 3/ Przewlekłość załatwiania
spraw przy wydawaniu decyzji przez
Miejski Zarząd Dróg przy okazji kampa−
nii wyborczej do parlamentu RP. 4/ Rów−
ne traktowanie komitetów wyborczych.
5/ Połączenie wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Płocka z Miejskim Zarzą−
dem Dróg w Płocku. 6/ Koszty związane
z eksploatacją nowego mostu. 7/ Hałas
podczas imprezy pn. „Solidarni ideą”. 7/
Tanie państwo i „Przejrzysta Polska”.8/
Finansowanie posiłków szkolonych dla
ubogich dzieci. 9/ W sprawie podania

pełnych składów zarządów spółek gminy
Płock. 10/ W sprawie składów rad na−
dzorczych spółek z udziałem gminy
Płock. 11/ Porażka Prezydenta Miasta
Płocka w dziedzinie likwidacji bezrobo−
cia. 12/ Uniknięcia odpowiedzialności za
nienależyte wykonanie remontu ul. Cho−
pina. 13/ Wprowadzanie w błąd kierow−
ców przez Miejski Zarząd Dróg. 14/ Nie−
prawidłowości przy odbiorze oznakowa−
nia poziomego. 15/ Szkolenia pracowni−
ków nadzoru robót. 16/ Nieprawidłowo−
ści przy ustawieniu przez Gminę Płock
i PKN Orlen tzw. „witaczy”. 17/ Złe oz−
nakowanie robót prowadzonych na zle−
cenie Miejskiego Zarządu Dróg. 18/
Wkład PKN Orlen w życie miasta Płoc−
ka. 19/ Sfinansowanie przez PKN Orlen
budowy trzeciej przeprawy mostowej
w Płocku. 20/ Zagospodarowanie jaru
rzeki Rosicy na granicy Gminy Płock
i Gminy Słupno. 21/ Niszczejący dom
jednorodzinny przy ul. Jesiennej 8a. 22/
Nie normatywne oznakowanie na ulicy
Armii Krajowej. 23/ Zasadność wypłaty
specjalnych nagród dla członków zarzą−
dów spółek komunalnych. 24/ Przyszłość
parku na osiedlu Zielony Jar. 25/ Przyłą−
czenie osiedla Gulczewo Nowe do Płoc−
ka. 26/ Przyłączenie osiedla Imielnica
i Gulczewa Nowego do jednej sieci kana−
lizacji sanitarnej. 27/ Brak systemu moty−
wacji pracowników służby zdrowia
w SZPZOZ. 28/ Nieporządek wokół Par−
ku Północnego. 29/ Prace budowlane na
terenie zlokalizowanym na skrzyżowaniu
alei Piłsudskiego i Otolińskiej. 30/ Fa−
chowość pracowników Miejskiego Zes−
połu Obiektów Sportowych. 31/ Zmiana
organizacji ruchu na ul. Jesiennej. 32/
Likwidacja sygnalizatora sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Spół−
dzielczej i Lachmana. 33/ Wykonanie tu−

nelu pod przejazdem kolejowym a lejach
Piłsudskiego. 34/ Brak planów remontów
i modernizacji ulic. 35/ Marnotrawstwo
pieniędzy przeznaczonych na drogi. 
35/ Likwidacja garbu na jezdni na ul.
Chopina przy domu meblowym Domar.
36/ Koszty bieżącego utrzymywania
przystanków Komunikacji Miejskiej. 
37/ Niewykorzystany parking przy szpi−
talu wojewódzkim na Winiarach. 38/ Za−
awansowanie przekształcenia SZPZOZ
w spółkę prawa handlowego. 39/ Polity−
ka informacyjna w zakresie „ptasiej gry−
py”. 40/ Brak zgody MZD na budowę
ronda na ul. Mickiewicza/Północna. 
41/ Naprawa ul. Północnej. 42/ Wysokie
słupki znaków na przejściach dla pie−
szych. 43/ Sklep przyjazny osobie niepeł−
nosprawnej. 44/ Paraliż w programie
usprawnienia układu komunikacyjnego
Płocka. 45/ Spowodowanie naprawy
dziur na drogach wewnętrznych Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica. 46/ Do−
tyczy odpowiedzi na interpelacje w spra−
wie bezprzetargowej sprzedaży kamienic
Stary Rynek 21 i 23 dla TNP. 47/ W spra−
wie zatrudniania w spółce gminnej
MTBS córki byłego dyrektora. 
48/ W sprawie zatrudniania w spółce
gminnej MTBS pana M.K. 48/ W spra−
wie zatrudniania w spółce gminnej
MTBS męża dyrektora Wydziału Archi−
tektury i Urbanistyki. 49/ Opłaty za
umieszczanie urządzeń w drodze. 50/ Le−
galność usuwania reklam na elewacjach
budynków. 51/ Zniknięcia ze słupów
oświetlenia ulicznego znaków drogo−
wych. 52/ W sprawie realizacji zadania
pt. „Zaprojektowanie oraz wykonanie ro−
bót budowlanych systemu sieci central−
nego ogrzewania wraz z wymaganymi do
tego urządzeniami PPP−T w Płocku”.

Opr. (j)
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1. UCHWAŁA NR 804/XLVII/05
w sprawie zrzeczenia się mandatu
radnego Rady Miasta Płocka.

2. UCHWAŁA NR 805/XLVII/05
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
członkostwa w Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka.

3. UCHWAŁA NR 806/XLVII/05
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
członkostwa w Komisji Skarbu, Bu−
dżetu i Gospodarki Finansowej Rady
Miasta Płocka.

4. UCHWAŁA NR 807/XLVII/05
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
członkostwa w doraźnej Komisji d/s
Organizacji Pracy Rady.

5. UCHWAŁA NR 808/XLVII/05
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2005 rok.

6. UCHWAŁA NR 809/XLVII/05
w sprawie określenia liczby nowych
licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówkami na terenie
Miasta Płocka przeznaczonych do
wydania w 2006 roku.

7. UCHWAŁA NR 810/XLVII/05
w sprawie wyrażenia zgody na za−
warcie ze Związkiem Gmin Regio−
nu Płockiego porozumienia

w sprawie wspólnego przystąpie−
nia do Norweskiego Mechanizmu
Finansowego EOG z projektem
„Region Płocki – Regionem Euro−
pejskim”.

8. UCHWAŁA NR 811/XLVII/05
w sprawie przyjęcia zadań admini−
stracji rządowej z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i zawarcia poro−
zumienia z Marszałkiem Woje−
wództwa Mazowieckiego.

9. UCHWAŁA NR 812/XLVII/05
w sprawie wydzierżawienia nieru−
chomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Płock przy ulicy
Batalionów Chłopskich w Płocku.

10. UCHWAŁA NR 813/XLVII/05
w sprawie zamiany prawa wieczy−
stego użytkowania przysługującego
Gminie Płock na prawo własności
nieruchomości Skarbu Państwa.

11. UCHWAŁA NR 814/XLVII/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie
przystąpienia miasta Płocka do pro−
gramów stypendialnych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz stu−
dentów, współfinansowanych z Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego oraz
ustalenia regulaminów przyznawania
stypendiów.

12. UCHWAŁA NR 815/XLVII/05
w sprawie wyrażenia zgody na jed−
norazowe odstępstwo od terminu

składania wniosku o dotowanie
szkoły publicznej.

13. UCHWAŁA NR 816/XLVII/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
261/XIV/03 Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr 1024/XLIX/02
Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia
2002 r. zmieniającej uchwałę Nr
1042/LXIV/98 Rady Miasta Płocka
z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nada−
nia Statutu Zarządu Jednostek Oświa−
towych – Jednostka Budżetowa. 

14. UCHWAŁA NR 817/XLVII/05
w sprawie zawarcia z Wojewodą
Mazowieckim porozumienia
w sprawie uruchomienia i prowa−
dzenia środowiskowego domu sa−
mopomocy.

15. UCHWAŁA NR 818/XLVII/05
w sprawie otrzymania dofinansowa−
nia projektu pn.”Szkoła Marzeń”.

16. UCHWAŁA NR 819/XLVII/05
w sprawie sprostowania błędów pi−
sarskich w uchwale.

17. UCHWAŁA NR 820/XLVII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie
zaciągania zobowiązań finansowych
w ramach wydatków bieżących wy−
kraczających poza rok budżetowy (z
późniejszymi zmianami).

18. UCHWAŁA NR 821/XLVII/05
w sprawie wyrażenia zgody na przy−

stąpienie do projektu „Budowa zin−
tegrowanej bazy danych obiektów
mapy katastralnej, mapy zasadni−
czej oraz integracja z bazą danych
topograficznych TBD oraz przygo−
towanie rejestru cen i wartości nie−
ruchomości dla wybranych obsza−
rów testowych Województwa Ma−
zowieckiego” finansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego
EOG oraz Norweskiego Mechaniz−
mu Finansowego.

19. UCHWAŁA NR 822/XLVII/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
575/XXX/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 r. w spra−
wie realizacji budowy przedszkola
na osiedlu Podolszyce Południe
„Zagroda Miedza” w Płocku.

20. UCHWAŁA NR 823/XLVII/05
w sprawie: akceptacji kwoty dopła−
ty z tytułu zamiany nieruchomości
zabudowanej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 694/60 i 424/3 (ul.
Kobylińskiego), oraz prawa własno−
ści lokali użytkowych z udziałem
w nieruchomości położonych
w Płocku oznaczonych jako działki
930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul.
Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska
13), stanowiących własność Gminy
Płock na prawo użytkowania wie−
czystego w nieruchomości zabudo−
wanej ozn. nr ewid. 505 (ul.Tumska
11a).

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta 
Płocka podjęte na XLVII 

sesji w dniu 25 września 2005 roku:

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami w październiku 2005 roku:
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Przed rokiem Rada Miasta Płocka postanowiła wspie−
rać działalność państwowych i niepaństwowych szkół
wyższych w naszym mieście. Miasto realizując w tym
roku zapisy uchwały z 7 grudnia 2004 r. wspierało prze−
de wszystkim finansowo modernizacje bazy lokalowej. 

Rozwój i rozbudowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
w 2005 r. otrzymała dotacje celowe na: na założenie
sieci komputerowej we wszystkich jednostkach orga−
nizacyjnych uczelni, zakup projektorów multimedial−
nych i sprzętu komputerowego. W budżecie miasta na
2005 rok zabezpieczono również 100 tys. zł na wspar−
cie remontu Domu Studenta Nr 1. 

Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicz−
nych i Społecznych w Płocku w 2005 roku otrzymała
dotację celową przede wszystkim na niezbędne re−
monty; laboratoriów, sal dy−
daktycznych i sanitariatów
w budynku dydaktyki oraz ko−
rytarzy w Gmachu Głównym
(w budynku przy ul. Łukasie−
wicza17), korytarza i siłowni
w hali sportowej przy ul.
Gwardii Ludowej 16 oraz na
wymianę okien w salach dy−
daktycznych Gmachu Mecha−
niki (przy ul. Jachowicza 2/4).
Ze środków Miejskiego Fun−
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2005
roku dofinansowano w wyso−
kości 10 tys. zakup kory, tra−
wy, torfu i materiału roślinne−
go w ramach rekultywacji czę−
ści terenu położonego przed
budynkiem Politechniki przy
ul. Jachowicza 2/4. Z tego sa−
mego źródła dofinansowano
zagospodarowanie zbocza
przy parkingu, uzupełnienie
nasadzeń i prace pielęgnacyjne
na całym terenie przylegają−
cym do Domu Studenta PW
SNTiS (5 tys. zł).

Miasto wsparło również
publikacje wydawnictwa
uczelnianego i zakup książek
do biblioteki PWSZ na łączną
kwotę 40 tys. zł. 

15 tys. zł – na zakup ksią−
żek, konserwację inkunabułów
i starodruków, prenumeratę czasopism i usługi introli−
gatorskie – zabezpieczono w budżecie dla biblioteki
Wyższego Seminarium Duchownego. 

W uchwale zapisano również, że uczelnie mogą li−
czyć na pomoc w sprawie pozyskania dla płockich
szkół wyższych wysokowykwalifikowanych, samo−
dzielnych pracowników naukowych poprzez zastoso−
wanie preferencyjnych warunków nabycia mieszkań
i działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną.
Dotąd takiej pomocy nie udzielono, ponieważ – jak
utrzymują autorzy raportu – żadna z uczelni wyższych
nie wystąpiła w 2005 roku do Urzędu Miasta Płocka
z takim wnioskiem. 

Inwestycje w młodzież

Jednym z efektów współpracy miasta ze szkołami
wyższymi było powstanie Akademickiego Centrum
Wspierania Talentów. 5 sierpnia 2004 roku został
powołany zespół ds. opracowania i wdrożenia pro−

jektu utworzenia Centrum. Nawiązano współpracę
z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności oraz Ka−
tedrą Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersyte−
tu Łódzkiego. Owocem prac zespołu są projekty
edukacyjne: „Płock−miasto nad Wisłą: 1910 – 2005
– 2010”, „Nasza szkoła szkołą wspierającą uzdol−
nienia”, „Deltaklub”.

To właśnie ten ostatni projekt na początku maja
br. został przedstawiony uczniom i nauczycielom
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pod koniec
czerwca pracownicy Poradni Psychologiczno−Peda−
gogicznej nr 2 przeprowadzili test mierzący uzdol−
nienia, do którego zgłosiło się 133 uczniów. Osta−
tecznie do „Deltaklubu” zostało zakwalifikowanych
67 osób. Projekt skierowany jest do uczniów wyka−
zujących szczególne uzdolnienia w naukach ści−
słych. Przez rok będą oni uczestniczyć w różnorod−

nych zajęcia prowadzonych
przez nauczycieli akademic−
kich Politechniki Warszaw−
skiej oraz nauczycieli z płoc−
kich szkół. Projekt zakłada
dostęp młodzieży do najno−
wszych metod nauczania,
udział w ciekawych doświad−
czeniach w laboratorium Po−
litechniki Warszawskiej oraz
wyjazdy na wycieczki nau−
kowe (na pierwszą młodzież
pojechała 24 września do
Warszawy na IX Festiwal
Nauki). 

Zdrowie, promocja i zabawa

W ramach współpracy
Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych UMP z uczel−
niami wyższymi na terenie
miasta od 2003 r. realizowa−
ny jest przez płocki SZPZOZ
„program promocji zdrowia
psychicznego”. Skierowany
m.in. do studentów szkół
wyższych zameldowanych
na terenie miasta zakłada ba−
dania przesiewowe i porady
indywidualne psychologa.
Na podstawie wyników pa−
cjent−student kierowany jest
dalej, m.in. na zajęcia eduka−
cyjne i treningi terapeutycz−
ne. W I półroczu 2005 r. ze

świadczeń w ramach programu skorzystało 100 stu−
dentów. 

Poza tym Oddział Promocji i Współpracy z Zagra−
nicą dofinansował dla Politechniki Warszawskiej
druk „Informatora dla kandydatów na studia 2005”
(1500 zł brutto) i koszty transportu na trasie Płock –
Auxerre – Płock dla Zespołu Tańca Ludowego „Ma−
zovia” (6288,39 zł brutto), a Oddział Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji przekazał 15 tys. zł dla samorzą−
du studenckiego Politechniki Warszawskiej na
organizację „Juwenalii 2005”.

