
Pomnik na miejscu
Kiedy pójdziecie na cmentarze we Wszystkich

Świętych i Zaduszki, napotkacie kwestarzy, którzy po−
proszą o datek na ratowanie płockich grobów. Akcję
„Ratujmy Płockie Powązki” już po raz ósmy organi−
zuje Stowarzyszenie „Starówka Płocka” oraz „Gazeta
Wyborcza – Płock”. Co roku kwestarze zbierają coraz
więcej pieniędzy, dzięki czemu wyremontowano już
kilkanaście grobów. 

15 października do Płocka wrócił kolejny odrestau−
rowany pomnik. Postać Chrystusa wyciągającego
przed siebie ramiona znów stanęła na grobie rodziców
księdza Ignacego Lasockiego. Czytaj str. 10−12. (m.d.)
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W niedzielę, 21 października wy−
braliśmy nowy parlament. W okrę−
gu płocko−ciechanowskim mieliś−
my do dyspozycji 10 mandatów po−
selskich i 2 senatorskie.

Jak
głosowaliśmy

Uprawnionych do głosowania było 668

tys.405 osób. Do urn wyborczych poszło

306 tys. 981 obywateli. Frekwencja w okrę-

gu wyniosła 47,05%, w samym Płocku była

wyższa i wyniosła 58,21%. W okręgu nr 16

najwyższy wskaźnik poparcia uzyskała lista

Prawa i Sprawiedliwości – 35,58%, następ-

nie Platforma Obywatelska – 29,54%, Pol-

skie Stronnictwo Ludowe – 19,82%, Lewica

i Demokraci – 11,25%, Samoobrona –

1,93%, Liga Polskich Rodzin – 0,99%, Pol-

ska Partia Pracy – 0,88%. W samym Płocku

zwycięstwo wyborcze odniosła PO.

W następnej kadencji Sejmu reprezento-

wać nas będą (w kolejności uzyskanych

głosów): Julia Pitera – Platforma Obywa-

telska (42.669 głosów), Wojciech Jasiński

– Prawo i Sprawiedliwość (30.702 głosy),

Waldemar Pawlak – Polskie Stronnictwo

Ludowe (24.638 głosów), Jolanta Szyma-

nek-Deresz – Lewica i Demokraci (20.536

głosów), Marek Opioła – Prawo i Sprawie-

dliwość (14.709), Andrzej Nowakowski –

Platforma Obywatelska (11.608), Mirosław

Koźlakiewicz – Platforma Obywatelska

(10.770), Adam Struzik – Polskie Stronnic-

two Ludowe (9.397, ale zrezygnował z

mandatu poselskiego na rzecz następnego

w kolejności Aleksandra Soplińskiego –

3,399 głosów), Robert Kołakowski – Pra-

wo i Sprawiedliwość (9.213), Dariusz Ka-

czanowski – Prawo i Sprawiedliwość

(6.205).

Senatorami z naszego okręgu zostali: Ja-

nina Fetlińska – Prawo i Sprawiedliwość

(103.365 głosów) i Eryk Smulewicz – Plat-

forma Obywatelska (98.971 głosów).

W Płocku najwyższa frekwencja była w ko-

misji w Miejskim Przedszkolu nr 37 przy ul.

Hubalczyków – głosowało tam 1458 płoc-

czan. Najmniej wyborców poszło głosować

na Starym Mieście i osiedlu Dobrzyńska.

W szpitalu wojewódzkim PiS uzyskał 28% po-

parcia, PSL 25%, PO 24%. W Zakładzie Kar-

nym, gdzie głosowało 62% uprawnionych,

rekordowy wynik uzyskała PO – 84,5%, na-

stępnie LiD – 5,7%, PSL – 4,3%, PiS – 3,1%

i LPR i Samoobrona po 0,6%. (j)
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* Młodziczki płockiego MUKS
21 wygrały ogólnopolski fe−
stiwal koszykówki w Sosnow−
cu, a Andżelika Mulczyńska
zdobyła tytuł najlepszej za−
wodniczki turnieju.

* Krzysztof Jaworski zrezygno−
wał z prezesowania w MZGM−
TBS.

* Pierwszy rok studiów w Wyż−
szym Seminarium Duchow−
nym rozpoczęło 13 alumnów.

* 15 października ponad 100 pra−
cowników Zakładów Mięs−
nych przez 3 godziny demon−
strowało przed siedzibą swej
firmy.

* Ruszyła budowa I etapu (300
m) tzw. małej obwodnicy Go−
stynina. Roboty za 16,6 mln zł
mają być ukończone w przy−
szłym roku.

* Hipermarket Auchan wybuduje
na swoim terenie trzypozio−
mowy parking na 1350 samo−
chodów.

* PKN ORLEN został patronem
obchodów 30−lecia Centrum
Zdrowia Dziecka.

* Zespół Szkół Centrum Edukacji
obchodzi 45−lecie działalności.

* Na rogu Królewieckiej i 1 Ma−
ja, po 3−miesięcznej przerwie,
znów jest księgarnia.

* Prezes TNP Zbigniew Kru−
szewski został przewodniczą−
cym Rady Towarzystw Nau−
kowych przy Polskiej Akade−
mii Nauk.

* Komisja akredytacyjna pozy−
tywnie oceniła kierunek „pie−
lęgniarstwo” od 2004 roku
prowadzony we „Włodkowi−
cu”. W trzyletnim systemie li−
cencjackim studiuje 90 osób.

* DPS w Goślicach ma nową
ekologiczną oczyszczalnię
ścieków.

* Rozpoczął się opóźniony re−
mont ul. Dworcowej. Przy oka−
zji Wodociągi Płockie wymie−
nią tam kanalizację sanitarną.

* W hali sportowej w Łącku 26
października odbył się II Fe−
stiwal Folkloru i Kultury Zie−
mi Kujawskiej i Mazowiec−
kiej. Gościem specjalnym był
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

* Urząd Marszałkowski Woje−
wództwa Mazowieckiego zo−
stał laureatem Polskiej Nagro−
dy Jakości w kategorii organi−
zacje publiczne – administra−
cja publiczna.

* Zespół taneczny SW im. P.
Włodkowica „Impresja” po−
proszony został o oprawę ar−
tystyczną meczu piłki nożnej
Polska – Belgia 17 listopada
w Chorzowie. 

* 25 października otwarta zosta−
ła stacja paliw Statoil u zbie−
gu ul. Otolińskiej i al. Piłsud−
skiego. Ceny jak na stacjach
Orlenu. (j)

Minęło pół miesiąca

Nowa piaskarka

Prezydent upoważnił dyrektora Muni−
serwisu do zakupu dodatkowej rozsypy−
warki piasku. Nowy sprzęt bardzo przy−
da się do zimowego utrzymania dróg,
szczególnie gdy zima będzie mroźna.

Z najemcy właściciel

Do sprzedaży, na rzecz dotychczaso−
wych najemców przeznaczono 3 lokale
użytkowe (wraz z odpowiadającą im
częścią ułamkową gruntu): dwa przy ul.
Kolegialnej 3 i jeden przy Kolegialnej
33. O sprzedaży decyduje Prezydent
Miasta na pisemny wniosek najemcy.

Działki pod drogi

Od osób fizycznych wykupione zo−
staną 2 działki niezabudowane w Bo−
rowiczkach/Imielnicy (472 mkw. i 28
mkw.), potrzebne pod budowę dróg.