W planach jest organizowanie corocznego kon−
kursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace ma−
gisterskie, doktorskie i habilitacyjne. Ideą konkursu
jest promocja najlepszych prac obronionych w roku
akademickim o tematyce naukowo – badawczej
związanej z rozwiązywaniem różnych problemów
gospodarczych, społecznych oraz technicznych na−
szego miasta. 

260 tys. zł dla PWSZ i 200 tys. dla Politechniki Warszawskiej – radnym przedstawio−
no informację dotyczącą realizacji uchwały o współpracy z płockimi uczelniami

Miasto dla uczelni
W 2006 roku Urząd Miasta będzie mógł
wydać 20 nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówkami na tere−
nie Płocka – taką uchwałę podjęli radni. 

Ograniczone taxi
Nie obyło się bez dyskusji. – Niech rynek reguluje

liczbę taksówek, a nie urzędnicy – mówił Andrzej No−
wakowski i zaproponował, aby miasto w przyszłym
roku mogło wydać sto zezwoleń. 

– Czy radni muszą określić liczbę licencji? – dopy−
tywał Zygmunt Buraczyński.

– Musimy to zrobić – odpowiadał prezydent Miro−
sław Milewski. – Jeśli tego nie zrobimy, w przyszłym
roku liczba licencji pozostanie na tym samym pozio−
mie co w 2005 r. czyli 560. 

Na początku 2003 r. uprawnienia do prowadzenia tak−
sówek miało 818 osób. Rok później było ich o ponad
300 mniej, ale wydano 77 nowych licencji. W 2005 r.
wystawiono 29 nowych uprawnień. W tym roku po na−
szym mieście jeździ o 158 mniej taksówek niż dwa lata
wcześniej; jest ich 560. Miały na to wpływ m.in. wyma−
gania ustawy o transporcie drogowym, które wprowa−
dziły obowiązek wymiany zezwoleń na licencje. Aż 228
przewoźników nie dostosowało się do nowych przepi−
sów. Nie bez znaczenia pozostaje również nakaz wpro−
wadzenia kas fiskalnych w taksówkach oraz intensywne
działania kontrolne ze strony UM, w wyniku których
wygaszono lub cofnięto przeszło 100 uprawnień oso−
bom naruszającym przepisy ustawy. 

– Chcemy, aby w 2006 roku rozpoczęło pracę dwu−
dziestu nowych taksówkarzy – argumentował Prezydent.
– Liczba ta została ustalona między innymi po zacią−
gnięciu opinii przedstawicieli organizacji zrzeszających
miejscowych taksówkarzy oraz rzecznika konsumenta. 

Nowakowski twierdził, że wprowadzenie ograniczo−
nej liczby uprawnień spowoduje brak konkurencyjności
na rynku i uniemożliwi niektórym płocczanom podjęcie
pracy. 

– Rynek tak nie działa – przekonywał Mirosław Mi−
lewski. – Jeśli zgodzimy się na tysiąc licencji, nie znaczy,
że tyle nowych miejsc pracy powstanie. Chcemy zaspo−
koić interesy i taksówkarzy, i osób korzystających
z usług przewozowych.

Z argumentacją Prezydenta zgodziło się 16 rad−
nych, a sześciu wstrzymało się od głosu. (m.d.)

Na początku XLVII sesji Rady Miasta miała
miejsce uroczystość wręczenia dwóch medali
„Zasłużony dla Płocka”, przyznanych przez rad−
nych w końcu września Jerzemu Wojno i Regio−
nowi Płockiemu NSZZ „Solidarność”. Pierwszy
medal nadany pośmiertnie płockiemu ratowniko−
wi odebrał Zbysław Kuś (na zdjęciu) – prezes
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe−
go, drugi wręczono Wojciechowi Kępczyńskiemu
– przewodniczącemu regionalnej „Solidarności”
na 25−lecie jej działalności. (j)
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Inauguracja roku akademickiego 2005/ 2006

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

– Człowiek pracując dla innych uszlachetnia siebie,
a szczęście można osiągnąć jedynie służąc innym
– powiedziała Janina Czaplicka – prezes Uniwersyte−
tu Trzeciego Wieku, otwierając uroczystość inaugura−
cji roku akademickiego, która miała miejsce 13 paź−
dziernika w Domu Broniewskiego.

Na pierwsze spotkanie w nowym roku przybyli
przedstawiciele wyższych uczelni m.in. Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej i Politechniki Warszaw−
skiej, władz Urzędu Miasta Zbigniew Kruszewski –
prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, ks. Bo−
gdan Czupryn – rektor Wyższego Seminarium Du−
chownego.

Janina Czaplicka odczytała sprawozdanie z działal−
ności Uniwersytetu, następnie zaprosiła wszystkich
zgromadzonych do wspólnej dyskusji na temat: „Jak
sensownie zagospodarować czas wolny ludzi, którzy
przeszli na emeryturę”.

Ewa Czarnecka – prorektor PWSZ namawiała chęt−
nych do uczęszczania na wykłady monograficzne,
kursy języków obcych, zajęcia artystyczne, zagwa−
rantowała pomoc studentów, którzy będą uczyć star−
szych ludzi obsługiwać komputer. Ks. Bogdan Czu−
pryn, jak również Zbigniew Kruszewski, także zapro−
ponowali wszelaką pomoc na rzecz Uniwersytetu.

Po wystąpieniach i dyskusji, wszyscy udali się do
sali, w której podziwiać można było wystawę ręko−
dzieł członków PUTW.

Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany
20 lutego 2002 r. Celem jego działalności jest za−
chowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicz−
nej i fizycznej sprawności słuchaczy. W tym celu
uniwersytet stwarza słuchaczom warunki do do−
skonalenia swoich umiejętności plastycznych,
manualnych, sprawnościowych, językowych a na−
wet kulinarnych. Płocki Uniwersytet Trzeciego
Wieku w swojej działalności oparł się na wzorach
uniwersytetów ogólnopolskich i światowych. Jest
on pierwszym, działającym w mieście powiato−
wym w woj. mazowieckim. Liczy aktualnie 93
członków. Rozbieżność wiekowa waha się od 55
do 80 lat.

Patronat naukowy nad Uniwersytetem objęła
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.
Dodatkowo uczelnia udostępnia w miarę potrzeb
salę wykładową. Raz w miesiącu odbywają się wy−
kłady z różnych dziedzin nauki dla wszystkich słu−
chaczy. Wykładowcami są pracownicy naukowi
PWSZ oraz profesjonaliści z dziedziny medycyny,
ochrony środowiska, tematyki społecznej, poli−
tycznej i kultury.

W zależności od zainteresowań, członkowie UTW
uczestniczą w zajęciach różnych sekcji. Osoby chęt−
ne, mogą wykazać swoje zdolności manualne, uczest−
nicząc w zajęciach sekcji rękodzielnictwa oraz malar−
stwa. Bardzo często rzeczy użytkowe są przekazywa−
ne potrzebującym.

Uniwersytet na bieżąco śledzi życie społeczne i po−
lityczne kraju. Do osiągnięć w minionym okresie cza−
su należą: rejestracja Uniwersytetu jako Stowarzysze−
nia w Sądzie Gospodarczym w Warszawie i ogólno−
polskiej rodzinie uniwersyteckiej w Kielcach, włącze−
nie do pracy na rzecz Stowarzyszenia słuchaczy
w myśl hasła „nie pytaj co ci da Uniwersytet, lecz co
ja mogę mu zaoferować ze swej strony”. Najwię−
kszym wspólnym osiągnięciem jest integracja grupy.
Służą temu przedsięwzięcia i spotkania w małych
grupkach, które z czasem przemieniają się w przy−
jaźń.

Aktualnie Uniwersytet ma swoją siedzibę w Domu
Broniewskiego przy ul. Kościuszki 24. E.U.

72 nagrody i 9 specjalnych przyznał Prezydent
Płocka pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Uroczystość zorganizowano w sali kon−
certowej Państwowej Szkoły Muzycznej w piątek, 
14 października. 

– Edukacja to służba człowiekowi, troska o jego
rozwój poprzez poznanie i przekazywanie prawdy –
powiedział podczas uroczystości ks. kan. dr Bogdan
Czupryn, rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Płocku. – Życzę państwu wiele odwagi i siły w zdo−
bywaniu i przekazywaniu prawdy. Odnosząc się do
słów Jana Pawła II „Szukałem was, a wy przyszliście
do mnie” dodał: Szukać człowieka, szukać ucznia, oz−
nacza poszukiwać w nim tego co piękne, nobilitujące,
co pozwala z odwagą patrzeć w przyszłość. 

Marek Krysztofiak – przewodniczący Międzyza−
kładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „So−
lidarność” – podziękował za dobrą współpracę z płoc−
kim samorządem m.in. za sprawne negocjacje regula−
minu dodatków nauczycielskich, a przede wszystkim
za systematyczne (od 3 lat) podnoszenie dodatku mo−
tywacyjnego dla nauczycieli, który od stycznia 2006
roku ma wynosić 6 proc. 

Nagrodę II stopnia w wysokości 3 tys. zł (brutto)
otrzymali pracownicy pedagogiczni placówek oświa−
towo – wychowawczych, tj. szkół, zespołów szkół,
przedszkoli czy specjalnych ośrodków szkolno – wy−
chowawczych i poradni psychologiczno – pedago−
gicznych. Nagroda I stopnia nie została przyznana.

Nagrody specjalne, w wysokości 4 tys. zł, otrzy−
mali: Ireneusz Szychowski – dyr. „Ekonomika”,
Marek Krysztofiak – przew. MKOiW NSZZ „Soli−
darność”, Marian Choczyński – prezes oddziału
ZNP, Janina Czaplicka – prezes Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ks. Jarosław Ci−
chocki – nauczyciel religii w „Małachowiance”,
Marek Gajewski – przew. Porozumienia Organiza−
cji Kombatanckich w Płocku, Ewa Księżakowska –
wicedyr. ZS Centrum Edukacji i Ewa Woźniak –
dyr. SP nr 23. Wśród wyróżnionych specjalną nagro−
dą był również ks. prof. Ireneusz Mroczkowski,
wykładowca etyki, teologii moralnej i katolickiej na−
uki społecznej, nauczyciel akademicki, w latach
1999 – 2005 r. rektor Wyższego Seminarium Du−
chownego i przewodniczący Konwentu Rektorów
oraz członek kapituły przy Prezydencie Miasta Płoc−
ka nominującej „Płocczanina Roku”. 

Nagrody wręczał prezydent Mirosław Milewski
i jego zastępca Piotr Kubera.

Profesjonalną i interesującą oprawę artystyczną Dnia
Edukacji Narodowej w Płocku przygotowały dzieci i ich
opiekunowie z przedszkoli nr 9, 11, 15, 20, 21, 29. (rł)

Dzień Edukacji Narodowej

Szukając człowieka  

Prezydent Mirosław Milewski wręcza Marianowi
Choczyńskiemu nagrodę specjalną
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Brawurowym wykonaniem „Spóźnionego słowika” J.
Tuwima 6−letni Mateusz Zdanowski (MP nr 1) rozbawił
publiczność do łez
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 13 październi−
ka, społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej zorganizo−
wała akademię.

Na uroczystość przybyli: Marek Gajewski – Prze−
wodniczący Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
i Byłych Więźniów Politycznych, Marian Choczyński
– prezes oddziału ZNP, ks. proboszcz parafii św.
Krzyża, Wojciech Majchrzak – były dyrektor szkoły
oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Marek Gajewski podkreślił znaczenie zawodu nau−
czyciela i jego ważnej roli w wychowywaniu mło−
dzieży. Szkołę Podstawową nr 23 nazwał „kuźnią pa−
triotyzmu”. Wręczył także dwa medale Pro Memoria:
Ewie Woźniak – dyr. szkoły i Renacie Wojtyckej.

Ks. proboszcz podziękował nauczycielom za trud
w kształtowaniu sumień, umysłów i serc oraz wyraził
wdzięczność za współpracę szkoły z parafią.

Prezes ZNP wręczył szkole pamiątkowy medal
100−lecia istnienia Związku. Dyrektor szkoły wyczy−
tała nazwiska nauczycieli, którzy zostali odznaczeni

złotym, srebrnym i brązowym krzyżem zasługi. Po−
nadto wręczono nagrody dyrektora 22 nauczycielom.

W drugiej części uroczystości, najmłodsi uczniowie
szkoły przygotowali występy. Śpiewano piosenki i re−
cytowano wiersze. E.U.

Kuźnia patriotyzmu
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Miliony
ton

– Nie było słychać dzwonów ani fan−
far, ale i tak była to wyjątkowa chwila
– tak o przerobieniu 400−milionowej
tony ropy w PKN Orlen opowiadał
prezes firmy Igor Chalupec. 

Historyczny moment nastąpił 11
października br. dokładnie o godz.
21.53. – To połączenie historii z trady−
cją, którą tworzyliście wy – mówił
Chalupec do pracowników Orlenu na
uroczystym spotkaniu. – Ta ogromna
liczba – 400 milionów ton – to dorobek
42 lat produkcyjnego funkcjonowania
płockiej rafinerii i znaczna część histo−
rii polskiego przemysłu naftowego. 

Historia płockich zakładów zaczęła
się w końcu lat 50. XX wieku. Losy
tzw. szóstej rafinerii w Polsce rozstrzy−
gnęła polityczna decyzja krajów
RWPG, która w październiku 1958 ro−
ku zdecydowała o budowie rurociągu
naftowego „Przyjaźń”. 5 stycznia 1959 r.
rząd podjął uchwałę o lokalizacji rafi−
nerii w Płocku. Pięć lat później, do−
kładnie 17 sierpnia 1964 r. otrzymano
pierwsze produkty. Do końca tego ro−
ku przerobiono 460,8 tys. ton ropy. 

Dziesięć lat później – w 1974 roku
– zakłady świętowały przerób 50−mi−
lionowej tony ropy. – Cztery lata póź−
niej przerób sięgnął stu milionów ton
– mówił Czesław Bugaj, zastępca ge−
neralnego dyrektora ds. operacyjnych.
W 1987 r. płocka rafineria przerobiła
200−milionową tonę, a dziesięć lat póź−
niej – 300−milionową. Na kolejne 100
mln ton czekano tylko osiem lat.
– Mam nadzieję, że teraz pójdzie nam
jeszcze szybciej, bo przerobienie 500−
milionowej tony ropy planujemy na
2012 rok – zapewniał Wojciech Gur−
gacz, zastępca dyrektora ds. produkcji.
– Profil produkcji będzie się zmieniał.
W ciągu dziesięciu lat rynek benzyn
będzie się kurczył, a przyszłość stano−
wić będzie olej napędowy. Rozwijać się
będzie również rynek petrochemika−
liów i na to się nastawiamy.

Z okazji przerobienia w Orlenie 400−
milionowej tony ropy dwunastu pra−
cowników otrzymało symboliczne
upominki i okazjonalne dyplomy za
„wieloletni i efektywny wkład pracy
w udoskonalanie przetwórstwa ropy
naftowej oraz wybitne osiągnięcia
w pracy zawodowej”. (m.d.)