Rada Sportu

Powołana została Rada Sportu, jako
organ opiniodawczo−doradczy Prezy−
denta Miasta. Ma ona opiniować stra−
tegię miasta w zakresie rozwoju kultu−
ry fizycznej, bazy sportowej i planów
finansowych z tym związanych.
W skład 17−osobowej Rady wchodzą
przedstawiciele organizacji i instytu−
cji, realizujących zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu. Kadencja
Rady trwa 4 lata. (j)

Prezydent zarządził
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1200 żonkili posadzili – 12 paź−
dziernika – w pasie zieleni w al. Ko−
bylińskiego przyjaciele Hospicjum
Płockiego pw. św. Urszuli Ledó−
chowskiej. Cebulki sadzili przedsta−
wiciele władz miasta, znani płoccza−
nie, młodzież oraz wolontariusze,
którzy na co dzień opiekują się chory−
mi w hospicjum.

Placówka włączyła się do ogólno−
polskiej akcji Pola Nadziei już po raz
piąty. Żonkile są międzynarodowym
symbolem nadziei. Przypominają o lu−
dziach cierpiących, oczekujących na−
szej pomocy i opieki w trudnym okre−
sie odchodzenia ze świata. 

Akcja „Pola Nadziei” (Fields of
Hope) wywodzi się ze Szkocji, zapo−
czątkowała ją brytyjska organizacja
zaangażowana w walkę z rakiem
– Marie Curie Cancer Care. Ideą ak−
cji jest zbieranie funduszy na rzecz

hospicjów i organizacji opieki palia−
tywnej. 

W Polsce pierwsze cebulki posadzo−
no jesienią 1997 r. w Krakowie. Hos−
picjum Płockie po raz pierwszy włą−
czyło się do akcji Pola Nadziei jesienią
2003 roku. Wtedy żonkile posadzono
na terenie placówki oraz w pasie ziele−
ni al. Piłsudskiego.

W 2005 roku w kampanii brało już
udział 28 hospicjów z 25 miast.

Kolejnym etapem tegorocznych Pól
Nadziei w naszym mieście będą poga−
danki z młodzieżą w hospicjum. Na
święta Bożego Narodzenia placówka
chce zorganizować loterię, z której fun−
dusze przeznaczone zostaną na paczki
dla dzieci. Wiosną przyszłego roku na
płockich ulicach odbędzie się kwesta,
podczas której sprzedawane będą żonki−
le. Zebrane pieniądze przeznaczone bę−
dą na działalność hospicjum. (m.d.)

Żonkile dla hospicjum

Komunikacja Miejska informuje,
że w dniu Wszystkich Świętych oraz
w dniach poprzedzających i następ−
nych uruchomione będą dodatkowe
połączenia z cmentarzem komunal−
nym. W porównaniu z latami po−
przednimi zmienione będą trasy auto−
busów oznaczonych „Z” i „B”, które
zapewnią mieszkańcom Podolszyc,
Borowiczek i Imielnicy dotarcie na
ul. Bielską z pominięciem centrum
miasta. Nowa trasa linii „Z” wpłynie
na zmianę kierunku jazdy na ul. Ar−
mii Krajowej (przystanki dla wsiada−
jących AK – Wyszogrodzka, Łączni−
czek, Hubalczyków, Roweckiego).
Nieco inaczej jeździć będą też auto−
busy na liniach „Pd” i „O”. Na liniach
nr 2, 12, 17, 21 i 23 uruchomione bę−
dą dodatkowe kursy. Szczegółowe in−
formacje o kursowaniu autobusów
w dniach 27 października – 2 listopa−
da na stronie internetowej
www.km.ump.pl i pod nr infolinii
0800 880 010 w godz. 7 – 15.

1 listopada, z powodu zamknięcia dla
ruchu al. Kobylińskiego (odcinek przy
cmentarzu i od ul. Łukasiewicza do
Bielskiej) autobusy linii nr 11, 17, 18,
20, 26, 30, 31, 35 i 36 skierowane będą
na objazdy. Tego dnia zawieszony zo−
stanie kurs linii nr 24 – zamiast niego
na tej trasie kursować będą autobusy
oznaczone literami „Z” i „Pd”. (j)

Autobusem 
na cmentarze

Gmina chce zbyć do 100 procent
udziałów w spółce. Zgodnie z wymo−
gami Unii Europejskiej od 2009 roku
w Polsce ma ulec zmianie gospodarka
odpadami. W naszym kraju nadal aż
96 procent śmieci składowanych jest
w ziemi, a jedynie 4 procent udaje się
odzyskać. By to zmienić, od stycznia
przyszłego roku rząd podnosi o około
65 złotych opłatę za tonę składowa−
nych w ziemi odpadów. W całym kra−
ju natomiast ma pozostać jedynie 250
składowisk z ponad tysiąca obecnie
działających. Na Mazowszu pozostaną
trzy składowiska, w tym zakład w Ko−
biernikach. 

Ale spółka musi zostać zmodernizo−
wana, by sprostać unijnym wymogom.
Wyjściem z sytuacji mogłaby być bu−
dowa instalacji termicznego przeksz−
tałcania odpadów. Takie instatacje
spełniają wszelkie normy ekologiczne.
Ponadto mogą stanowić źródło energii
dla okolicznych gmin. Większą część
kwoty potrzebnej na wybudowanie in−
stalacji można pozyskać ze środków
unijnych. Reszta sumy pochodziłaby
od potencjalnego inwestora. Zaintere−
sowani nabyciem udziałów ZUOK

w Kobiernikach mają czas do 5 listo−
pada na złożenie w Biurze Obsługi
Kleinta Urzędu Miasta odpowiedzi na
zaproszenie. Autorzy najbardziej
atrakcyjnych ofert zostaną zaproszeni
do rokowań. W negocjacjach wezmą
też udział przedstawiciele załogi, któ−
rzy będą rozmawiać z inwestorem
o pakiecie socjalnym dla pracowni−
ków. Negocjacje obejmą także zabez−
pieczenie stabilności opłat za śmieci
w Płocku. mk

ZUOK czekają zmiany
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Urząd Miasta po raz kolejny otrzymał
najwyższą ocenę w programie „Gmina
Przyjazna Inwestorowi”. 

Certyfikat uzyskaliśmy w sierpniu
2004 roku. Zgodnie z zasadami progra−
mu po upływie trzech lat konieczna by−
ła ponowna certyfikacja. Przeprowa−
dzony audyt potwierdził wysoki stopień
przygotowania do obsługi inwestorów
– Płock po raz kolejny otrzymał więc
najwyższą pięciogwiazdkową ocenę.

Zdaniem organizatorów wskazuje ona
na potencjał miasta oraz jego zdolności
pozyskania znaczących inwestorów. 

Organizatorem programu jest Lubel−
ska Fundacja Rozwoju – Agencja Roz−
woju Regionalnego. W komisji certyfi−
kacyjnej zasiadali między innymi
przedstawiciele Business Centre Club,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior−
czości oraz Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych. ag

Płock pięciogwiazdkowy

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, to w sierpniu przyszłego
roku stary most przez Wisłę roz−
błyśnie feerią barw. Urząd Miasta
poszukuje firmy, która zaprojektuje
i wykona iluminację mostu im. Le−
gionów Marszałka Józefa Piłsud−
skiego. 

Zadanie podzielono na trzy etapy.
Do końca 2007 roku zwycięzca
przetargu opracuje koncepcję pro−
jektową, która wskaże sposób zasi−
lania w energię elektryczną, roz−
mieszczenie i zamocowanie sprzętu
oświetleniowego oraz osprzętu
i przewodów instalacji na konstruk−
cji mostu. Firma musi przedstawić
również model latarni ulicznych
z opisem metody bezpiecznego
montażu. Do końca maja 2008 r. ma

powstać projekt budowlano−wyko−
nawczy. Firma musi mieć wtedy już
wszystkie uzgodnienia oraz pozwo−
lenie na budowę. 

Wraz z końcem wakacji przyszłego
roku powinny zakończyć się roboty
budowlano−montażowe i wszystkie
próby oświetlenia. 

Filary zostaną oświetlone na nie−
biesko, a długość światła będzie tak
dobrana, że powstanie efekt tzw.
ślizgania się światła po filarach. 

Wewnętrzna część kratownic mo−
stu podświetlona będzie na biało,
a ich zewnętrzna część – na kolor
bursztynowy. Czerwona barwa roz−
świetli most od spodu.

Nowe latarnie, które staną wzdłuż
przeprawy muszą być stylizowane.

(m.d.)

W barwach Płocka

18 kwietnia br. odbył się pokaz oświetlenia mostu. Już niedługo stara przeprawa każ−
dego wieczora będzie wyglądała imponująco.
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Na wspieranie placówek w zakresie
rozwoju i modernizacji bazy lokalowej
miasto przeznaczyło 468 tys. zł. – Poli−
technika Warszawska Szkoła Nauk
Technicznych i Społecznych w Płocku
otrzymała 300 tysięcy złotych na mo−
dernizację i unowocześnienie bazy la−
boratoryjnej i sal wykładowych – rela−
cjonował zastępca prezydenta Piotr Ku−
bera. – 128 tysięcy przeznaczono na za−
kup sprzętu komputerowego i audiowi−
zualnego dla tej uczelni.

Ponadto ze środków Miejskiego Fun−
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dofinansowano pięcioma tysią−
cami złotych rekultywację części starych
trawników, uzupełniono nasadzenia oraz
wykonano prace pielęgnacyjne drzew,
krzewów na terenie przy Domu Studen−
ckim „Wcześniak”. 

– Państwowa Wyższa Szkoła Za−
wodowa otrzymała 163 tysiące zło−
tych z przeznaczeniem na komplekso−
we wyposażenie i wykonanie pra−
cowni multimedialnej do nauki języ−
ków obcych oraz wykonanie instala−
cji multimedialnej w sali wykładowej
– mówił Piotr Kubera. 

Miasto dba również o doskonalenie
bazy rekrutacyjnej dla szkół wyższych.
Opracowane zostały projekty edukacyj−

ne: „Nasza szkoła szkołą wspierającą
uzdolnienia” oraz „Deltaklub”. – Celem
Deltaklubu jest wspieranie zdolnych
uczniów, organizowanie dla nich
wsparcia merytorycznego oraz rozwija−
nie ich zdolności – opowiadał zastępca
Prezydenta. 

W roku szkolnym 2006/2007 odbyła
się już trzecia edycja Deltaklubu.

Zajęcia odbywały się w siedmiu gru−
pach, a uczestniczyło w nich 124 ucz−
niów. W roku szkolnym 2007/2008
w projekcie bierze udział 138 osób.

– Staramy się też pomagać ew wzbo−
gacaniu uczelnianych bibliotek – mówił
Piotr Kubera. – W 2007 roku Państwo−
wa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzyma−
ła 55 tysięcy złotych na zakup książek
i podręczników do biblioteki. 

Książnica Płocka przekazała Szkole
Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz
PWSZ książki o wartości 500 zł. 

Miasto – finansowo i merytorycznie
– stara się wspierać również rozwój
kultury, sportu i turystyki środowisk
akademickich. Wydział Promocji, Tu−
rystyki i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta współorganizował wraz
z „Włodkowicem” II Międzynarodowy
Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży.

dokończenie na str. 5

W 2007 roku miasto, realizując zapisy uchwały Rady Miasta
z 7 grudnia 2004 roku, podjęło szereg działań wspierających
działalność szkół wyższych

Dobrze, coraz lepiej

Dwie firmy chcą zaprojektować
halę widowiskowo−sportową. Najniż−
szą cenę – 2 mln 900 tys. zł – zapro−
ponowało konsorcjum firm: ZEP−In−
pro, Modern Construction Design
i Betek. Druga oferta była o 600 tys.
droższa i wpłynęła od Radomskiego
Studia Architektonicznego. Zwycięz−
cę wybierze komisja, która musi
sprawdzić czy obie oferty spełniają
warunki przetargu.

Zwycięska firma będzie miała 10
miesięcy na zaprojektowanie obiek−
tu, wykonanie ekspertyz i uzyskanie
niezbędnych pozwoleń. Dopiero
wtedy, gdy ratusz będzie miał tę do−
kumentację, będzie mógł ogłosić ko−
lejny przetarg, tym razem na budo−
wę hali. 

Przypomnijmy, że obiekt, który
stanie przy ul. 7 czerwca 1991 roku,
ma służyć przede wszystkim do or−
ganizacji meczów piłki ręcznej.
Miasto chce również, aby odbywały
się w nim inne imprezy, nie tylko
sportowe. Centralnym punktem hali
będzie boisko o wymiarach 50x30
metrów, przeznaczone do gry w pił−
kę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.
Na widowni będzie mogło zasiąść
pięć tysięcy widzów. Do ich dyspo−
zycji będzie szatnia z depozytem,
przynajmniej dwa małe bufety oraz

lokal gastronomiczny dla minimum
100 osób.

Zaproszeni goście zasiądą w dzie−
więciu wydzielonych lożach dla 20
osób oraz jednej dla 40 osób. Każda
z nich zostanie wyposażona w toaletę
oraz zaplecze. 

Zawodnicy korzystać będą z sali
rozgrzewek i treningu ogólnorozwo−
jowego, sześciu przebieralni z zaple−
czem sanitarnym (w tym min. dwie
wyposażone zostaną w stoły do ma−
sażu i saunę), siłowni oraz odnowy
biologicznej. W projekcie znalazły
się także pokoje: lekarza, kontroli
antydopingowej, trenerów, sędziów.
Specjalnie dla zawodników i ich ekip
przygotowano pokój śniadań z zaple−
czem oraz bar. 

W obiekcie znajdzie się sala konfe−
rencyjno−bankietowa dla 300 osób,
którą będzie można podzielić na trzy
segmenty. Na widowni będzie mogło
usiąść 100 dziennikarzy, którzy po
meczach lub koncertach będą mogli
skorzystać z sali przeznaczonej spe−
cjalnie dla wywiadów.

Projektant powinien przewidzieć
możliwość dobudowania w przy−
szłości, w bezpośrednim sąsiedztwie
hali, basenu, sali treningowej, inter−
natu i skate parku.

(m.d.)

Hala coraz bliżej

Do końca listopada potrwają prace przy
budowie kolejnego fragmentu ul. Ossow−
skiego.

Tym razem ekipa budowlana zajęła się
blisko 300−metrowym odcinkiem, od ul.
Patriotów w kierunku al. Armii Krajowej.
Ulica będzie wykonana z polbruku. Od

strony domków jednorodzinnych powsta−
nie dwumetrowy chodnik, a przy blokach
– parking na 35 miejsc. Pojawi się też ka−
nalizacja deszczowa i oświetlenie.

Prace prowadzi Firma Remontowo−
Budowlana „Lipowski”. Koszt inwestycji
to blisko 800 tys. zł brutto. mk

300 metrów Ossowskiego



Artur Jaroszewski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o kserokopię protokołu z de−
baty dot. gospodarki odpadami komu−
nalnymi. 2/ Proszę o prowizoryczne
udrożnienie odprowadzenia wód opa−
dowych z ul. Brzoskwiniowej do Jaru
Rosicy. 3/ Proszę o dokończenie prac,
dotyczących infrastruktury ul. Patrio−
tów – w szczególności studzienek.

Eryk Smulewicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o podjęcie niezbędnych dzia−
łań w celu pomocy Zakładom Mięsnym.