Przyszłość to nowe specjalizacje,
współpraca z PKN Orlen i Basell Orlen
Polyolefins, ale przede wszystkim aktyw−
ny udział w tworzeniu i rozwoju Płockie−
go Parku Przemysłowo −Technologiczne−
go. – Większość pracowników Instytutu
jest przekonanych, że to się uda – zapew−
nia dr inż. Maciej Paczuski, dyr. Insty−
tutu Chemii. – Sami zresztą dokładamy
wielu starań w tym kierunku.

Instytut nie tylko włączył się w przygo−
towania do utworzenia w Płocku Parku
Przemysłowo – Technologicznego, ale
chce również zbudować tam własną halę,
podobną do tej funkcjonującej w pier−
wszym okresie działalności Instytutu na
terenie OBR−u. – Chcielibyśmy mieć no−
woczesną pracownię Inżynierii Chemicz−
nej i halę małych technologii, na których
będzie można uczyć wszystkiego i zrobić
wszystko – dodaje. Paczuski uważa, że
w PPPT szansę realizacji mają nie tylko
wielkie – finansowane ze środków unij−
nych – projekty, ale również te małe, nad
którymi będą pracować studenci, a na−
stępnie wdrażać je już jako odpowiedzial−

ni dyplomowani inżynierowie. Liczy
również, że dla tych absolwentów, którzy
będą chcieli podjąć własną działalność
gospodarczą znajdzie się miejsce właśnie
w płockim Parku.

Walka o przetrwanie

W czerwcu 1969 roku Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Warszawskiej
podjęła uchwałę o uruchomieniu studiów
chemicznych w Płocku, jako odpowiedź
na istniejące w kraju i w regionie płockim
zapotrzebowanie na kadrę inżynierów
chemików. Materialną bazę jego rozwoju
gwarantowało porozumienie pomiędzy
dyrekcją Mazowieckich Zakładów Rafi−
neryjnych i Petrochemicznych a kierow−
nictwem filii PW w Płocku. Organizato−
rem, a następnie pierwszym kierowni−
kiem Oddziału Chemicznego, został doc.
dr inż. Andrzej Bukowski. Lata 70. to
niezwykle dynamiczny rozwój oddziału,
powołanie czterech zespołów naukowo−

dydaktycznych (chemii ogólnej, inżynie−
rii chemicznej, chemii i technologii orga−
nicznej oraz technologii tworzyw sztucz−
nych) z 12 laboratoriami oraz rozwój ka−
dry naukowej. W roku akademickim
1973/74 oddział zatrudniał 6 samodziel−
nych pracowników naukowo−dydaktycz−
nych oraz 21 asystentów. W marcu 1976
roku Oddział Chemiczny został przeksz−
tałcony w Instytut Chemii, którego pier−
wszym dyrektorem był doc. dr inż. Ja−
nusz Pysiak, obchodzący w tym roku 50−
lecie pracy zawodowej. W 1975 roku po−
wołany został płocki oddział Polskiego
Towarzystwa Chemicznego. W 1977 ro−
ku Instytut zorganizował I Krajowe Se−
minarium Analizy Termicznej im. Stani−
sława Bretsznajdera. W 10. roku działal−
ności Instytut miał 215 wypromowanych
absolwentów inżynierów i magistrów in−
żynierów – chemików, około 300 opubli−
kowanych prac naukowych i 11 obronio−
nych doktoratów.

Lata politycznych zawirowań (1980 –
1981) przynoszą jednak zmianę władz
uczelni, załamanie i radykalne pogorsze−

nie warunków funkcjonowania filii PW,
którego finałem było wstrzymanie rekru−
tacji na kierunek „chemia” w Instytucie
w Płocku, gwałtowny spadek liczby stu−
dentów Instytutu, a co za tym idzie reduk−
cję zatrudnienia o ok. 25. Ze względów
finansowych rozwiązane zostaje wspom−
niane już – unikalne w skali kraju – labo−
ratorium inżynierii chemicznej, zbudo−
wane w latach siedemdziesiątych przez
zespół pod kierunkiem doc. Bogdana
Tymińskiego. – To było straszne. Walka
o odzyskanie prawa rekrutacji trwała po−
nad 4 lata– opowiada dr Paczuski. –
Znów zaczynaliśmy od pierwszych 10 stu−
dentów, potem 20 i powoli podnosiliśmy
się do poziomu, który dzisiaj mamy tj. 80
– 90 osób na studiach dziennych i około
30 – 50 na studiach zaocznych.

Plany na przyszłość

Instytut Chemii uruchamia studia po−
dyplomowe i magisterskie uzupełniające

dla inżynierów. Zdaniem dyrektora Insty−
tutu to konieczność. Każdy absolwent po
5 latach od ukończenia studiów powinien
przyjść na roczne lub półtoraroczne stu−
dia, aby odświeżyć wiedzę. – Teraz za−
częliśmy pracę nad przygotowaniem no−
wej specjalności i myślę, że to będzie hit –
zapowiada dr Maciej Paczuski. – Jest to
Informatyzacja Technologii Chemicznej,
która będzie nasycona operowaniem pro−
gramami komputerowymi, pozwalający−
mi lepiej projektować i doskonalić fun−
kcjonowanie technologii chemicznych
oraz instalacji przemysłowych. Znaczna
część prac koncepcyjnych i programo−
wych została już wykonana, pozostało
przygotowanie odpowiedniej bazy labo−
ratoryjnej i wdrożenie programu. Dodat−
kowo jeszcze w tej kadencji władz akade−
mickich Instytut zamierza wprowadzić
– na razie w trybie studiów podyplomo−
wych – specjalność związaną z przedsię−
biorczością. Obok gruntownego wyksz−
tałcenia inżynierskiego i chemicznego,
absolwent otrzymywałby przygotowanie
prawne i ekonomiczne, ułatwiające pod−
jęcie działalności gospodarczej. O per−
spektywach na przyszłość dr Maciej Pa−
czuski opowiadał podczas 35 jubileuszu
Instytutu i spotkania absolwentów w so−
botę, 15 października, w auli Szkoły Na−
uk Technicznych i Społecznych Politech−
niki Warszawskiej w Płocku. Wśród go−
ści byli również tacy, którzy prowadzą
własną działalność gospodarczą. To na
nich liczy przede wszystkim dyrektor In−
stytutu przy tworzeniu kadry dla nowej
specjalności. – Praktycy zrobią to najle−
piej – tłumaczy. – Przecież można zara−
biać nawet na wodzie destylowanej. Moż−
liwości jest dużo w obszarze petrochemii
jak również związanych chociażby z co−
raz bardziej popularnymi gałęziami prze−
mysłu – chemią związków naturalnych
i biotechnologią.

Po 35 latach Instytut wykształcił 1200
dyplomowanych inżynierów i magistrów,
33 pracowników w tym czasie się dokto−
ryzowało, a 4 obroniło rozprawy habilita−
cyjne. 

– Nasza chluba to prace na rzecz prze−
mysłu czego wynikiem jest np. rodzina
płynów do chłodnic samochodowych –
Petrygo i Quale – wylicza dr Maciej Pa−
czuski. – Mamy też w dorobku dodatki do
paliw, które znalazły zastosowanie prze−
mysłowe i pozwoliły osiągnąć naprawdę
europejski poziom paliw, a przede wszyst−
kim olejów napędowych. Prawie wszyst−
kie prace dyplomowe, którymi kończą na−
ukę nasi studenci, dotyczą rozwiązywania
technicznych problemów przemysłu. Ma−
my zresztą świadomość tego, że nie po−
wiedzieliśmy ostatniego słowa. W tej
chwili dobiegają końca przygotowania do
wdrożenia dużego projektu, którego wy−
nikiem ma być redukcja kosztów w za−
kładzie produkcyjnym PKN Orlen. 

Rozważane jest powołanie Fundacji na
rzecz Instytutu Chemii, która ze środków
tych, którym się powiodło, miałaby
wspierać osoby zaczynające studia lub
karierę zawodową. (rł)

Obchodzący 35−lecie działalności Instytut Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku, obok bogate−
go dorobku naukowego i wielu praktycznych osiągnięć, ma równie bogate plany na przyszłość

Szerokie perspektywy
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Janusz Pysiak (w środku) obchodził 50−lecie pracy zawodowej
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Dzisiaj nie pokładamy w nich takich
nadziei. Są dodatkiem do obchodzo−
nych wspólnie i radośnie wieczorów
andrzejkowych. 

Dni wróżebne
Listopad to czas wyjątkowy. Jeszcze nie zi−

ma, ale już nie złota, polska jesień. – Robi się
zimno, a dzień staje się coraz krótszy – mówi
Grzegorz Piaskowski z Działu Etnograficznego
Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Rozpoczy−
na się władza ciemności i chaosu, do którego
przynależą zaświaty, czyli kontakt z nimi jest ła−
twiejszy. A jeżeli kontakt jest łatwiejszy to moż−
na wróżyć. 

Faktycznie, dzień Wszystkich Świętych był
i jest jednym z ważniejszych momentów przeło−
mowych, choć jedyną pozostałością z dawnych
wierzeń, które mają swoje źródło w czasach
przedchrześcijańskich, jest palenie ognia na gro−
bach. Kiedyś palono ogniska, które miały moc
oczyszczającą, rozpraszającą mrok. Ułatwiały
zmarłym duszom dotarcie do celu. Wszystkich
Świętych to wigilia Dnia Zadusznego. Podobnie
jak wigilia św. Andrzeja czy św. Katarzyny mia−
ła szczególną moc przyciągania na ziemię du−
chów, dusz zmarłych oraz złych mocy. Dlatego
uważano ją za doskonały czas do wróżenia.
– Duchy mają wiedzę większą niż my wszyscy –
dodaje Piaskowski. – A poprzez różne zabiegi
magiczne można z nimi nawiązać kontakt. A du−
chy wpływają na to, jak rzucimy kostką, jaką
kartkę wyciągniemy i w ten sposób podpowiada−
ją co będzie.

Co najbardziej interesowało ludzi w tradycyj−
nej kulturze ludowej? – Przede wszystkim to,
kiedy zmienimy stan cywilny – tłumaczy Pia−
skowski. – Poza wróżbami matrymonialnymi
i agrarnymi, również wszelka płodność; ludzi,
zwierząt i plonów– dodaje Magdalena Lica –
Kaczan z Muzeum Mazowieckiego. 

Do naszych czasów dotrwały jedynie zabawy
andrzejkowe, choć pierwotnie był to wieczór za−
rezerwowany wyłącznie dla panien. Dziewczyna
przed snem mówiła: „w wigilię św. Andrzeja
spełniona moja nadzieja”. Ten, który jej się
przyśnił zostawał jej mężem. Do dziś kładzie się
pod poduszki karteczki z imionami panien lub
kawalerów. Stąd pochodzi powiedzenie „na św.
Katarzyny (25 listopada) pod poduszką dziew−
czyny”. – Kultura jest jednak dynamiczna i dziś
zrówno kawalerowie jak i panny wróżą w An−
drzejki – dodaje Magdalena Lica – Kaczan.

Wróżby matrymonialne związane były rów−
nież z wigilią, ale Bożego Narodzenia. Nasłu−
chiwano przed chałupą echa lub szczekania psa.
Wierzono, że z której strony pies zaszczeka z tej
nadejdzie przyszły narzeczony. – Wołano też
„hop, hop, z której strony nadejdzie mój chłop”
– dodaje Piaskowski. Chętnie „wróżono z go−
ści”. Szczęście i porządek przynosił mężczyzna,
kobieta – chaos. 

Wiele obrzędów zanikło. Kiedyś w wieczór
andrzejkowy panny tworzyły krąg i usypywały
pod stopami kupki ziarna. Następnie wpuszcza−
ły między siebie koguta, który dziobiąc pszenicę
wyznaczał kolejność wychodzenia za mąż. Cza−
sami był to pies kuszony pajdami chleba posma−
rowanymi tłuszczem lub gąsior z przewiązanymi
oczami. 

Co pozostało? Lanie woskiem (chociaż w dwo−
rach szlacheckich był to ołów), karteczki pod po−
duszkami i ustawianie butów. Czasami układa się
jeszcze miseczki, pod którymi umieszcza się zie−
loną gałązkę (panieństwo), różaniec (zakon) i krą−
żek (ożenek). 

Co się zmieniło? Dziś nosek buta za progiem –
wróżący rychłe zamążpójście – niekoniecznie wy−
woła euforię u właścicielki pantofla, a raczej kon−
sternację. Cóż, kultura jest dynamiczna. (rł)

Czy nasi przodkowie znali starochińską sztukę
feng shui? Raczej nie. Jednak duże zaintersowanie
geomancją, czyli sztuką wyczuwania i wykorzysty−
wania energii Kosmosu zainspirowało młodych płoc−
kich etnologów do pokazania chłopskiej chałupy i jej
otoczenia jako przestrzeni magicznej. „Feng shui –
magia w chłopskiej zagrodzie” to pierwsza samo−
dzielna wystawa autorstwa Grzegorza Piaskowskie−
go i Magdaleny Licy−Kaczan, od roku pracujących
w Muzeum Mazowieckim. 

Moda na geomancję, obecna zarówno w kolorowej
prasie brukowej, jak i w decyzjach wielkich koncer−
nów budujących biurowce czy banki wiąże się z na−
rastającą popularnością dalekowschodnich filozofii
i religii, zainteresowaniem magią i kabałą.

– Obok tych nowych zjawisk obserwujemy ten−
dencję powrotu do korzeni, wyrażaną jako pogłę−
bianie tożsamości regionalnej czy etnicznej– tłuma−
czą autorzy wystawy, którzy chcieli przez nią poka−
zać ludowe sposoby radzenia sobie z przestrzenią
własnej zagrody, nawiązując do feng shui jako ele−
mentu kultury masowej. Warto dodać, że specjali−
ści feng shui, różdżkaże, geomanci, bioenergotera−
peuci podkreślają celność intuicji polskiego chłop−
stwa oraz moc stosowanych zabiegów, mających na
celu uczynienie z domu i zagrody miejsca wolnego
od złych mocy (nazywanych dzisiaj negatywnymi
energiami) i przyjaznego jego mieszkańcom. 

Wystawa przedstawia symbolikę kolorów, przed−
miotów, ich układ i magiczne znaczenie w polskiej
tradycyjnej kulturze ludowej, tj. pradawne kręgi so−
larne, koguty, specjalne rośliny, święte obrazy, krzy−
że czy figury.

Autorzy zadbali o przedstawienie pochodzenia
i pierwotnego znaczenia znanych jeszcze zwyczajów
i przedmiotów, które dziś zatraciły swą funkcję ma−
giczną na rzecz estetycznej. 

Wystawę w płockim Spichlerzu będziemy mogli
oglądać do połowy lutego 2006 roku. (rł)

Co wspólnego mają ze sobą słowiańskie obrzędy osiedlinowe i sztuka feng shui? 
Okazuje się, że bardzo wiele.