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o podanie terminu wymiany
okien w budynku przy ul. Obrońców
Westerplatte 3.

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informację, dotyczące zakre−
su i terminów prac realizowanych i pla−
nowanych do wykonania w obrębie ul.
Norbertańskiej (strzelnica LOK).

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dlaczego remont ul. Traugutta nie zo−
stał potraktowany całościowo, tylko
fragmentarycznie? 2/ Na jakiej podsta−
wie proponowana jest odpłatność za ope−
racje pacjenta w Płockim Zespole Opieki
Zdrowotnej?

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ponownie proszę o ustawienie wiaty
przystankowej na ul. Ciechomickiej i wy−
malowanie przystanku przy ul. Dobrzy−
kowskiej. 2/ Proszę o obcięcie gałęzi
w ul. Krakówka i suchych drzew w ul.
Kutnowskiej, Góry i Ciechomice. 3/ Po−
nownie proszę o przekształcenie chodni−
ka na ul. Góry, Łącka i Ciechomicka
w ciąg pieszo−rowerowy. 4/ Ponownie

proszę o zamontowanie pulsującego
światła na skrzyżowaniu Ciechomickiej
i Browarnej oraz zsynchronizowanie
oświetlenia na osiedlu Góry i Ciechmoce.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ponownie proszę o uregulowanie sta−
nu własności kolektorów kanalizacyj−
nych na osiedlu Góry między Zespołem
Szkół a oczyszczalnią. 2/ Ponownie pro−
szę o ustawienie przystanku KM przy ul.
Ciechomickiej (obok ul. Semestralnej).
3/ Jakie są plany związane z funkcjono−
waniem Przychodni Zdrowia przy ul.
Góry? Kiedy nastąpi zakończenie mo−
dernizacji budynku? 4/ Proszę o poprawę
stanu technicznego przystanku KM usy−
tuowanego przy ul. Dobrzykowskiej/Ni−
zinnej.

Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wykonanie zabudowy przy−
stanku autobusowego przy al. Piłsudskie−
go (przy Cotexie).

Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wykonanie sygnalizacji świetlnej lub
innego bezpiecznego rozwiązania na
przejściu dla pieszych w ul. Armii Krajo−
wej, Jana Pawła II (przy przychodni Ro−
dzina i naprzeciw kościoła p.w. św. Woj−
ciecha. 2/ Dlaczego pracownicy ochrony
budynku Urzędu Miasta nie informują,
że na placu przed ratuszem jest wyzna−
czone miejsce na pozostawienie roweru?

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zagospodarowanie terenu przy górce
saneczkowej na osiedlu Podolszyce Pół−
noc. 2/ Proszę o rozważenie zmiany sy−
gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
Wyszogrodzka/Armii Krajowej/Jana Pa−
wła II na trójfazową.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dlaczego nie wykonano remontu pod−
wórka Domu Darmstadt i odnowienia
elewacji, co było planowane w tym ro−
ku? 2/ Proszę o podanie daty zakończe−
nia prac projektowych oraz rozpoczęcia
budowy portu jachtowego. 3/ Proszę
o podanie daty zakończenia prac projek−
towych, dotyczących budynków Płoc−
kiego Towarzystwa Wioślarskiego. 4/
Ponownie proszę o podjęcie działań,
zmierzających do likwidacji nielegalne−
go handlu papierosami i alkoholem na te−
renie miejskiego targowiska.

Andrzej Burnat

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W imieniu mieszkańców Podolszyc
Północnych i Zielonego Jaru proszę
o zwiększenie liczby kursów linii nr 19
w soboty i niedziele. 2/ Proszę o wycię−
cie suchych drzew przy ul. Korczaka. 3/
Czy istnieją jakieś problemy formalno−
prawne w przejęciu na własność przez
Gminę Płock ulicy, leżącej na działce nr
2161/29? 4/ Czy w ramach realizacji ul.
Sielskiej, Prostej i Kątowej znajdują się
również środki finansowe przeznaczone
na przyłączenia prywatnych nierucho−
mości do sieci wodociągowo−kanaliza−
cyjnej? Opr. (j)

1. UCHWAŁA NR 199/XIV/07
w sprawie zmian w Budżecie
Miasta Płocka na 2007 rok,

2. UCHWAŁA NR 200/XIV/07
w sprawie zmiany Uchwały Ra−
dy Miasta Płocka nr
695/XXXIX/05 z dnia 26 kwiet−
nia 2005 roku w sprawie udzie−
lenia pomocy finansowej zmie−
nionej Uchwałą Rady Miasta
Płocka nr 712/XL/05 z dnia 24
maja 2005 roku,

3. UCHWAŁA NR 201/XIV/07
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia dotyczą−
cego zabezpieczenia środków na
realizację projektu „Region
Płocki – regionem europejskim”
w ramach Norweskiego Mecha−
nizmu Finansowego,

4. UCHWAŁA NR 202/XIV/07
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów przez Miejski
Zespół Obiektów Sportowych
w Płocku na okres przekraczają−
cy rok budżetowy,

5. UCHWAŁA NR 203/XIV/07
w sprawie zmiany Uchwały Nr
80/VII/07 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 r. w spra−
wie określenia zadań rehabilita−
cji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Reha−
bilitacji Osób Niepełnospraw−
nych na rok 2007, zmienionej
Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 maja
2007r. w sprawie zmiany Uch−
wały 80/VII/07 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 marca 2007r.
w sprawie określenia zadań re−
habilitacji zawodowej i społecz−
nej oraz przeznaczenia na nie
środków Państwowego Fundu−
szu Rehabilitacji Osób Niepeł−
nosprawnych na rok 2007 oraz
Uchwałą Nr 182/XI/07 Rady

Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia
2007r. w sprawie zmiany Uch−
wały Nr 80/VII/07 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 marca 2007 r.
w sprawie określenia zadań re−
habilitacji zawodowej i społecz−
nej oraz przeznaczenia na nie
środków Państwowego Fundu−
szu Rehabilitacji Osób Niepeł−
nosprawnych na rok 2007,

6. UCHWAŁA NR 204/XIV/07
w sprawie zmiany Regulaminu
przyznawania stypendiów spor−
towych, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 964/LVII/06
z 27 czerwca 2006 roku zmie−
nionego Uchwałą Rady Miasta
Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia
26 sierpnia 2006 roku,

7. UCHWAŁA NR 205/XIV/07
w sprawie zmiany uchwały Nr
1081/LIII/02 z dnia 28 maja
2002 roku w sprawie zasad wy−
najmowania lokali wchodzą−
cych w skład mieszkaniowego
zasobu miasta Płocka,

8. UCHWAŁA NR 206/XIV/07
w sprawie wydzierżawienia
gruntu stanowiącego własność
Gminy Płock przy ulicy Gra−
nicznej w Płocku,

9. UCHWAŁA NR 207/XIV/07
w sprawie wyrażenia zgody na
jednorazowe odstępstwo od ter−
minu składania wniosku o doto−
wanie szkoły publicznej, 

10. UCHWAŁA NR 208/XIV/07
w sprawie wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Płocku na
kadencję 2008 – 2011,

11. UCHWAŁA NR 209/XIV/07
w sprawie wyboru ławników do
Sądu Rejonowego Wydział Pra−
cy i Ubezpieczeń Społecznych
w Płocku na kadencję 2008 –
2011,

12. UCHWAŁA NR 210/XIV/07
w sprawie wyboru ławników do
Sądu Okręgowego Wydział Pra−
cy i Ubezpieczeń Społecznych
w Płocku na kadencję 2008 –
2011,

13. UCHWAŁA NR 211/XIV/07
w sprawie wyboru ławników do
Sądu Okręgowego w Płocku na
kadencję 2008 – 2011.

4 Sygnały Płockie
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z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta 

Płocka podjęte na XIV sesji 

w dniu 23 października 2007 roku:

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XIV sesji Rady Miasta 
Płocka w dniu 23 października 2007 roku:

Zmienił się regulamin przyznawa−
nia stypendiów sportowych.
W ubiegłym roku Płock, jako jedno
z pierwszych miast w Polsce, wpro−
wadził system stypendialny za wyni−
ki sportowe. W praktyce okazało się,
że istnieje wiele problemów i nie−
przewidzianych sytuacji. Dlatego te−
raz wprowadzono nowy regulamin.
Wszystkie zmiany zostały przedsta−
wione klubom i stowarzyszeniom
sportowym, które – po dyskusjach
– zostały przez nie zaakceptowane.

Zmiany usprawnią procedurę
przyznawania stypendiów, dadzą
również większy wpływ środowiska
sportowego na ocenianie, przyzna−
wanie oraz weryfikację wypłacanego
stypendium.

Stypendia mają wspierać rozwój
młodzieży szczególnie uzdolnionej
sportowo, zrzeszonej i reprezentu−
jącej barwy klubów oraz stowarzy−
szeń kultury fizycznej, działają−
cych w Płocku. Mogą być wypłaca−
ne zawodnikom amatorom. 

Przyznawanie, wstrzymywanie,
wznowienie wypłaty i cofanie sty−
pendium należy do Prezydenta
Miasta. Współpracuje on z Radą
Sportu w Płocku, która opiniuje
wnioski.

Stypendium sportowe może być
przyznane zawodnikowi, który
uprawia dyscyplinę zaliczaną do
programu igrzysk olimpijskich lub
igrzysk paraolimpijskich oraz mi−
strzostw świata, Europy lub Polski.

Ponadto finansowe wsparcie może
otrzymać osoba, która reprezentuje
kraj lub macierzysty klub sportowy
na zawodach. 

Wnioski o przyznanie stypen−
dium, do 15 listopada danego roku
kalendarzowego, mogą składać za−
rządy klubów i stowarzyszeń kultu−
ry fizycznej, mających siedzibę
w Płocku. Zobowiązane są one do
przedstawienia Prezydentowi i Ra−
dzie Sportu półrocznego sprawo−
zdania, dotyczącego postawy spor−
towej stypendysty w okresie otrzy−
mywania zapomogi.

Wysokość miesięcznego stypen−
dium może wynosić trzykrotność
minimalnego wynagrodzenia (brut−
to) obowiązującego 31 grudnia ro−
ku poprzedzającego rok przyzna−
wania.

(m.d.) 

Nowe zasady
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Materiał wywołał dyskusję. Wiele py−
tań miała Elżbieta Gapińska. – Spółka
istnieje od stycznia 2007 roku, a nadal
przynosi wielkie straty, które wynoszą
ponad trzy miliony złotych – mówiła.
– Rzeczywista strata jest duża niższa, bo
PZOZ dostał od miasta ponad 2,5 milio−
na złotych. Dzięki temu straty wyniosły
ponad 835 tysięcy złotych, co miesięcz−
nie daje 189 tysięcy.

W związku z takimi wyliczeniami
radna miała wiele zastrzeżeń. – Prościej
jest brać spółce pieniądze od miasta niż
samej o nie walczyć – denerwowała się
Gapińska. – Dlaczego np. nie przepro−
wadza badań profilaktycznych zleca−
nych przez Urząd Miasta? Inne podmio−
ty na tym zarabiają. 

Radna pytała również co się stanie
z 800 tys. zł, które przeznaczyli radni na
powstanie w Szpitalu św. Trójcy pra−
cowni hemodynamicznej. – Podobno ta
pracownia ma nie powstać – mówiła
Gapińska. – Dlaczego szpital pobiera
opłaty np. za obecność ojca lub innej
osoby przy porodzie?

Radnej nie podobało się również, że
ordynatorzy oddziałów szpitalnych nie
są wybierani w konkursach, a o ich za−
trudnieniu decyduje dwuosobowy za−
rząd. – Czy zastępca prezydenta Piotr
Kubera, nadzorujący pracę spółki jest
zadowolony z pracy zarządu? – pytała.
– I jak się ustosunkuje do żądań płaco−
wych lekarzy oraz personelu medyczne−
go?

– Tak jestem bardzo zadowolony
z pracy zarządu, który przez ten czas wy−
konał kawał dobrej roboty – mówił Piotr
Kubera.

Zastępca Prezydenta wyjaśnił także,
że badania profilaktyczne są zlecane
tym, którzy wygrywają konkurs, czyli
dają najniższą cenę. – Dla wszystkich są
takie same szanse – wyjaśniał. – Aż do
momentu otwarcia kopert z ofertami, nie
wiemy jakie będą zaproponowane ceny.

Poza tym nieprawdą jest, że spółka prze−
grywa wszystkie konkursy na badania
profilaktyczne. Zajmuje się m.in. profi−
laktyką stomatologiczną. 

Piotr Kubera przyznał, że nie wiado−
mo, czy w Szpitalu św. Trójcy powstanie
pracownia hemodynamiki, gdyż ostatnio
zaczął działać taki 24−godzinny oddział
na Winiarach. 800 tys. zł będzie przezna−
czone na kolejne remonty oddziałów. 

– Większość szpitali w Polsce pobiera
opłaty za obecność dodatkowej osoby
przy porodzie – wyjaśniał dalej zastępca
Prezydenta. – U nas cena wynosi 50 lub
80 złotych, natomiast szpitale w Warsza−
wie żądają od 200 do 400 złotych. 

Piotr Kubera mówił też, że ordynato−
rzy muszą być wybierani w konkursach
tylko w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej. Wyjaśnił też, że co roku
– od 2005 r. – pracownicy szpitala dosta−
ją 100 zł podwyżki.

Jerzy Seweryniak martwił się, czy zo−
staną zlikwidowane przychodnie w Gó−
rach i Ciechomicach. – Myśleliśmy
o podpisaniu kontraktu i przeniesieniu
pacjentów do prywatnej przychodni, któ−
ra powstała na Radziwiu – wyjaśniał

Piotr Kubera. – Zrezygnowaliśmy z tego
pomysłu, więc nasze przychodnie nie zo−
staną zlikwidowane.

Józef Czurko prosił o rozpatrzenie
możliwości powstania w Szpitalu św.
Trójcy pracowni kolonoskopowej, gdyż
w całym mieście nie ma warunków do
badania jelita grubego. 

– Przeprowadzimy analizę finansową
oraz społeczną powstania takiej pracow−
ni i dopiero wtedy podejmiemy decyzję
– obiecał zastępca Prezydenta. 

Z materiału dla radnych

Spółka Płocki Zakład Opieki Zdro−
wotnej rozpoczęła działalność medycz−
ną 2 stycznia 2007 roku. Zatrudnienie
znalazło w niej 678 osób, które przeszły
z SZPZOZ−u. W ciągu dziewięciu mie−
sięcy funkcjonowania spółka zdobyła
EuroCertyfikat, w kategoriach: wiary−
godność firmy, dobrych praktyk obsługi
i usług oraz zarządzania firmą dla kadry
zarządzającej. Wyróżnienie to przyzna−
wane jest najlepszym firmom i instytu−
cjom, które spełniają standardy europej−
skie, dbają o najwyższą jakość swoich
produktów i usług. 