Magia w chłopskiej
zagrodzie
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„Plon” – ludowy energetyzator miał zapewnić obfitość
zbiorów w następnym roku. Słoma przez swą „rurkowa−
tość” miała być również rezonatorem filtrującym nega−
tywne promieniowanie
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Pieczywo obrzędowe („byśki” i „nowe latka”) wypiekane
w okresie bożonarodzeniowym, ich obecność w izbie miała
zapewnić gospodarzom szczęście i dobry przychówek
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Chodzi o projekt odtworzenia bądź
uzupełnienia pustego placu przy ulicy
Bielskiej, pomiędzy ul. Synagogalną
a Starym Rynkiem. Swoją wizję zabu−
dowy tego terenu przedstawił Bartło−
miej Siatkowski, absolwent Wydziału
Architektury Politechniki Warszaw−
skiej, który „Rewaloryzację kwartału
przy Starym Rynku w Płocku” wybrał
na temat swojej pracy dyplomowej. Na
tyle interesującej i dobrej, że Ewa Jasz−
czak – szefowa płockiej delegatury
Urzędu Ochrony Zabytków – wspólnie
z TNP zdecydowała się zaprezentować
ją mieszkańcom Płocka. Prezentację
zorganizowano 19 października w sie−
dzibie Towarzystwa Naukowego Płoc−
kiego.

Prace budowlane przy domu Gawa−
reckiego już trwają, więc Siatkowski
nie ma szans na realizacje swojego pro−
jektu, ale – jak podkreśla jego promotor
dr Cezary Głuszek – to ważny głos
w dyskusji o wyglądzie miejsc histo−
rycznych. Od XIX w. mamy do czynie−
nia z tzw. uzupełnianiem historycznej
formy. Podejścia były różne: od pury−
stycznego, czyli prowadzenia wyłącz−
nie prac konserwatorskich po stosowa−
nie uzupełnień, które przywracają daw−
ny wygląd; poprzez odtwarzanie histo−
rycznej budowy lub tworzenie nowego
w nawiązaniu do historycznego dzie−
dzictwa. Ewa Jaszczak i Cezary Głu−
szek uważają to ostatnie podejście za
właściwe i zgodne chociażby z powsta−
łą w 1964 r. Kartą Wenecką. 

– Budynek nie ma być kopią zabytku
– tłumaczył Głuszek. – Oczywiście
można zastosować szklany sześcian lub
prostopadłościan jako kontrast, ale to
najprostsze i niekoniecznie najlepsze
rozwiązanie. O tym świadczy chociaż−
by budynek PZU na ul. Tumskiej. 

Współczesna interpretacja

Bartłomiej Siatkowski wyszedł właś−
nie z takiego założenia. Po pierwsze,
trzymając się historycznych proporcji
przestrzeni nie chciał, aby jego praca
udawała formę historyczną, a raczej od−
dawała nastrój miejsca. Po drugie, im
dalej od rynku tym forma miała być
bardziej nowoczesna, ale cały czas na−
wiązująca do zabytkowej zabudowy. 

Do swej pracy przygotowywał się dłu−
go, bardzo starannie gromadząc doku−
mentację, analizując otoczenie płockiej
Starówki i byłej dzielnicy żydowskiej
oraz poszukując starych dokumentów.
Nie było to łatwe. Wiadomo, jak wyglą−
dała kamienica przylegająca do kamieni−
cy Gawareckiego, stojąca frontem do
Starego Rynku, ale nie można tego po−
wiedzieć o dwóch pozostałych ciągną−
cych się wzdłuż ul. Bielskiej. Są tylko
nieliczne opisy, np. wiadomo, że były
drewniane przejścia nad bramami, ale
brakuje opisu klatek schodowych. 

Jego praca stanowi całość, choć po−
kazuje podziały własnościowe (cieka−
wie zaznaczone miejsce drewnianych
„mostów”) i przesunięcie linii zabudo−
wy przez poszerzenie ul. Bielskiej. Bu−
dynek przy Starym Rynku stoi w histo−
rycznym miejscu, pozostałe są cofnięte.
Nawiązując do historii miejsca, młody
architekt postawił na detal – charakte−
rystyczne metalowe okucia balkonów
i podziały okien – odwzorowane zosta−
ły białym nadrukiem na szklanych taf−
lach balustrad i okien. Narożna kamie−
nica przy Urzędzie Miasta miałaby
przeszkloną dolną część elewacji, na
której również powstałby biały nadruk
drzwi, w miejscu w którym kiedyś się
znajdowały. Zresztą na parterze znalaz−
łyby się sale wystawowe, gdzie prezen−
towane byłyby projekty rewitalizacyjne
Starówki. W pozostałych budynkach na
parterze powstałaby część usługowo –
handlowa, a wyżej – część mieszkalna.
Całość spinałby jeden dach. Jedyne
czego zabrakło w projekcie to parking,
ale na działce mającej zaledwie 9 m
szerokości i zabudowaną przestrzeń
wokół, trudno znaleźć miejsce dla aut.
Architekt podkreślał jednak, że budy−
nek miałby połączenie z sąsiednią
działką, gdzie znajduje się parking po−
dziemny. – Pomimo swojej nowoczes−
nej formy, wyróżniającej go od innych
budynków, nie przytłacza – chwalił pro−
jekt Cezary Głuszek. – To rozwiązanie
bardzo poprawne, zgodne ze współ−
czesną interpretacją form historycz−
nych. Autor nie buduje zabytku, ale no−
wy obiekt, który wpisuje się w pierzeję
miejską i przestrzeń historyczną – do−
dała Ewa Jaszczak. (rł)

Ten budynek nigdy nie powstanie, choć specjaliści zgodnie uwa−
żają, że jest dobry i doskonale wkomponowałby się w przestrzeń
płockiej Starówki. 

Dom, którego nie będzie

W całej Polsce, pod hasłem ”Jan Pa−
weł II – Orędownik Prawdy”, obcho−
dziliśmy w tym roku po raz piąty Dzień
Papieski, po raz pierwszy jednak bez
Jana Pawła II. Z tej okazji Płocka Or−
kiestra Symfoniczna i Teatr Drama−
tyczny im. Jerzego Szaniawskiego
przygotowali wspaniały koncert, w pro−
gramie którego znalazła się „III symfo−
nia Es−dur – Eroica” Ludwiga van Bee−
thovena i fragmenty dramatu „Jere−
miasz” Karola Wojtyły. Spektakl wy−
stawiono w płockiej katedrze.

Od śmierci Ojca Świętego minęło pół
roku. Zdawało się, że czas zwolnił tem−
po, a my zagubieni w codzienności, od−
kryliśmy nagle zapomniane poczucie
solidarności. Wrażenie bliskości dru−
giego człowieka nie było w tamtych
dniach słabością i ułomnością, którą
bezlitośnie wykorzysta inny człowiek.
To spokój kazał nam zapełniać kościo−
ły i place, i trwać w milczeniu. Byliśmy
zawieszeni między smutkiem i radością
oczekiwania, ziemią i niebem, śmiercią
i zmartwychwstaniem.

Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju
i Wolności. Jakże oczekiwani byli tacy
ludzie w każdym czasie w historii świa−
ta. Ludwig van Beethoven, gdyby wie−
dział, że sto lat po napisaniu III Symfo−
nii pojawi się bohater, który prawdzi−
wie stanie się ucieleśnieniem idei wol−
ności i honoru, nie musiałby dedyko−
wać jej Napoleonowi. Na wieść o koro−
nacji Napoleona na cesarza, dedykację
cofnął, określając utwór mianem „Eroi−
ki”, czyli „w hołdzie bohaterom”. Ta−
kiej symfonii do czasów Beethovena
nie było. Dzisiaj, dla nas, istotne są ide−
ały przenikające tę wspaniałą muzykę:
heroizm, wzniosłość, tragizm, walka
i zwycięstwo. Czyż nie jest to utwór
szyty na miarę Jana Pawła Wielkiego?

Beethoven w wykonaniu płockich
symfoników był elektryzujący od pier−
wszej do ostatniej nuty. Dyrygent Ma−
ciej Żółtowski i cały zespół zachwycili

pełnym blasku, selektywnym dźwię−
kiem oraz wyrazistością, pasją i bogac−
twem inwencji wykonawczej. Muzyka
płynęła naturalnie, a tkwiące w niej
emocje inspirowały do wprowadzenia
wielu niuansów dynamicznych, wyrazi−
stej artykulacji i – co najważniejsze –
pełnego zaangażowania uczuciowego.
Nawet kolekcjonerzy, którzy znają wie−
le beethovenowskich rarytasów, przyz−
nają, że wykonanie tego dzieła przez
Płocką Orkiestrę Symfoniczną to przy−
goda wyjątkowa.

Doskonałym uzupełnieniem „Trze−
ciej” Beethovena była recytacja frag−
mentów „Jeremiasza” Karola Wojtyły.
W postaci Ojca Piotra Skargi i hetmana
Żółkiewskiego wcielili się dwaj aktorzy
płockiego teatru – Marek Mokrowiecki

(na zdjęciu) i Zbigniew Płoszaj. Artyści
zawładnęli publicznością całkowicie.
Kazanie Piotra Skargi, głoszone z am−
bony, w wykonaniu odzianego w sutan−
nę Mokrowieckiego, zabrzmiało wręcz
hipnotyzująco. Szkoda tylko, że tak
mało płocczan zadało sobie trud przyj−
ścia do katedry na ten przepiękny kon−
cert. Robert Majewski

Koncert z okazji V Dnia Papieskiego

Janowi Pawłowi II
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16 października w kościele p.w. św.
Wojciecha na Podolszycach Południe
poświęcony został potężny dzwon
ufundowany przez bpa Stanisława
Wielgusa (serce) i społeczność parafial−
ną. Jest to wotum wdzięczności za 27
lat pontyfikatu Jana Pawła II. Rodzica−
mi chrzestnymi dzwonu byli: Józef Gu−
towski, który całość zaprojektował, An−
drzej Drętkiewicz i Zofia Bałdyga.

Odlany został w Ludwisarni Felczyń−
skich w Taciszowie koło Gliwic, waży
1200 kg. To największy dzwon w płoc−
kiej diecezji, noszący imię naszego Pa−
pieża. Ozdobiony jest portretem Jana
Pawła II z dwiema datami 1920 – 2005
i herbem papieskim z napisem Totus tu−
us. Poniżej cytat: Nie lękajcie się!
Otwórzcie... na oścież drzwi Chrystuso−
wi. Watykan 22.X.1978 r. Dookoła wy−
mienieni są fundatorzy: Ojcu Świętemu
w hołdzie: biskup płocki prof. Stanisław
Wielgus, biskup Roman Marcinkowski,

prob. parafii św. Wojciecha ks. kan. Je−
rzy Ławicki, wikariusze i parafianie.
Płock A.D. 2005.

Montażem dzwonu, który zawiśnie
niebawem na specjalnej stalowej kon−
strukcji w wieży kościoła, zajmie się
Zakład Elektromechaniczny – Elektry−
fikacja Dzwonów Kościelnych z Kroto−
szyna. (j)

Wotum wdzięczności
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Sześć par stanęło – 12 października
– po raz drugi na ślubnym kobiercu.
Okazją była uroczystość z okazji 50−
i 60−lecia pożycia małżeńskiego.
– Miłość, partnerstwo i wzajemne za−
ufanie to wartości, które nie straciły
na znaczeniu. Państwa jubileusz jest
na to dowodem – mówił zastępca pre−
zydenta Piotr Kubera, odczytując list
od Mirosława Milewskiego – prezy−
denta Płocka.

60−lecie pożycia małżeńskiego
wspólnie z rodziną i przyjaciółmi ob−
chodzili: Danuta i Władysław Dądzik
oraz Lucyna i Stanisław Szatkowscy.
Rocznicę 50−lecia ślubu świętowali:
Longina i Stanisław Bromka, Genowe−
fa i Stanisław Klatt, Stanisława i Ma−
rian Kucharczyk oraz Teresa i Zygmunt
Swat. Pary otrzymały odznaczenia i dy−
plomy, a uroczystość uświetnił chór
Pueri Cantores Plocenses. (m.d.) 

Zamążpójście x 2

Takie pamiątkowe medale wybiła war−
szawska Mennica Państwowa z okazji
25−lecia Związku. Pierwszy na zamówie−
nie Regionu Płockiego NSZZ „Solidar−
ność”. Uhonorowani zostali nim najbar−
dziej zasłużeni działacze regionu.

Warto wiedzieć, że autorem tego me−
dalu (i paru innych) jest Józef Gutowski,
radny I i II kadencji Rady Miasta. Na
awersie medalu są dwa charakterystycz−
ne wizerunki dwóch miast: Płocka
i Gdańska połączone napisem Solidar−
ność. Pod nimi fragment aktu erekcyjne−
go, wmurowanego pod pomnik stocz−
niowców: Pomordowanym – na znak
wiecznej pamięci, Rządzącym – na znak
przestrogi, Współobywatelom – na znak
nadziei. Dookoła napis: Niezależny Sa−
morządny Związek Zawodowy „Solidar−

ność” 1980 – 2005. Na rewersie widnie−
je portret ks. Jerzego Popiełuszki ople−
ciony jego przesłaniem: tylko naród wol−
ny duchowo i miłujący prawdę może
trwać i tworzyć dla przyszłości.

Gipsowy model medalu wykonał ar−
tysta plastyk Robert Kotowicz.

Natomiast – także jubileuszowe
– medale, autorstwa Dobrochny Sara−
jewskiej (miedź srebrzona oksydowa−
na), zamówione w mennicy przez Ko−
mitet Honorowy Obchodów 25−lecia
„Solidarności” (z 21 postulatami na
awersie i datami wydarzeń zapoczątko−
wanych Sierpniem 1980 na rewersie),
wręczane były podczas Walnego Zgro−
madzenia Delegatów Regionu Płockie−
go, o czym pisaliśmy w poprzednim
numerze. (j)

XXV lat „Solidarności”

W kwietniu 1945 roku, kiedy jeszcze
trwały walki o Berlin, w kraju rozpoczęły
pracę trzy Rejonowe Kierownictwa Od−
budowy Mostów Drogowych: w Tcze−
wie, Kielcach i w Płocku. Po wojnie pol−
skie mosty zniszczone były w 70 procen−
tach, więc udrożnienie kraju było sprawą
priorytetową przez kilkanaście pier−
wszych powojennych lat.

Płocka firma kilkakrotnie przekształcała
się, rozrastała, tworząc swoje oddziały
w Gdańsku, Tczewie, Włocławku. Obecną
nazwę – PPRM – nosi od 1951 roku. W la−
tach 70. przedsiębiorstwo zawarło kon−
trakty eksportowe na roboty w Iraku (most
przez rzekę Tygrys o długości 734 m), Li−
bii, Czechach. Lata 1975 – 1985 należały
do najbardziej pracowitych; powstały wte−
dy m.in. most w Kiezmarku, wiadukty na
trasie Warszawa−Katowice, w Bydgosz−
czy, w Toruniu, na Wisłostradzie. Potem
był most przez Odrę w Cigacicach, obiek−
ty na Trasie Zamkowej w Szczecinie, most
w Zakroczymiu i wiele innych mniejszych
dzieł sztuki inżynierskiej, realizowanych
w coraz to nowocześniejszych technolo−
giach; początkowo z materiałów odzyska−
nych ze zburzonych budowli, potem z be−
tonu i stali, następnie kablobetonu, wresz−
cie własnej technologii płyt żelbetowych.
Ostatnia wizytówka Mostów−Płock, zbu−
dowana wspólnie z Mostami Łódź, to na−
sza nowa przeprawa przez Wisłę o rekor−
dowej długości 1200 m i największej roz−
piętości przęsła 375 metrów.

W 1992 roku przedsiębiorstwo
przekształciło się w spółkę akcyjną, ma−
jącą swoje oddziały w Gdańsku, Wło−
cławku i Poznaniu. Od wielu lat współ−

pracuje z renomowanymi biurami projek−
towymi, instytutami naukowymi i poli−
technikami: Gdańską, Wrocławską, Poz−
nańską i Warszawską. Zdobyło certyfika−
ty jakości: ISO 9001:2000, AQAP
120:1995. Jest członkiem niemieckiej
grupy kapitałowej, co daje szanse na wię−
ksze „rozwinięcie skrzydeł”.

Zasłużonym pracownikom Płockiego
Przedsiębiorstwa Robót Mostowych, pod−
czas uroczystej gali w sali koncertowej
PSM, minister w Kancelarii Prezydenta
RP – Jolanta Szymanek−Deresz wręczyła
wysokie odznaczenia państwowe. Krzy−
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski udekorowała prezesa Jerzego Le−
wandowskiego. Kilkanaście osób otrzy−
mało Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże
Zasługi. 11 pracownikom wojewoda ma−
zowiecki Leszek Mizieliński wręczył ho−
norowe odznaki „Zasłużony dla drogow−
nictwa”. Na „deser” był koncert Beaty
Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego. E.J.

Przez minione 60 lat Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mosto−
wych wybudowało lub przebudowało ponad 1080 obiektów mo−
stowych o łącznej długości ponad 225 km

Jubileuszowe laury

Państwo Bromka i Klatt z wiceprezydentem Piotrem Kuberą i kierownikiem USC
Elżbietą Wasilewską
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Jaką prawidłową nazwę noszą ulice:
Kilińskiego, Jachowicza, Piłsudskiego,
Kobylińskiego, Jana Pawła II i Roguckie−
go? Po tabliczkach wiszących na budyn−
kach oraz stojących w pasie drogowym
trudno zgadnąć, bo pisownie są różne;
czasami w przypadku tej samej ulicy uży−
wany jest zarówno skrót „al.” jak i „Al.”.
Według słownika ortograficznego, jeśli
jest to aleja to używamy skrótu „al.”,
a jeśli aleje to – „Al.”. I tak będzie to np.
aleja (al.) Mickiewicza, aleja (al.) Korfan−
tego, aleja (al.) Róż, ale: Aleje (Al.) Jero−
zolimskie i Aleje (Al.) Ujazdowskie. 

Jak w takim razie poprawnie pisać
płockie aleje? 28 grudnia 1995 roku
Rada Miasta zatwierdziła wykaz nazw
wszystkich ulic naszego miasta (uch−
wała ta obowiązuje do dziś). Stało się
to m.in. na wniosek ówczesnego rad−
nego Józefa Gutowskiego. W wykazie
tym znajdziemy nazwy wszystkich
alei w Płocku pisane z małej litery
(„al.”). Oznacza to, że mamy: aleję
Kilińskiego, aleję Jachowicza, aleję
Piłsudskiego, aleję Kobylińskiego,
aleję Jana Pawła II i aleję Roguckie−
go. (m.d.)

Aleje czy aleja?

– Żonkile są międzynarodowym sym−
bolem nadziei – mówił Tomasz Korga,
prezes hospicjum. – Przypominają o lu−
dziach cierpiących, oczekujących na−
szej pomocy i opieki.

Akcja „Pola Nadziei” (Fields of Ho−
pe) wywodzi się ze Szkocji, zapocząt−
kowała ją brytyjska organizacja zaan−
gażowana w walkę z rakiem – Marie
Curie Cancer Care. Ideą akcji jest zbie−
ranie funduszy na rzecz hospicjów i or−
ganizacji opieki paliatywnej. 

W Polsce pierwsze cebulki żonkili
posadzono jesienią 1997 roku w kra−
kowskich parkach. Hospicjum Płockie
włączyło się do akcji jesienią 2003 ro−
ku. Wiosną następnego roku, gdy żon−
kile zakwitły, na ulicach naszego mia−
sta odbyła się kwesta. Zebrane pienią−
dze przeznaczono na rzecz hospicjum.
– W tym roku cebulki kwiatów sadzimy

ponownie – mówi Tomasz Korga. – Do
maja będziemy prowadzić kampanię,
w ramach której odbędą się prelekcje
na temat roli i zakresu działalności na−
szej placówki. Będą też konkursy szkol−
ne, koncerty połączone ze sprzedażą
płyt, kwesty, wystawy i aukcje.

W tym roku głównym celem akcji
jest propagowanie idei istnienia Hospi−
cjum Płockiego, przekazanie informacji
o problemach opieki nad osobami nieu−
leczalnie chorymi oraz pozyskanie no−
wych wolontariuszy. (m.d.)

W ramach akcji „Pola Nadziei 2006” przy Hospicjum Płockim
posadzono prawie 300 cebulek żonkili

Cebulki nadziei
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Jerzy Lewandowski przyjmuje gratulacje
od Jolanty Szymanek−Deresz
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Medal Józefa Gutowskiego i Dobrochny Sarajewska
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Policjanci zatrzymali 21−letniego
płocczanina Cezarego J., który podej−
rzewany jest aż o 34 kradzieże. Ujaw−
niono, że to on 11 października z jed−
nej ze szkół językowych przy ul. Kró−
lewieckiej ukradł laptopa. W czasie
napadu jedną pracownicę, która próbo−
wała go powstrzymać, uderzył, a drugą
wlókł za sobą po chodniku. Ponadto
policjanci udowodnili mu jeden rozbój
oraz 32 inne kradzieże. Łupem Cezare−
go J. padały przede wszystkim pienią−
dze oraz biżuteria; podejrzany jest
o kradzież pieniędzy z urzędów pocz−
towych, aptek i sklepów spożywczych.

Na razie sąd aresztował go na trzy mie−
siące. 

Do aresztu trafił również 20−letni Ka−
mil J. Podejrzewany jest o to, że wraz
ze swoim 17−letnim kolegą Krzyszto−
fem M., 7 października na Wzgórzu
Tumskim pobili dwóch 16−latków i za−
brali im zegarek i telefon komórkowy.
Nieletni Krzysztof M. objęty został do−
zorem policyjnym. 

19−letni płocczanin Dariusz M. rów−
nież otrzymał dozór policyjny, po tym
jak zabrał nieletniemu chłopcu telefon
komórkowy o wartości 400 zł, a następ−
nie uderzył go pięścią. (m.d.)

Za kasę i telefon

W jednym z gospodarstw pod Drobi−
nem, w miejscowości Tupadły poli−
cjanci znaleźli dziuplę z kradzionymi
samochodami: czterema VW Passata−
mi, dwoma Fiatami CC, Hondą Civic
i Fiatem Marea. Auta były pocięte,
a części opakowane w folię i gotowe do
sprzedaży na giełdzie. Policjanci wie−
dzą już, że pojazdy były skradzione
w Płocku i Warszawie. 

Sąd aresztował na trzy miesiące
właściciela posesji 49−letniego Karola

Z. oraz jego syna Pawła. Ojcu posta−
wiono zarzut paserstwa, udostępnie−
nie swojej posesji dla kradzionych aut
oraz ich pocięcie w celu sprzedaży.
Pawłowi Z. zarzuca się kradzież
w maju i czerwcu dwóch Fiatów CC.
– To nie koniec zatrzymań – mówi Ka−
rol Dmochowski, rzecznik prasowy
policji. – Przypuszczamy, że z zatrzy−
manymi działała grupa złodziei, któ−
rzy na koncie mają kradzieże także in−
nych samochodów. (m.d.)

Kradli, cięli, wpadli

Straż Miejska coraz częściej otrzy−
muje sygnały od płocczan o bezdom−
nych, którzy koczują na klatkach
schodowych oraz w piwnicach. – Sta−
ramy się monitorować miejsca, gdzie
zbierają się bezdomni – mówi Jolanta
Głowacka, rzecznik prasowy SM. −
Czekamy też na informacje od miesz−
kańców.

Gdy strażnicy otrzymają takie zgło−
szenie informują policję oraz – jeśli
osoba jest trzeźwa – odwożą ją do
schroniska. Często jednak się zdarza,
że odmawia ona przewiezienia do
noclegowni. Wtedy strażnicy infor−
mują, gdzie można uzyskać pomoc.

Bezdomni otrzymują także – przygo−
towane przez Miejski Ośrodek Pomo−
cy Społecznej – kartki z dokładnymi
adresami placówek niosących pomoc. 

– Jeśli bezdomny jest pod wpływem
alkoholu trafia do izby wytrzeźwień
– mówi Głowacka. – Często strażnicy
spotykają się z sytuacją, że osoby te mó−
wią, że są chore. Wtedy wzywamy ka−
retkę pogotowia i lekarz podejmuje de−
cyzję, czy bezdomny trafia do schroni−
ska czy do szpitala. 

W ciągu ostatnich kilku dni strażnicy
odwieźli kilka osób do Domu dla Be−
zdomnych Mężczyzn, gdzie może prze−
bywać około 70 lokatorów. (m.d.)

Pomoc bezdomnym

Osiem powodów do radości mieli 20
października strażacy z państwowej
i ochotniczych straży pożarnych regio−
nu płockiego. Tyle bowiem porozu−
mień na dofinansowanie zakupu specja−
listycznego sprzętu podpisał w siedzi−
bie Komendy Miejskiej PSP w Płocku
marszałek województwa mazowieckie−
go Adam Struzik.

Dzięki pieniądzom z budżetu woje−
wódzkiego strażacy z Gąbina kupią sobie
zestaw ratowniczy, a Płock będzie miał
nowy samochód gaśniczy z funkcją ra−
townictwa drogowego i chemicznego
oraz skokochron. Taki sam samochód
będą mieli strażacy z powiatu gostyniń−
skiego, a PSP w Sierpcu zakupi rejestra−

tor i działko wodno−pianowe. Strażacy
ochotnicy z Wiciejewa (gmina Bodza−
nów), Leśniewic i miejscowości Kozice
(gmina Gostynin) sprawią sobie moto−
pompy. W sumie na doposażenie straża−
ków w naszym rejonie województwo
przeznaczyło 300 tys. złotych.

Dziękując Marszałkowi za te prezen−
ty, komendant płockiej PSP Hilary Ja−
nuszczyk podkreślił, że dzięki wsparciu
miasta i województwa wyposażenie
jednostek ratowniczych zbliża się do
europejskich standardów. 

W całym woj. mazowieckim na dofi−
nansowanie straży pożarnych Urząd
Marszałkowski przeznaczył w tym roku
ponad 1,4 mln złotych. (j)

Skokochron
z motopompą

* Do sklepu cukierniczego przy ul.
Królowej Jadwigi wszedł mężczyz−
na, zastraszył 33−letnią sprzedaw−
czynię przedmiotem przypominają−
cym broń, przeskoczył przez ladę
i ukradł pilot od klimatyzatora. 

* Z szafki w sali gimnastycznej w al.
Jachowicza złodzieje zabrali telefon
komórkowy. Straty oszacowano na
ok. 500 zł. 

* 22−letni kierowca renaulta skręcając
w lewo nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i zderzył się z VW Vento.
Do szpitala trafili pasażerowie rena−
ulta: 11−letni chłopiec i 38−letnia ko−
bieta. Do zdarzenia doszło na ul.
Spółdzielczej.

* W al. Piłudskiego policjanci zatrzy−
mali BMW. W trakcie przeszukania,
funkcjonariusze znaleźli w nim dwie
torebki suszu roślinnego i dwie
szklane fifki. Do aresztu trafiło czte−
rech mężczyzn w wieku 19−22 lata. 

* Z plebanii przy ul. Kościelnej zło−
dzieje zabrali monitor komputero−
wy, aparat fotograficzny, karty ban−
komatowe oraz pieniądze. Straty
– 10 tys. zł. 

* Na ul. Kazimierza Wielkiego dwóch
mężczyzn zaatakowało 18−letnią
dziewczynę. Sprawcy zabrali jej to−
rebkę, w której był telefon komórko−
wy oraz pieniądze. Straty oszacowa−
no na ponad 350 zł. 

* Na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z al. Ko−
bylińskiego 22−letni kierowca toyoty
stracił panowanie nad pojazdem i na
przejściu dla pieszych potrącił 20−let−
nią kobietę oraz 24−letniego mężczyz−
nę. Według właściciela toyoty, przy−
czyną wypadku było nie ustąpienie
mu pierwszeństwa przejazdu przez
kierującego wozem strażackim.

* 33−letni płocczanin dostał się przez
okno do mieszkania przy ul. Jana
Pawła II i ukradł dwie złote branso−
letki, zegarek oraz zniszczył okulary
słoneczne. Straty – 3,3 tys. zł. 

* Dwaj mężczyźni w lokalu przy ul.
Okrzei porozbijali o ściany butelki,
kieliszki i szklanki. Straty oszaco−
wano na ok. 10 tys. zł. 

* Z otwartego biura w al. Piłsudskiego
złodziej zabrał torebkę, w której by−
ły pieniądze, dokumenty i telefon
komórkowy.

* Z Opla Merivy zaparkowanego przy
ul. Królewieckiej zginęło radio
o wartości 1,1 tys. zł. 

* Podczas przeszukania mieszkań przy
ul. Kolegialnej i Bielskiej, policjanci
znaleźli ponad 600 pirackich płyt
z grami i programami komputero−
wymi oraz muzyką. 18−letni Łukasz
Ł. i 31−letni Robert Ł. sprzedawali je
na stronach internetowych. Wartość
zabezpieczonego towaru oszacowa−
no na ok. 26 tys. zł. (m.d.)

Kronika policyjna
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Jeszcze w tym roku wieża ciśnień
i kościół św. Bartłomieja (fara) zabłys−
ną w świetle reflektorów. Firma We−
reszczyński wygrała przetarg na
oświetlenie płockich zabytków.

Koncepcję iluminacji opracowali
specjaliści z Philipsa. 

Wieża będzie wielkim słupem świet−
lnym, a jej górna część widoczna bę−
dzie z mostu. Przy pracach zostaną wy−
korzystane istniejące latarnie (na nich
zawisną reflektory), co ułatwi roboty,
gdyż wykonawca nie musi przygoto−
wać projektu budowlanego (wystarczy
wykonawczy).

Więcej pracy czeka firmę Weresz−
czyński przy iluminacji fary. Tu trzeba
będzie ciągnąć kable od transformato−
rów znajdujących się przy Urzędzie
Miasta i spichlerzu. Ale efekt będzie
imponujący. Małe reflektory zawisną
na elewacji kościoła i dzwonnicy, aby
podkreślić wybrane elementy architek−
toniczne, np. ozdobne gzymsy, figurki.
Oświetlony zostanie także plac przed
kościołem; tam w podłożu zostaną za−
montowane tzw. pompeje, czyli małe

reflektory, które odporne są na wilgoć
i po których można swobodnie chodzić.
Wokół fary staną latarnie parkowe, co
oprócz efektu świetlnego powinno od−
straszać wandali. 