Przychody osiągane przez spółkę po−
chodzą głównie ze świadczenia usług
medycznych w ramach kontraktu zawar−
tego z NFZ na lecznictwo szpitalne, spe−
cjalistyczne oraz podstawową opiekę
zdrowotną. Ponadto prowadzi również
sprzedaż usług medycznych na zewnątrz
w ramach działalności podstawowej dla
innych podmiotów gospodarczych oraz
osób indywidualnych. Ogólny poziom
przychodów za osiem miesięcy 2007 ro−
ku wyniósł ponad 22,5 mln zł. 

Średnia miesięczna płaca brutto dla
wszystkich grup zawodowych wyniosła
2 tys. 310 zł. Składają się nią: płaca za−
sadnicza, wyrównanie do płacy zasadni−
czej, zakładowy fundusz nagród, doda−
tek stażowy, dodatek funkcyjny, wyna−
grodzenie za dyżury i godziny nadlicz−
bowe, dodatki ustawowe i fundusz zada−
niowy. Koszty płacowe w analizowa−
nym okresie łącznie z kosztami zarządu
wyniosły ponad 15,3 mln zł. Na koniec
sierpnia poziom zatrudnienia wynosił
667,99 etatów. Najliczniejszymi grupa−
mi zawodowymi spółki są: lekarze, pie−
lęgniarki, technicy oraz personel sprzą−
tający. 

Bilans spółki

Na koniec 2006 roku wartość środ−
ków trwałych spółki wynosiła ponad 6,4
milionów złotych, a kapitał zakładowy
– 9,6 mln zł. W maju 2007 r. nastąpił
wzrost zarówno ogólnej kwoty aktywów
(na skutek zwiększenia majątku trwałe−
go), jak i pasywów (poprzez wzrost ka−
pitału zakładowego spółki). Kapitał za−
kładowy został zwiększony o 3 mln 350
tys. zł zabezpieczonych w budżecie mia−
sta oraz poprzez aport w wysokości 22
mln 36 tys. zł w postaci prawa do włas−
ności następujących nieruchomości:
przychodnie lekarskie przy ul. Kolegial−
nej 47 i Reja 15/3, obiekty Szpitala św.
Trójcy przy ul. Kościuszki 28, ośrodek
zdrowia przy ul. Góry 7 oraz Dzienny
Oddział Psychiatryczny przy Pl. Dą−
browskiego 1. Na koniec sierpnia
2007 r. majątek trwały spółki oszacowa−
no na 28,7 mln zł, natomiast po stronie
pasywów kapitał zakładowy ukształto−
wał się na poziomie 35,2 mln zł. M.D.

Radni zapoznali się z informacją na temat działalności Płockiego Zakładu Opieki Zdrowot−
nej w ciągu dziewięciu miesięcy 2007 roku 

Jak sobie radzi nowa spółka
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dokończenie ze str. 1
W turnieju wzięli udział przedstawicie−

le dwóch miast partnerskich: Bielc
w Mołdawii oraz Mytiszci w Rosji. Pię−
ciu studentów PWSZ wzięło udział
w obozie młodzieżowym w Rosji. Pobyt
był bezpłatny, a miasto pokryło koszty
transportu i ubezpieczenia uczestników
– 2,5 tys. zł.

W 2007 roku Wydział Kultury i Sportu
przekazał dotację w wysokości 3 tys. zł dla
Klubu Uczelnianego AZS SNTiS Poli−
techniki Warszawskiej oraz 10 tys. zł dla
zespołu Impresja, działającego przy
„Włodkowicu”. Dofinansowano także wy−
jazd Zespołu Tańca Ludowego „Masovia”
do Auxerre we Francji – 12 tys. 515 zł. 

– Jak co roku miasto zorganizowało
konkurs „Dyplom dla Płocka” – relacjo−
nował na sesji Piotr Kubera. – Nagrody
Prezydenta – od 1 do 4 tysięcy złotych
– otrzymały cztery osoby z politechniki,

po dwie z PWSZ oraz „Włodkowica”
oraz jedna z Wyższego Seminarium Du−
chownego. 

Miasto wspiera również organizowanie
sympozjów i seminariów o charakterze
ogólnopolskim i międzynarodowym.
W 2007 roku dofinansowano (16 tys. zł) X
Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii
Systemów Bioagrotechnicznych oraz IX
Krajowe Seminarium im. prof. St. Bret−
sznajdera (20 tys. zł) zorganizowane przez
politechnikę. Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa otrzymała 6 tys. zł na konfe−
rencję naukową nt. sytuacji szkolnictwa
wyższego XXI wieku. 

Na sesji Rady Miasta obecni byli przed−
stawiciele PWSZ, płockiej politechniki,
Wyższego Seminarium Duchownego oraz
filii Uniwersytetu Warszawskiego. Wszy−
scy zgodnie przyznali, że współpraca mia−
sta z uczelniami wyższymi układa się bar−
dzo dobrze. M.D.

Dobrze, coraz lepiej Konkursy na zdrowie
Do 26 listopada można składać oferty na wykonanie zadań publicznych, związanych

z realizacją zadań miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2008−2010.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, które podejmą się wyko−

nania jednego z trzech zadań.
Zadanie 1 zawiera:
– organizację i prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i/lub grup socjote−

rapeutycznych dla dzieci i/lub młodzieży na terenie Płocka
– prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
– prowadzenie telefonu zaufania
– prowadzenie punktów konsultacyjnych
– realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania proble−

mów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie, udziela−
nia pomocy uzależnionym od substancji psychoaktywnych, ofiarom przemocy oraz
ich rodzinom.

Do realizacji zadania 2 mogą przystąpić te organizacje, które chcą prowadzić dzia−
łania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Zadanie 3 zawiera następujące przedsięwzięcia: prowadzenie działań w zakresie
propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechniania w społeczeń−
stwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszystkie informacje, dokładne zasady oraz wzór oferty dostępne są na stronie in−
ternetowej www.ump.pl., u Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
(ul. Misjonarska 22) oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (ul. Stary Rynek
1, pok. 229, 250 i 252). opr. (m.d.)
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Wydział Edukacji Urzędu Miasta
wytypował – zgodnie z rządowymi
wytycznymi – 9 szkół, w których
uczy się co najmniej 200 uczniów.
Na liście znajduje się: SP nr 17, Li−
ceum Ogólnokształacące im. Wła−
dysława Jagiełły, Zespół Szkół
Technicznych, Zespół Szkół nr 2
oraz Gimnazja nr 2, 4, 5, 8 i Zespół
Szkół Ekonomiczno−Kupieckich.
Cztery ostatnie – według opinii Ko−
mendanta Miejskiej Policji w Płoc−
ku – powinny być doposażone
w sprzęt monitorujący jak naj−
szybciej z uwagi, np. na
zdarzające się w ich
okolicach przypad−
ki pobić, kradzie−
ży czy wyłu−
dzeń. 

M i a s t o
wnioskowa−
ło o kwotę
143 tys. zł,
wynikają−
cą z obli−
czeń kosz−
t o r y s a n −
tów. 

– Otrzy−
maliśmy już
kwotę dotacji,
choć nie znamy
jeszcze szczegó−
łów i nie wiemy
dlaczego zdecydowa−
no się obniżyć kwotę. Bę−
dziemy się jeszcze w tej sprawie
kontaktować z ministerstwem – mó−
wi Ewa Adasiewicz, dyrektor Wy−
działu Edukacji.

Zgodnie z wytycznymi w Płocku
zbudowane zostaną: cztery systemy
monitorujące w zestawie z tzw:
„pakietem dodatkowym”, jeden
w zestawie tzw. „standardowym”,
a kolejne cztery przeznaczone są do
modernizacji. 