Miasto rozważało możliwość oświet−
lenia obiektów różnymi kolorami, ale
nie zgodził się na to konserwator zabyt−
ków. Dlatego światło będzie tylko
srebrno−złote, ale o różnym natężeniu.

Na wszystkie reflektory będzie moż−
na, np. z okazji świąt założyć kolorowe
filtry.

Iluminacje będą bardzo nowoczesne,
energooszczędne i sterowane elektro−
nicznie. W godzinach nocnych, gdy
praktycznie nie ma ludzi na ulicach, bę−
dą one przygasać. 

Według umowy prace nad oświetle−
niem wieży i fary powinny zakończyć
się do połowy grudnia. Iluminacja wie−
ży będzie kosztować (brutto) 43 tys.
400 zł, a fary – 118 tys. 700 zł. 

Miasto myśli już nad tym, aby w ko−
lejnych latach oświetlać inne charakte−
rystyczne budynki, np. sąd czy Mała−
chowiankę. M.D.

I stanie się
jasność

– Pod względem liczby złożonych
i zaakceptowanych wniosków region
płocki jest jednym z najaktywniejszych
w województwie – mówił podczas kon−
ferencji prasowej, podsumowującej
wykorzystanie unijnych funduszy
strukturalnych marszałek Adam Stru−
zik. – Powiat płocki wyprzedza tylko
Warszawa. Najaktywniejszą gminą pod
względem ilości zaakceptowanych pro−
jektów jest Bielsk (6 projektów wartości
3,3 mln zł), natomiast, pod względem
wartości wniosków (3 projekty wartości
10,3 mln zł) – Płock.

Do wykorzystania na realizację
wniosków w latach 2004 – 2006 jest
w województwie mazowieckim po−
nad 900 mln złotych a dalszych 300
mln złotych czeka na rozdysponowa−

nie. Za pieniądze już przydzielone na
Mazowszu powstanie m.in. ponad
100 km dróg, 46 km sieci kanaliza−
cyjnej, 60 km sieci wodociągowej, do
szpitali trafi 26 specjalistycznych
urządzeń, odrestaurowanych zostanie
12 tys. mkw. zabytkowych powierz−
chni. 

Kolejnych 311 wniosków jest w trak−
cie oceny.

Warto dodać, że samorząd woje−
wódzki realizuje jeszcze 3 programy
autorskie, finansowane z budżetu woje−
wództwa. Dotyczą one: wsparcia dla
najbiedniejszych gmin, dofinansowania
oświaty i połączenia dróg powiatowych
z wojewódzkimi. Samorządy lokalne
mogą starać się o dofinansowanie także
z tego źródła. (j)

Fundusze do wzięcia

W Domu Darmstadt, 17 października
miał miejsce pokaz slajdów pt.: „Palesty−
na”. Autorem zdjęć był Krzysztof Heike.
To kolejne spotkanie w ramach klubu
„Podróże” im. Tony’ego Halika.

Autor jest absolwentem Akademii
Artystycznej w Pradze, prezentował
swoje prace na wielu wystawach m.in.
„Japonia”, „Chiny”, był uczestnikiem
wyprawy w Himalaje. Pracuje jako
„wolny strzelec” współpracując m.in.
z National Geographic. Pochodzi
z Płocka; tu uczęszczał do szkoły pod−
stawowej.

Podczas wyświetlania slajdów mó−
wił, że robiąc tego typu zdjęcia, kiero−
wał się potrzebą bliskiego uczestnic−
twa z tym, co działo się w Palestynie.

– Interesowało mnie życie codzienne
ludzi, jak pracują, jak działają szkoły
i inne instytucje. Starałem zbliżyć się
do środowisk, z którymi związani są
samobójcy. 

Zdjęcia przedstawiały miasta takie jak:
Rammalach, Jerozolima, Betlejem, obo−
zy uchodźców, kwaterę Arafata. Odda−
wały całą atmosferę panującą w Strefie
Gazy (wybuchy, masowe pogrzeby, sa−
mobójstwa).

– Ludzie nie odczuwają tam strachu,
nauczyli się z tym wszystkim żyć – dodał
autor zdjęć.

7 listopada, o godz. 18.00, w Domu
Darmstadt odbędzie się kolejne spotka−
nie w klubie „Podróże”. Tym razem zo−
baczymy slajdy z Kirgistanu. E.U.

Wspomnienia
z Palestyny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
oddział w Płocku informuje, że prze−
ciętne wynagrodzenie w II kwartale
2005 roku wyniosło 2.318,53 zł.
W związku z tym ulegają zmianie kwo−
ty dopuszczalnego przychodu dla celów
zmniejszenia lub zawieszenia świad−
czeń realizowanych przez ZUS. Ozna−
cza to, że od 1 września br. emeryt lub
rencista może osiągnąć przychód do
kwoty 1623 zł, stanowiącej 70% kwoty
przeciętnego wynagrodzenia, który po−
zostaje bez wpływu na wysokość po−
bieranego świadczenia. 

Przychód od 1623,01 do 3014,10 zł
tj. od 70 do 130% przeciętnego wyna−
grodzenia powoduje zmniejszenie
świadczenia o kwotę przekroczenia,
nie więcej niż 24% kwoty bazowej tj.
389,24 zł dla emerytur i rent z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy,
18% kwoty bazowej tj. 291,95 zł dla
rent z tytułu częściowej niezdolności
do pracy i 20,4% kwoty bazowej tj.
330, 87 zł dla rent rodzinnych dla jed−
nej osoby.

Prawo do emerytury lub renty ulega
zawieszeniu w przypadku osiągania
przychodu w kwocie wyższej niż
3014,11 tj. od 130% przeciętnego wy−
nagrodzenia. (ustawa z 17 grudnia

1998 r. o emeryturach i rentach z Fun−
duszu Ubezpieczeń Społecznych).

Renta socjalna nie przysługuje za
miesiąc, w którym świadczeniobiorca
osiągnął przychód wyższy niż 30%
przeciętnego wynagrodzenia tj.
695,60 zł.

Świadczenia i zasiłki przedemery−
talne podlegają zawieszeniu w przy−
padku przekroczenia granicznej kwo−
ty przychodu 1602,70 zł miesięcznie,
stanowiącej sumę świadczenia bądź
zasiłku i przychodu z tytułu zatrudnie−
nia. Bez wpływu na ograniczenie
wypłaty świadczeń i zasiłków jest
osiąganie dopuszczalnej kwoty przy−
chodu 1144,80 zł, stanowiącej łącznie
wysokość tego świadczenia i przycho−
du z tytułu zatrudnienia. Przekrocze−
nie kwoty przychodu 1144,80 zł do
kwoty 1602,70 zł skutkuje wypłatą
świadczenia w kwocie gwarancyjnej
tj. 335 zł.

Uregulowania prawne dotyczące za−
wieszalności rent socjalnych opubliko−
wane zostały w ustawie z dnia 27 czer−
wca 2003 o rencie socjalnej, zaś w za−
kresie świadczeń przedemerytalnych
w ustawie z 30 kwietnia 2004 r.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS)

Informacja dla emerytów

Kontroluj zarobki

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół
nr 2 (25 października) miało miejsce
uroczyste podsumowanie konkursu na
„Najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi
Ochrony Przyrody” w roku szkolnym
2004/2005.

Laureatów konkursu przedstawił
Władysław Skalny – prezes Ligi Och−
rony Przyrody. Pierwsze miejsca przyz−
nano: Przedszkolu Miejskiemu nr 17
w Kutnie, Szkole Podstawowej im. Ar−
mii Krajowej w Blichowie oraz Gimna−
zjum w Blichowie, Zespołowi Szkół nr

2 w Płocku, Zespołowi Szkół Ogól−
nokształcących w Bulkowie, Zespołowi
Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie,
Szkole Podstawowej w Główinie.

Następnie przedstawiciele z nagro−
dzonych szkół zaprezentowali osią−
gnięcia Kół.

W tegorocznej edycji konkursu
ogółem wyróżniono i nagrodzono 53
koła, 82 opiekunów i nauczycieli
wspierających oraz 44 najbardziej
wyróżniających się w realizacji zadań
konkursowych uczniów. E.U.

Szkoły chronią przyrodę
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Jesień, wszystkim wrażliwym na
kulturę narodową Polakom (ilu takich
jeszcze?), kojarzy się z osobą Fryde−
ryka Chopina, z uwagi na rocznicę
śmierci przypadającą na 17 paździer−
nika i na organizowany co pięć lat
w Warszawie międzynarodowy kon−
kurs pianistyczny jego imienia. Skoja−
rzenia takie miał też najprawdopodob−
niej animator „kawiarni jazzowej”
przy Płockim Ośrodku Kultury i Sztu−
ki, Waldemar Woźniak, decydując się
rozpocząć jej kolejny sezon (13 paź−
dziernika br.) koncertem „Chopin−Ko−
meda: polskie klimaty” w wykonaniu
tria Andrzeja Jagodzińskiego.

Pianista ten, nie bez podstaw uwa−
żany jest za największego bodaj ro−
mantyka wśród rodzimych jazzmanów
doby obecnej, a muzyka mistrza z Że−
lazowej Woli zawsze była mu szcze−
gólnie bliska – toteż współbrzmienie
tego koncertu z rozpoczynającym się
właśnie II etapem przesłuchań piętna−
stej edycji konkursu chopinowskiego
było wręcz idealne. Jagodziński z to−
warzyszeniem nieodłącznej sekcji
w składzie: Adam Cegielski (kontra−
bas) i Czesław „Mały” Bartkowski
(perkusja), zaprezentował program
znany już w większości z wcześniej−
szych występów w Płocku (Prelu−
dium e−moll, Preludium c−moll
i Mazurek f−moll z pamiętnej płyty
Chopin, wydanej... jedenaście lat te−
mu). Udanym dopełnieniem wieczoru
okazał się zestaw sześciu kompozycji
Krzysztofa Komedy, chyba najznacz−
niejszej – i jak najbardziej usposobio−
nej romantycznie – indywidualności
w dziejach polskiego jazzu. Zabrz−
miały one w formie znanej z programu
„Śpiewnik Komedy”, gdzie tematy
z filmów Do widzenia, do jutra,
Dwaj ludzie z szafą i Dziecko Rose−
mary przekształciły się w piosenki do
tekstów Wojciecha Młynarskiego (na
podkreślenie zasługuje zwłaszcza
W teatrzyku Twej młodości, napisa−
ny do Bossa novy nr 2 i pomyślany
jako hołd dla Komedy). Wszystkie te
utwory, z wyczuciem i niemałą swadą
interpretacyjną, wykonała Agnieszka
Wilczyńska – młoda, obiecująca wo−
kalistka, od niedawna systematycznie
figurująca w „JAZZ TOP”, dorocznej
prestiżowej ankiecie magazynu JAZZ
FORUM.

Klimaty romantyczne, w tym też
chopinowskie, uobecniły się także
dwa dni później w Domu Darmstadt
za sprawą Elfrun Gabriel, cenionej
w świecie niemieckiej pianistki oraz...
jurorki ubiegłorocznego Konkursu
Pianistycznego im. prof. prof. Ludwi−
ka Stefańskiego i Haliny Czerny−Ste−
fańskiej w Płocku. Specjalizuje się
ona w repertuarze dziewiętnasto−
wiecznym – mimo to jednak program
jej niespełna godzinnego mini−recitalu
obejmował też epoki wcześniejsze
(trzy barokowe sonaty Domenico
Scarlattiego) i późniejsze (miniatury
wybitnych kompozytorów rosyjskich
XX wieku – Dymitra Szostakowicza
i Siergieja Prokofiewa). Poziom inter−
pretacji artystka zaprezentowała rze−

telny, chwilami naprawdę przekonują−
cy (Sonata g−moll op. 22 Roberta
Schumanna). Najsłabiej, niestety, wy−
padł chopinowski finał występu:
zgrabna Fantazja−Impromptu cis−
moll op. 66, zaledwie poprawny Nok−
turn Des−dur op. 9 nr 1 i Polonez As−
dur op. 53, miejscami ocierający się
o chaos wykonawczy. Koncert ten
zorganizowany został w ramach ob−
chodów Roku Polsko−Niemieckiego.

Chaos ów towarzyszył nam prak−
tycznie do końca wieczoru – także
w katedrze, gdzie wystąpił znany
z niwy rockowo−jazzowej Józef
Skrzek z kapelą góralską w ramach
inauguracji XX Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej. Koncert odbył się
w przeddzień kolejnej rocznicy elek−
cji, nieodżałowanej pamięci Karola
Wojtyły na tron papieski, toteż obec−
ność wspomnianej kapeli można było

traktować jako formę hołdu dla Wiel−
kiego Nieobecnego, któremu podha−
lańskie klimaty muzyczne były nieod−
miennie bliskie. Nie chodziło wszak−
że tylko o to. Zaprezentowano nam
nieco odmienną wersję (wydanej
wcześniej na płycie, z udziałem innej
kapeli góralskiej), Kantaty Maryj−
nej – w wersji fonograficznej pono
rewelacyjnej. To, co usłyszeliśmy 15
października w Płocku, nie miało,
niestety, jakichkolwiek cech zwartej,
autonomicznej propozycji muzycz−
nej: góralskie zaśpiewy siedmiooso−
bowej kapeli (skrzypce, kontrabas,
akordeon, gitary, perkusjonalia i wo−
kal), miejscami kojarzące się z folklo−
ryzmem a la Kilar czy Górecki, prze−
platały się z modlitewnymi intonacja−
mi lidera SBB na podkładzie statycz−
nych, elektronicznych płaszczyzn
brzmieniowych. Na koniec Skrzek
wykonał na organach katedry Zbliż
się do mego serca, swój główny te−
mat „sakralny”, grany w podobnych
miejscach przynajmniej od dwudzie−
stu lat. Mimo stosunkowo wątłej
esencji muzycznej splendor brzmie−
niowy był nieporównanie większy,
a rocznicowa, „papieska” intencja –
doprawdy zacna, toteż długi, zakoń−
czony w późnych godzinach wieczor−
nych występ nagrodzono rzęsistymi
brawami. A. Dorobek

PIANISTYCZNA JESIEŃ

Oddział Oświaty Urzędu Miasta Płoc−
ka wspólnie z Wydziałem Katechetycz−
nym Kurii Diecezjalnej Płockiej, zorgani−
zowali 17 października w parafii p.w. św.
Stanisława Kostki Przedszkolny Festiwal
Piosenki Religijnej, dedykowany Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II.

W festiwalu brało udział: 25 płockich
przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Płock, pierwsze amerykańskie przed−
szkole, dzieci z Ośrodka Opiekuńczego
MOPS oraz 80 dzieci z parafii w Zawidzu
k. Sierpca.

Wśród przybyłych gości pojawili się:
biskup Roman Marcinkowski, prezydent
Mirosław Milewski, Ewa Adasiewicz –
dyrektor ratuszowego Wydziału Oświaty.

Dzieci śpiewały znane piosenki religij−
ne m.in. „Barkę”, „Taki duży, taki mały”.