Dla przykładu w SP nr17 (zestaw
z pakietem dodatkowym) planowa−
ny jest zakup: kamery dzienno−
nocnej, kamery wewnętrznej, reje−
stratora cyfrowego z 8 wejściami
wizyjnymi i oprogramowaniem do
zdalnej pracy, nagrywarką CD 
R−W oraz dwóch twardych dysków
i monitora. W Gimnazjum nr 5
(modernizacja) przewidziano z ko−
lei modyfikacje polegające na in−
stalacji 2 kamer zewnętrznych, 6
wewnętrznych, wymiany multi−

pliksera i magnetowidu poklat−
kowego na 16−kanałowy

rejestrator cyfrowy. 
Prawdopodob−
nie pierwsze ka−

mery zostaną
zamontowa−
ne jeszcze
w tym ro−
ku. Do
2009 roku
s y s t e m y
s z k o l n e
mają być
sprzężone
z monito−
r i n g i e m

w i z y j n y m
miasta.

(rł)

*) 5 września
br. Rada Ministrów

przyjęła rządowy pro−
gram “Monitoring wizyjny

w szkołach i placówkach”. Program
został opracowany na trzy lata
(2007−2009). Zakłada się, że zosta−
ną nim objęte publiczne szkoły i pla−
cówki dla dzieci i młodzieży, nie po−
siadające aktualnie monitoringu wi−
zyjnego, a także te szkoły i placów−
ki, w których istnieje uzasadniona
potrzeba rozbudowy lub moderniza−
cji istniejącej już sieci. 

Płock otrzymał dotację w wysokości 82 400 zł w ramach rzą−
dowego programu wspierania bezpieczeństwa w szkołach
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”* 

Kamerą w mrok

Piotr jest uczniem III klasy L.O. w Wy−
szogrodzie, najlepszym uczniem na pół−
nocnym Mazowszu i jednym z 38 z terenu
działania płockiej delegatury Kuratorium
Oświaty, którzy otrzymali takie stypendia.
Dlatego 4 października reprezentował
nasz region w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w Warszawie. 

Stypendia w wysokości 258 zł mie−
sięcznie (w okresie roku szkolnego)
przyznawane są uczniom, którzy otrzyma−
li promocję z wyróżnieniem, uzyskując
przy tym najwyższą w szkole średnią ocen

lub wykazują szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy. 

Wśród stypendystów z północnego
Mazowsza 55 proc. to uczniowie ze śred−
nią 5,0 i powyżej. Najwyższą średnią
w Płocku (5,40 i wzorowe zachowanie)
uzyskał Robert Wójcik – uczeń IV klasy
technikum w Zespole Szkół Ekonomicz−
no – Kupieckich. 

W Płocku, w imieniu Premiera, dyplo−
my wręczał minister Wojciech Jasiński
oraz dyrektor płockiej delegatury KO
Wojciech Rygalski. (rł)

Piotr Rasztemborski ze średnią 5,41 i wzorowym zachowaniem odebrał 4
października w Warszawie, a osiem dni później w Płocku dyplom stypen−
dysty Prezesa Rady Ministrów

Nagrody premiera

To bardzo prestiżowe wyróżnienie, bo
przyznają je sami zainteresowani, czyli

osoby niepełnosprawne. Statuetki „Jesteś
Przyjacielem” wręczają tym, którzy do po−
prawy ich stanu zdrowia i ułatwienia co−
dziennego funkcjonowania przyczyniają się
najbardziej. Kapitułę nagrody tworzą laure−
aci z poprzednich lat. Wyróżnienie wręcza−
ne jest podczas mszy św. w kościele p.w.
św. Jakuba w Imielnicy, a potem gospoda−
rzy i gości uroczystości czeka wspólny inte−
gracyjny piknik w hali w Borowiczkach..

Tak było i w niedzielę, 14 października.
W tym roku statuetki otrzymali:

Marianna Rybicka – pediatra, specjali−
sta medycyny sportowej. Pod koniec lat 60.
założyła koło Towarzystwa Walki z Kalec−
twem, pracowała w warsztatach terapii za−
jęciowej, organizowała poradnie dziecięce
i rehabilitacyjną, w 1996 roku zainicjowała
powstanie Klubu Rodziców i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Wspólna sprawa”. Zabiegała o powołanie
rzecznika osób niepełnosprawnych.

Robert Raczkowski – prezes firmy
Henczke−Budownictwo (dawniejszy Stan−
gpol). Od lat wspiera akcje humanitarne
PCK, jest liczącym się sponsorem akcji

„Pomagamy potrzebującym – bądź z nami”.
Z Krajowym Stowarzyszeniem na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzie−
ciom” organizuje doroczne festyny integra−

cyjne „Nadzieja”. Wspierał zakup pomp in−
sulinowych dla podopiecznych Koła Pomo−
cy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą oraz
organizację koncertów charytatywnych.

Krzysztof Wierzbicki – akustyk Teatru
Dramatycznego. Od 5 lat pomaga teatrowi
integracyjnemu „Małachowianka – Anto−
niówka”. Opracowuje muzycznie jego
spektakle, dobierając muzykę do możli−
wości niepełnosprawnych aktorów. Chwa−
lą go za cierpliwość i pomoc w wykony−
waniu wielu prozaicznych czynności.

Jolanta i Norbert Kierzkowscy – wła−
ściciele piekarni przy ul. Bielskiej. Od 9 lat
pomagają podopiecznym Stowarzyszenia
„Silni razem”, zarówno finansowo, jak
i rzeczowo. Podczas licznych imprez chary−
tatywnych troszczą się o obfity stół, biorą
udział w licytacjach na rzecz niepełno−
sprawnych.

Organizatorami dorocznych spotkań
niepełnosprawnych i ich przyjaciół są:
Stowarzyszenie „Kolory Życia” i parafia
św. Jakuba. (j)

Pięcioro nowych przyjaciół

Pierwszy „Biuletyn Płockich Organi−
zacji Pozarządowych” wydało Centrum
ds. Współpracy z Organizacjami Poza−
rządowymi Urzędu Miasta Płocka.
Pierwsze strony, tego 32−stronicowego
wydawnictwa, przygotowane zostały
przez członków tzw. Zespołu Konsulta−
cyjnego – koordynującego działania
Centrum. Jest tu informacja o działalno−
ści Centrum w poszczególnych obsza−
rach tematycznych, tj. kultura, sport,
pomoc społeczna itp. Znajdziemy rów−
nież informację o „Funduszu Granto−
wym dla Płocka” i fundacji ORLEN
„Dar serca”. Większość stron została

jednak poświęcona wybranym organi−
zacjom NGO z Płocka, które same na−
desłały niezbędne materiały na temat
swojej działalności. W sumie znalazło
się ich blisko 30.

Pomysł na wydawanie biuletynu zro−
dził się w ubiegłym roku. Pierwotnie miał
się ukazać 8 września przy okazji Dnia
Dobrej Wiadomości. Ostatecznie okazją
do jego wydania stało się II Forum Orga−
nizacji Pozarządowych, które odbyło się
19 października w auli ratusza. 