Za wykonanie piosenek, maluchy otrzy−
mały od Prezydenta upominki m.in. kalen−
darz z Ojcem Św. i dziećmi oraz książkę
pt.: „Jak Karolek został kapłanem”.

Przedstawicielom przedszkoli rozdano
także w/w książkę z dedykacją Prezyden−
ta i Biskupa.

Podkreślić należy, że do zorganizowa−
nia imprezy, przyczynili się: Miejskie
Przedszkole z Oddziałami Integracyjny−
mi Nr 33 im. J. Vanier w Płocku, Miej−
skie Przedszkole Nr 12, ks. Jarosław Ci−
chocki i ks. Tomasz Pełszyk, parafia p.w.
św. Stanisława Kostki oraz Płocki Ośro−
dek Kultury i Sztuki. E.U.

XX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej „Janowi Pawłowi Wiel−
kiemu w hołdzie”

Zaśpiewali Ojcu 
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Stowarzyszenie Gmin Turystycznych
Pojezierza Gostynińskiego oraz Muze−
um Mazowieckie, 14 października, zor−
ganizowali wystawę poplenerową prac
artystów i młodzieży, którzy latem za−
proszeni zostali do Lucienia, miejsco−
wości wypoczynkowej znajdującej się
na terenie gminy Gostynin.

W plenerze artystycznym udział wzię−
li zaliczani do czołówki polskich arty−
stów: Jan Wołek – pełniący funkcję Ko−
misarza Pleneru oraz Alojzy Balcerzak,
Henryk Cześnik, Edward Dwurnik, Jerzy
Gnatowski, Paweł Lasik, Janusz Lewan−
dowski, Grzegorz Moryciński, Barbara
Pszczółkowska – Kasten, Czesław Ro−
manowski i Tadeusz Sobkowiak.

Na równolegle odbywające się war−
sztaty plastyczne zaproszona została ar−
tystycznie uzdolniona młodzież z tere−

nu działania Stowarzyszenia oraz ich
rówieśnicy z Francji i z Niemiec.

Celem organizowanego cyklicznie
od kilku lat przedsięwzięcia jest pomoc
uzdolnionym plastycznie gimnazjali−
stom w rozwoju talentów w dziedzinie
sztuki i technik malarskich.

Wykonane w trakcie pleneru prace
upamiętniają piękno ziemi mazowiec−
kiej, promując jej walory kulturowe
i krajobrazowe.

Plener i warsztaty zrealizowano przy
pomocy finansowej: Ministerstwa Kul−
tury, Samorządu Województwa Mazo−
wieckiego i Mazowieckiego Centrum
Kultury i Sztuki.

Wystawę prac możemy zobaczyć do
6 listopada w Muzeum Mazowieckim,
ul. Tumska 8, w godzinach od 10 do 15
(od wtorku do niedzieli). E.U.

4. Plener ArtystycznyK
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Zarząd Województwa Mazowieckie−
go ogłosił VI edycję Nagrody Marszał−
ka Województwa Mazowieckiego. Jej
laureatami mogą być osoby, które
w szczególny sposób zasłużyły się dla
rozwoju regionu. 

Kandydatów mogą zgłaszać: komisje
Sejmiku Mazowieckiego, rady powiatów,
wojewódzkie organizacje ogólnopolskich
stowarzyszeń, fundacji, lokalne organiza−
cje społeczno−kulturalne, naukowe i gos−
podarcze, które swoja działalnością obej−
mują więcej niż jeden powiat. Termin
zgłaszania kandydatur (dane osobowe ze
szczegółowym uzasadnieniem i udoku−
mentowaną charakterystyką osiągnięć) do
tegorocznej edycji upływa 10 listopada
br. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Departament Kultury, Promocji i Tury−

styki Urzędu Marszałkowskiego Woje−
wództwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35,
03−7159 Warszawa. Kapituła konkursu,
której przewodniczy marszałek Adam
Struzik przyzna w tym roku 6 nagród po
11 tys. złotych każda. Uroczystość ich
wręczenia planowana jest na grudzień br.

Nagroda Marszałka przyznawana jest
od 2000 roku za osiągnięcia w dziedzinie
kultury, nauki, gospodarki, organizacji
życia społecznego, mające istotne zna−
czenie dla umacniania tożsamości i inte−
gracji mieszkańców woj. mazowieckie−
go. Dotychczas nagrody otrzymało 41
osób, wśród nich płocczanie: ks. bp Sta−
nisław Wielgus, Anna i Wiktor Bramscy,
Bohdan Urbankowski, Stanisław Lewan−
dowski, Marek Gajewski, Wacław Mil−
ke, Jakub Chojnacki. (j)

Nagrody marszałka

To rzadka okazja spojrzenia na
współczesną japońską kulturę. Symbo−
lika znaków Fujino jest głęboko osa−
dzona w kulturze japońskiej i chińskiej,
ale jednocześnie bardzo współczesna
przez zastosowanie koloru atramentu
(tradycyjnie czarny) i tła (tradycyjnie
białe), a także reliefu. 

Kaligrafia japońska to stara szuka
pięknego pisania znaków. Co ciekawe,
informacja którą niesie dany znak, nie
jest wcale najważniejsza. Liczy się
przede wszystkim jego perfekcyjne wy−
konanie, do którego należy dążyć kon−
sekwentnie, w pełnym skupieniu; to
równowaga pomiędzy naciskiem pędz−
la i rozłożeniem się atramentu a lekko−
ścią powstałego znaku. Artyści japoń−
scy by dojść do perfekcji w kaligrafii,
ćwiczą cierpliwie przez całe życie. 33−
letnia Fujino uczyła się tej sztuki dwa−
dzieścia lat. Jest członkiem tokijskiej

grupy twórczej Taisho−kai, kierowanej
przez Mistrza Taizen Yanagida, syna
Wielkiego Mistrza Kaligrafii – Taiuna
Yanagida. Jej kaligraficzna twórczość
publikowana była w „Taito Calligraphy
Journal”, a prace pokazywane w Szwe−
cji, Belgii, Stanach Zjednoczonych
i Francji.

W galerii TNP, na tyłach Biblioteki
im. Zielińskich prezentowanych jest 21
kolorowych prac, 16 czarno−białych
i tyle samo reliefów. Dodatkowo 8
przykładów „ciągów znaków”, które
tworzą całość, np. poemat. Ci, którzy
chcieliby mieć taki obraz powinni mieć
w kieszeni przynajmniej 200 euro, tyle
kosztuje pojedyncza praca Fujino. To
niewiele zważywszy, że mistrzowie tej
sztuki za jedną pracę mogą żądać nawet
równowartość dobrego samochodu. 

W Polsce prace Naoko Fujino może−
my oglądać po raz pierwszy właśnie
w Płocku. Wszystko za sprawą przy−
padkowego spotkania na płockim Sta−
rym Rynku Waldemara Woźniaka i dr
Ignacego Marka Kamińskiego, antro−
pologa i wykładowcy uniwersyteckiego
w Tokio i Warszawie mającego – jak
się okazało – płockie korzenie. Spotka−
nie to zaowocowało wystawą kaligrafii,
której otwarcie (26 października) połą−
czono z koncertem – córki polskiego
antropologa Akane Okamoto – Kamin−
ski. Więcej o koncercie japońsko−pol−
skiej śpiewaczki, jej ojcu, korzeniach
i polskim makowcu w następnym nu−
merze „Sygnałów Płockich”.

Wystawa czynna do 16 listopada. (rł)

Naoko Fujino to artystka młodej japońskiej generacji tworząca
na styku kultur i wychodząca poza tradycyjne podziały sztuki.
Jej kaligrafię możemy oglądać do połowy listopada 

Prostota znaku

Książnica Płocka przystąpiła po raz
drugi do konkursu „Z ekonomią na ty”,
ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski i Bibliotekę Narodową w War−
szawie. Jego celem jest upowszechnia−
nie wśród młodzieży szeroko rozumia−
nej wiedzy ekonomicznej oraz rozbu−
dzenie zainteresowań tą tematyką.

Ubiegłoroczny nasz projekt nosił ty−
tuł Psychologia pieniądza i jako jedyny
w województwie mazowieckim został
zauważony i dofinansowany przez or−
ganizatorów. 

Tym razem, przewodnią myślą i za−
razem tytułem projektu była pierwsza
część cytatu Louisa Aragona Pieniądze
są tylko środkiem..., by móc przestać
myśleć o pieniądzach.

Proponowane przez nas działania z za−
kresu promowania wiedzy ekonomicznej
przewidywały różnorodne formy eduka−
cyjne, adresowane do młodych czytelni−
ków naszej biblioteki. Wśród nich znalaz−
ły się wykłady, połączone z pokazami
zbiorów filatelistów i numizmatyków,
prelekcje z pokazami multimedialnymi,
zajęcia warsztatowe z psychologiem, wy−
cieczki do banków, prezentacja pracy
giełdy papierów wartościowych, wycie−
czki do Urzędu Skarbowego w Płocku,
warsztaty plastyczne i komputerowe oraz
2 konkursy plastyczne, których myślą
przewodnią była ekonomia w filatelistyce
i prezentacja znanych płocczan na euroz−
łotówce. Wszystkie te propozycje miały
na celu – w przystępnej formie – przybli−
żyć młodzieży wiedzę z zakresu ekono−
mii oraz zachęcić do jej samodzielnego
poszerzenia. 

Duże zainteresowanie naszym przed−
sięwzięciem młodzieży gimnazjalnej
spowodowało, że postanowiliśmy w te−
gorocznej edycji rozszerzyć krąg od−
biorców naszych działań.

Uczestnikami naszego projektu była
nie tylko młodzież ze szkół gimnazjal−
nych, ale również uczniowie ostatnich
klas szkół podstawowych. Do nich właś−
nie adresowany był konkurs plastyczny
pt. Płocczanin na eurozłotówce, którego
celem było rozwijanie fantazji i wyo−

braźni twórczej dzieci, poznawanie syl−
wetek wybitnych płocczan oraz monet
i banknotów euro. Organizatorem kon−
kursu była Filia Biblioteczna nr 8.

Na konkurs napłynęło wiele prac, ale
po eliminacjach szkolnych komisja
konkursowa oceniła 30, spośród któ−
rych wyłoniła zwycięzców. I nagrodę
przyznano Bartoszowi Idzikowi, II
– Marcie Sitkiewicz i Klaudii Kopczyń−
skiej, III – Paulinie Rosiek, Natalii Świ−
derskiej i Iwonie Adamczyk. Sześć wy−
różnień przypadło: Martynie Duszyń−
skiej, Martynie Repińskiej, Marcie Fuz,
Katarzynie Mycroft, Krzysztofowi No−
wakowi i Dawidowi Kobierackiemu.

Dodatkową nagrodą dla laureatów była
możliwość zaprezentowania swoich pro−
jektów na wystawie w ratuszu. Jej otwar−
cia 17 października dokonał Roland Bury
– kierownik Oddziału Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji. Wszyscy laureaci
otrzymali nagrody książkowe oraz drobne
upominki od partnerów naszego projektu:
Regionalnego Centrum Informacji Euro−
pejskiej w Płocku, Polskiego Związku
Numizmatyków Polskich – Oddział
w Płocku oraz ING Banku Śląskiego.

Bożenna Strzelecka
Książnica Płocka 

im. Wł. Broniewskiego

Wystawa w ratuszu

Płockie euro

Zwycięska praca Bartosza Idzika z kl. VI
E Szkoły Podstawowej nr 23 z portretem
Aleksandra Macieszy

Staromiejskie kamienice, ko−
ściół farny i katedra – te obiekty
najczęściej pojawiają się na pra−
cach młodych plastyków, którzy
brali udział w Miejskim Konkur−
sie Plastycznym „Mój Płock –
Moje Miasto”. Konkurs zorgani−
zował już po raz drugi Młodzie−
żowy Dom Kultury przy wsparciu
Urzędu Miasta i Funduszu Gran−
towego. Prace powstały 5 paź−
dziernika podczas pleneru na Sta−
rym Rynku i Wzgórzu Tumskim.
Jedną z nagród dla osób, które zo−
stały docenione przez jury jest
mini katalog wydany przez
MDK. 

Nagrodę główną (w kategorii –
szkoły średnie) zdobył Adam
Szuniewicz (eMDKuś). Nagrody
w tej kategorii zdobyli również:
Dominika Pranczk (ZSZ nr 6),
Marta Paruszewska (Jagiellonka),
Karolina Ratajczyk (Małacho−
wianka). W kategorii – gimnazja
– nagrodzeni zostali: Marta Rzep−
nikowska (Łąck), Żaneta Kęp−

czyńska (POKiS), Edyta Szpejnowska (Łąck), Aleksandra Kopczyńska (eM−
DKuś). Jury wyróżniło Justynę Paruszewską (Łąck), Milenę Ponieważ (Gimna−
zjum nr 2), Alicję Sikorską (Łąck). (rł)

Młodzi malują Płock
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15Sygnały Płockie

Itzhak Belfer (na zdjęciu) – wychowa−
nek Janusza Korczaka – był, chyba naj−
ważniejszym, gościem trzydniowej kon−
ferencji (20 – 22 października) zorgani−
zowanej przez Młodzieżowy Dom Kul−
tury im. Króla Maciusia I. Zatytułowana
„Żył na ziemi, dobrze czyniąc. Prostota
i prawda w pedagogice Janusza Korcza−
ka” skierowana była do nauczycieli, pe−
dagogów i instruktorów pracujących
z najmłodszymi. – Życie nasze w domu
(Domu Sierot przy ul. Krochmalnej 92
w Warszawie – przyp. aut.) było pełne
treści i ciekawe – wspominał dzieciń−
stwo z doktorem Itzhak Belfer. – W regu−
laminie domu, w paragrafie 6c pisało:
Dzieci powinny wypełniać swoje zobo−
wiązania według regulaminu, a nie wo−
bec personelu. Personel powinien znać
regulamin i postępować według niego.
Ulgi i prawa specjalne można otrzymy−
wać tylko z podania do samorządu wy−
chowanków, który miał prawo odrzucić
prośbę personelu. W Domu Sierot kor−
czakowski system wychowawczy był
w pełni realizowany. Stąd warto powtó−
rzyć za prof. Aleksandrem Lewinem –
współpracownikiem Janusza Korczaka,
a po wojnie propagatorem jego myśli, że
idąc drogą wyznaczoną przez Korczaka
można stworzyć taki system, w którym
dzieci będą się czuły jak ludzie pełno−
prawni (...). Jeśli (system – przyp. aut.)
nie był utopią za czasów Korczaka, dla−
czego miałby być utopią za naszych cza−
sów?”.

Konferencja była tego dowodem.
Spotkali się na niej wybitni korczakolo−
dzy, m.in. Marta Ciesielska – kier. Oś−
rodka Korczakianum (badającego twór−
czość J. Korczaka), prof. Jadwiga Biń−
czycka – przew. Polskiego Stowarzysze−
nia im. J. Korczaka, filolog Elżbieta Cie−
sielska – Zając, Waldemar Smaszcz –
krytyk literacki i entuzjasta dr Korczaka
a także dr Antoni Weyssenhoff – wice−
prezydent Europejskiego Stowarzysze−
nia Instytucji Czasu Wolnego Dzieci
i Młodzieży. Przyjechała też Bati Brau−
ner z Hajfy – izraelska laureatka I edycji
Międzynarodowej Nagrody im. Janusza

Korczaka za pracę pedagogiczną ufundo−
wanej przez polskie MEN i Ministerstwo
Edukacji Izraela. Polską laureatką była
właśnie Roma Ludwicka. I tak wszystko
się zaczęło; wyjazd dyr. MDK do Izraela
– śladami Korczaka, kontakt z Bati Bra−
uner a następnie z Itzhakiem Belfrem,
wystawa w MDK, a teraz konferencja.

Janusz Korczak (1878 – 1942) – jak
mówiła Jadwiga Bińczycka – w potocz−
nej pamięci zachował się jako autor
„Króla Maciusia I”, opiekun sierot, z któ−
rymi został zamordowany w Treblince.
Dopiero badania korczakologów odkryły
złożoność życia i osobowość „Starego
Doktora”, autentycznego obrońcy praw
dziecka oraz badacza dziecięcego świata.
Według prof. Wiesława Theissa Korczak
jest jednym z najwyższych autorytetów

moralnych ludzkości, stawianym w rzę−
dzie takich postaci jak: Sokrates, Ghandi
czy św. Maksymilian Kolbe. A prace ta−
kie jak: Jak kochać dziecko, Dziecko
w rodzinie, Prawo dziecka do szacunku,
Pedagogika żartobliwa, należą do kano−
nu światowej literatury pedagogicznej.

Konferencji, przeprowadzonej przy
wsparciu finansowym Mazowieckiego
Urzędu Marszałkowskiego, towarzy−
szyły: wystawa rzeźb Itzhaka Belfra,
spektakle i warsztaty. (rł)

Konferencja pedagogiczna MDK

Nie ma dzieci – są ludzie

Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej
skali pojęć, innym zasobie doświad−
czeń, innych popędach, innej grze
uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.

(Prawo dziecka do szacunku.
Dziecko w rodzinie)

Jakże miło jest dostawać kwiaty,
przyjmować moc serdecznych życzeń
i usłyszeć dobre słowo…słowo podzię−
kowania. Komu i za co dziękujemy 14
października każdego roku? Tego dnia
swoje święto obchodzą nauczyciele.

Również Szkoła Podstawowa nr 1
im. Vuka Karadżic’a w Płocku uczciła
ten dzień w sposób wyjątkowy. Pano−
wała wzniosła atmosfera; uczniowie,
bardzo podekscytowani, dziękowali
swoim nauczycielom za trud i poświę−
cenie włożone w pracę pedagogiczną.

Dzień Edukacji Narodowej to jeden
z tych dni, gdy nie brak uśmiechu na twa−
rzy zarówno uczniom, jak i nauczycie−
lom. Również w naszej szkole uśmiechu
tego dnia nie brakowało. Wychowanko−
wie szkoły składali życzenia wytrwałości,
obdarowywali symbolicznym kwiatkiem. 

Niezwykłego uroku całej uroczysto−
ści nadał apel, zorganizowany pod ha−

słem „Dzień Nauczyciela na wesoło”.
Tym razem nie tylko uczniowie, ale
i nauczyciele musieli wykazać się wie−
dzą i umiejętnościami. Dzięki zespo−
lonym siłom udało się wszystkim
uczestnikom zdobyć nagrody. Wpraw−
dzie nie było „piątek” i „szóstek”, ale
były atrakcyjne dyplomy, będące po−
dziękowaniem za udział w konkursie.

W uroczystości wzięli również udział
emerytowani nauczyciele powitani
gromkimi brawami. Szczególnie zasłu−
żeni w swojej działalności nauczyciele
i pracownicy szkoły otrzymali nagrody.

Dnia Nauczyciela w Szkole Podsta−
wowej nr 1 uświetnił występ chóru
szkolnego. Uczniowie dowiedli, że nie
tylko słowem, ale i piosenką potrafią
podziękować nauczycielom za ich trud
włożony w proces edukacyjny.

Violetta Dorywalska 
(dyrektor SP nr 1)

Dzień nauczyciela na wesoło
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W środowe przedpołudnie, 11 paź−
dziernika, sala w Borowiczkach wrzała.
Dzieciaki ze szkół podstawowych wraz
z opiekunami dopingowały nie tylko
swoich zawodników, ale również dru−
żyny rywali. 

Każdy chciał wygrać, bo tylko zwy−
cięska drużyna mogła zmierzyć się
z piłkarzami Wisły Płock. Zaszczyt ten
przypadł zawodnikom ze Szkoły Pod−
stawowej nr 22. Dzielnie walczyli i po−
konali nafciarzy 4:2. Ostatnia bramka
padła tuż przed końcowym gwizdkiem.
Zwycięska drużyna otrzymała nagrody:
puchary, dyplomy oraz została zapro−
szona wraz z opiekunem na uroczystą
kolację do restauracji „Starzyński”. 

Drugie miejsce w turnieju zajęli ucz−
niowie ze SP nr 12, a trzecie – z SP nr 5.
Na nich również czekały nagrody: pucha−
ry, dyplomy, piłki, bilety wstępu do zoo
oraz teatru, zaproszenie do pizzerii, puz−
zle. Tytuł najlepszego strzelca przypadł
Pawłowi Stefańskiemu z SP nr 12,

a bramkarza – Adrianowi Piankowskie−
mu z SP nr 22. Najlepszym zawodnikiem
turnieju był Mateusz Lewandowski z SP
nr 12. Podczas zawodów wybrano także
najsympatyczniejszą drużynę: w jej skład
weszli chłopcy z SP nr 20. Puchar fair
play przypadł zawodnikom z SP nr 22.

Na uczestników zabawy, podczas
przerwy, czekały ciastka – cynamonki,
chleb (od firmy Dubielak) oraz pyszna
grochówka (ufundowana przez Halinę
Ziembicką). 

Turniej zorganizowano już po raz
trzeci i – według zapewnień – w przy−
szłym roku odbędzie się jego kolejna
edycja, gdyż chętnych do gry w piłkę
nożną nie brakuje.

Organizatorem zmagań była Straż
Miejska, a pomocy swojej udzielili: Miej−
ski Zespół Obiektów Sportowych oraz
Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Re−
kreacji Urzędu Miasta. Profesjonalną po−
moc medyczną zapewniło płockie pogo−
towie ratunkowe. (m.d.)

15 drużyn wzięło udział w turnieju piłki nożnej o puchar Ko−
mendanta Straży Miejskiej.

Grali z nafciarzami

Kolejne zwycięstwo płockich szczy−
piornistów w Lidze Mistrzów stało się
faktem. Tym razem w płockiej hali po−
legł mistrz Białorusi Meszkow Brześć.
Wynik 31:23 (13:11) w pełni odzwier−
ciedla przebieg spotkania, ale w żad−
nym wypadku nie oddaje atmosfery
i fantastycznego dopingu płockiej pub−
liczności. 

Wisła mecz rozpoczęła ostrożnie,
może nieco bojaźliwie i stąd w pier−
wszych minutach walka na parkiecie
była wyrównana. Kolektywnej grze
nafciarzy w miarę upływu czasu prze−
ciwstawiło się już tylko dwóch zawod−
ników białoruskich: Oleg Rogozin
i Andrej Motchalow. Jedynie oni pró−
bowali nawiązać z płocczanami rów−
norzędną walkę, a Mikhail Usachow,
którym straszono przed meczem na−
szych zawodników (202 cm wzrostu
i 105 kg wagi), zupełnie tego dnia nie
istniał. 

Znakomite spotkanie w szeregach
nafciarzy rozegrał tego dnia Witalij Ti−
tov. Wreszcie kibice mogli zobaczyć go
w takiej dyspozycji, jak za czasów kie−
dy rozpoczynał grę w płockim klubie.
Dodatkową mobilizacją był na pewno

fakt, że mecz z rodakami to dodatkowa
dawka adrenaliny i chęć pokonania ko−
legów z reprezentacji kraju. 

Druga połowa spotkania w napięciu
trzymała tylko do 40. minuty meczu.
Od tego momentu na parkiecie niepo−
dzielnie triumfowała Wisła. Znakomite
zagrania Zołoteńki i Wleklaka wyzwa−
lały w publiczności kolejne fale zach−
wytu i radości. Dawało to także duże
rozluźnienie i komfort gry pozostałym
zawodnikom, którym tego dnia „wy−
chodziło wszystko”. 

Duże brawa zebrał po meczu trener
nafciarzy Krzysztof Kisiel, który nawet
w momentach dużej przewagi bramko−
wej skrzętnie realizował założenia tak−
tyczno−personalne. Nie wszystkim
płockim zawodnikom one na pewno się
podobały, ale zwycięzców się nie sądzi. 

W drugim meczu naszej grupy
THW Kiel pokonało KIF Kolding
37:34 (20:20) i w tabeli trzy pierwsze
drużyny (KIF Kolding, THW Kiel
i Wisła) po trzech kolejkach mają po 4
punkty. P.N.

PS Niestety, w kolejnym meczu
z THW Kiel płoccy szczypiorniści
przegrali 37:22 (17:12)

Sukces i porażka
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Cytat
numeru
Wszyscy jesteśmy
pielgrzymami w tej samej
podróży. Ale nasze mapy
bywają lepsze i gorsze.

Nelson de Mille

Za krzyżówkę
Karta wygrana to pokusa szatana – tak brzmi prawidłowe hasło, które

należało ułożyć po wypełnieniu krzyżówki z nr17/134 Sygnałów Płockich.
Wśród czytelników, którzy dostarczyli nam takie właśnie rozwiązanie roz−
losowaliśmy upominki w postaci zestawów: Przewodnik po Płocku, firmo−
wy kubek i długopis.

Otrzymają je: Teresa Budzyńska z ul. Morykoniego, Leszek Lewan−
dowski z ul. Środkowej i Krzysztof Klammer z ul. Łukasiewicza. Wy−
mienione osoby zapraszamy po odbiór upominków do redakcji w ratuszu
(Stary Rynek 1 pok. 220) w godzinach pracy Urzędu Miasta. (j)

Czytelnicy, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z zaznaczo−
nych liter ułożą hasło, które dostarczą do redakcji w terminie do 20
listopada wezmą udział w losowaniu upominków.

W dniu Zaduszek,
w czas jesieni,
odwiedzamy bliskich groby,
zapalamy zasmuceni
małe lampki – znak żałoby.

Światła cmentarz rozjaśniły,
że aż łuna bije w dali,
lecz i takie są mogiły,
gdzie nikt lampki nie zapali.

(Władysław Broniewski)
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Na imię ma Marta i jest aligatorem
w płockim zoo, a w dodatku najstar−
szym mieszkańcem ogrodów zoolo−
gicznych w Polsce. Z okazji urodzin
pracownicy zoo przygotowali huczną
imprezę. Była kamera, która rejestro−
wała każdy ruch solenizantki i przeka−
zywała obraz na wielki ekran. Był też
tort z mięsa wołowego i ryb, podzielo−
ny na osiem, równo odmierzonych, czę−
ści, które Marta połykała jednym kłap−
nięciem paszczy. Apetytu nabierała
przez kilkudniową głodówkę. Dzieci
z płockich przedszkoli przygotowały
zaś część artystyczną. Dla najmłod−
szych widzów były konkursy z „kroko−
dylimi” nagrodami. Każdy przy wej−
ściu do pawilonu gadów i płazów otrzy−
mał krokodyla−naklejkę, a na zakończe−
nie – po odśpiewaniu „Sto lat” – kawa−
łek, pysznego tortu. Oczywiście nie
z mięsa, tylko z ciasta. Ogromny, zielo−
ny tort w kształcie krokodyla kroił sam
dyrektor Aleksander Niweliński, który
na tę uroczystość założył krawat z kro−
kodylami. – Kilka lat temu kupiła mi go
siostra. Czekał tylko na specjalną oka−
zję – tłumaczył dyrektor. 

Dziś Marta ma około trzech metrów
długości, waży blisko 70 kg. Oprócz
utraty jednego zęba, nigdy poważnie
nie chorowała. Do Płocka przywiózł ją
Tadeusz Wągrowski – Polak na stałe
mieszkający w Stanach Zjednoczo−
nych. Wągrowski usłyszał o akcji

„Krokodyl” – zainicjowanej przez ów−
czesnego dyrektora zoo Tadeusza Ta−
worskiego. Kupił więc na krokodylo−
wej farmie i sam przywiózł do Polski
nie jednego, ale dwa aligatory – Martę
i Pedra. Na miejscu okazało się, że
Marta ma trudny charakter i Pedro
mógł to przypłacić życiem, więc wy−
prowadził się do zaprzyjaźnionego
z Płockiem ogrodu we Wrocławiu.
Z każdym następnym samcem było tak
samo. Marta wybrała staropanieństwo,
samotność i... sławę; zagrała krokodyla
Hermana w „Hydrozagadce” Andrzeja
Kondratiuka (1970). 

Skąd wiadomo, że ma 75 lat? Po pier−
wsze, z ksiąg hodowlanych farmy na
Florydzie, z którą skontaktował się dyr.
Niweliński. Po drugie z zęba, a raczej
jego braku. – Wiadomo, że wszystkie
krokodyle odnawiają zęby. Jeżeli któryś
im się wyłamie, natychmiast odrasta –
tłumaczy dyrektor. Jest jednak mały
wyjątek. Po siedemdziesiątce aligatory
tracą tę cudowną umiejętność. – U Mar−
ty jest jeden pusty zębodół co oznacza,
że na pewno ma co najmniej 70 lat, czy−
li rzeczywiście wiek zgadza się z danymi
w dokumentacji – dodaje z satysfakcją
Aleksander Niweliński i zapewnia, że
aligatorzyca jest w doskonałej formie.
Ma szansę doczekać setnych urodzin
w 2030 roku, na które z pewnością
przyjdą dzieci tych dzieci, które życzy−
ły jej stu lat w 2005 roku. (rł)

Pochodzi z Florydy, a płocczanką jest przez zasiedzenie. Mieszka
tu już 45 lat. W sobotę (22 października) obchodziła 75 rodziny. 

Dziewczyna Dziewczyna 
bez zębabez zęba

Uwaga płocczanie

Płockie Powązki
Kiedy pójdziecie na cmentarze we Wszystkich

Świętych i Zaduszki, napotkacie kwestarzy, którzy po−
proszą o datek na ratowanie płockich grobów. Akcję
już po raz szósty organizuje Stowarzyszenie „Starów−
ka Płocka” oraz „Gazeta Wyborcza – Mazowsze”. Co
roku kwestarze zbierają coraz więcej pieniędzy, dzię−
ki czemu wyremontowano już jedenaście grobów zna−
nych płocczan (na zdjęciu jeden z nagrobków, odresta−
urowany za pieniądze z ubiegłorocznej kwesty).

W tegoroczną akcję – jak co roku – zaangażo−
wali się przedstawiciele samorządu, posłowie, se−
natorowie, duchowni, biznesmeni, artyści, leka−
rze, nauczyciele, dziennikarze, strażacy i poli−
cjanci. Będzie można ich spotkać na wszystkich
płockich cmentarzach. (m.d.) Z
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