Biuletyn dostępny jest w Urzędzie
Miasta Płocka oraz w siedzibie CWOP
przy ul. Misjonarskiej 22. (rł)

Poczytaj o płockich NGO
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Uroczystość, jak co roku, odbyła się
w sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej. Zanim nastąpiło wręczenie
nagród prezydent Mirosław Milewski
przedstawił w skrócie działania miasta
i jego plany na rzecz płockiej oświaty.
– Przypomnę to, co w Płocku się dzieje
i może zaistnieć w roku bieżącym i w
ciągu najbliższych lat. Prowadzimy
około 20 inwestycji w placówkach
oświatowych, aby podnieść standard
i komfort nauki uczniów oraz pracy na−
uczycieli. W tym roku wyremontowaliś−
my 12 ogródków przy przedszkolach,
w sumie, w ciągu dwóch lat – 24 – po−
wiedział otwierając uroczystość. – Od
kilku lat miasto zwiększa dodatek mo−
tywacyjny dla nauczycieli. W tym roku
wynosi on 7 proc., a w ciągu najbliż−
szych lat nastąpi wzrost do 10 proc.
Prezydent wspominał również o pro−
gramach wsparcia dla młodzieży
uzdolnionej tj. Deltaklub, tegorocznej,
drugiej edycji konkursu „Dyplom dla
Płocka”, w której nagrodzono 11 prac
licencjackich i magisterskich. Podkre−
ślił, że miasto systematycznie zwię−
ksza liczbę klas sportowych – w roku
szkolnym 2007/ 2008 będzie ich 58
oraz oddziałów i klas integracyjnych,
których jest już 18. 

– Od dwóch lat poprawiamy bezpie−
czeństwo w placówkach– dodał Prezy−
dent. – Chcemy, aby najpóźniej za trzy
lata każda szkoła została objęta monito−
ringiem. Na ten cel miasto pozyskuje
środki m.in. z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Poza
tym, w nowy roku szkolnym UMP dofi−
nansował zakup podręczników dla 100
uczniów, a dla ponad 1000 – zakup jed−
nolitych strojów szkolnych (835 – szko−
ły podstawowe, a 408 – gimnazja). Pre−
zydent przypomniał również, że w II po−
łowie roku szkolnego 2006/2007 blisko
3000 uczniów otrzymało stypendia za
dobre wyniki w nauce i sporcie. 

– Życzę państwu, aby ten rok był ko−
lejnym rokiem dobrej pracy na rzecz
naszych dzieci, aby ten entuzjazm do
pracy był w was zawsze. Życzę też wie−
le uśmiechu i radości na co dzień oraz
szczęścia w życiu osobistym – podsu−
mował prezydent Milewski. 

Część artystyczną spotkania przy−
gotowały dzieci ze Szkoły Podsta−
wowej nr 6 i 18 oraz – co było wiel−
ką niespodzianką – wspólny występ
dyrektorów szkół i placówek oświa−
towych. – Kiedy spotykaliśmy się na
naradach dyrektorskich rozmawia−
liśmy o tym, że kilku dyrektorów jest
uzdolnionych muzycznie; jeden gra
na gitarze, drugi na akordeonie,
trzeci śpiewa. Pomysł stworzenia
grupy, pokazania dyrektorów z innej
strony, wydał się ciekawy – mówiła
Ewa Adasiewicz, dyrektor Wydziału
Edukacji. Na tyle ciekawy, że spodo−
bał się on również samym dyrekto−
rom i tak powstał dyrektorski „Sek−
stet”, w składzie: Roman Kusy (dy−
rektor MDK), Maciej Kołodziejski
(dyr. SP nr 11), Bogdan Rogalski
(dyr. HZPiT „Dzieci Płocka”), Pa−
weł Świątek (dyr. Poradni Psycholo−
giczno−Pedagogicznej nr 1), Robert
Kowalski (dyr. SOSW nr 2). Przygo−
towali program muzyczno−kabareto−
wy, który bardzo się wszystkim spo−
dobał. (rł)

64 nauczycieli z płockich szkół i placówek oświatowych otrzy−
mało 15 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej na−
grody II stopnia przyznawane przez Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektorski sekstet 

Nagrody i pieniądze od prezydenta M. Milewskiego i jego zastępcy P. Kubery

12 października br. Operator Logi−
styczny Paliw Płynnych obchodził pier−
wszą rocznicę swej działalności w na−
szym mieście. W uroczystości, która
miała miejsce w Centrum Edukacji,
wzięli udział pracownicy spółki i liczni
goście m.in. Minister Skarbu Państwa
Wojciech Jasiński, poseł Marek Opioła,
sekretarz Urzędu Miasta Płocka Krysty−
na Kowalewska i prezes Polskiego Ko−
mitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski. 

– Czas pokazał, że powołanie OLPP
jako spółki ze 100−procentowym udzia−
łem Skarbu Państwa było słuszne – po−
wiedział minister. Uważaliśmy, że za−
pewni to wszystkim podmiotom wolny
i równy dostęp do rynku paliw. W Płoc−
ku znajduje się PERN „Przyjaźń”, ruro−
ciągi surowcowe i produktowe oraz Or−
len – dlatego to miasto powinno pozo−
stać centrum sektora paliwowego. 

– By krajowy rynek paliwowy nadal
rozwijał się, potrzebne są nowe bazy
magazynowe – mówił prezes OLPP Ar−
kadiusz Siwko (na zdjęciu). W tym roku
OLPP odda 330 tysięcy metrów sze−
ściennych nowych pojemności zbiorni−
kowych. W sumie będziemy posiadać
magazyny na zapasy o pojemności po−
nad 1,8 mln metrów sześciennych. Aby
zapewnić dalszy ich przyrost operator
wystąpi o licencję na wykorzystanie ka−
wern solnych w Dębogórzu, na wybrze−
żu. Jest to projekt zupełnie nowatorski. 

Urodziny Operatora stały się okazją
do podzielenia się sukcesem. Od począt−
ku bowiem OLPP zaangażował się
w działania na rzecz społeczności lokal−
nej. Przypomnijmy, że wiosną tego roku
przekazał Straży Miejskiej: Renault Me−
gane i Volkswagena Transportera. Pod−
czas piątkowego spotkania podpisano
dwie umowy sponsorskie: z Płocką Or−
kiestrą Symfoniczną im. Witolda Luto−
sławskiego oraz Polskim Komitetem
Olimpijskim w sprawie stypendiów dla
wioślarskiej ósemki ze sternikiem (ko−
ronnej dyscypliny w wioślarstwie),
w skład której wchodzi dwóch zawodni−
ków PTW (Piotr Buchalski i Bogdan
Zalewski – o czym pisaliśmy w „SP”

w połowie września), a trenowana jest
również przez płocczanina Wojciecha
Jankowskiego.

Płocka orkiestra, którą od kilku lat
kieruje Adam Mieczykowski, obchodzi
jubileusz 30−lecia i liczy obecnie 49 mu−
zyków. W skład ósemki wioślarskiej,
która w polskich barwach wystartuje za
niespełna rok na igrzyskach w Pekinie
wchodzą, oprócz wymienionych: Sła−
womir Kruszkowski, Michał Stawow−
ski, Mikołaj Burda, Wojciech Gutorski,
Rafał Hejmej, Sebastian Kosiorek oraz
sternik Daniel Trojanowski. Wszyscy
(oprócz P. Buchalskiego, leczącego
kontuzję) byli obecnie na urodzinach
swego sponsora. E.J.

* OLPP zajmuje się składowaniem,
przeładunkiem i dystrybucją paliw płyn−
nych oraz ich uszlachetnianiem i kom−
ponowaniem. Prowadzi również bada−
nia laboratoryjne produktów naftowych.
Posiada 22 bazy paliw rozmieszczone
w miarę równomiernie na terenie całej
Polski. Pojemność zbiorników Operato−
ra zwiększyła się w ubiegłym roku do
1,6 miliona metrów sześciennych.
W 2007 roku spółka chce powiększyć
swoje powierzchnie magazynowe o ko−
lejne 330 tys. m.sześc. 

W ubiegłym roku spółka osiągnęła
zysk ponad 54 mln zł netto. W ciągu
pierwszych ośmiu miesięcy 2007 r. wo−
lumen sprzedaży usług podstawowych
wyniósł 24,4 mln m.sześc. i był wyższy
o 19 procent w porównaniu do osiągnię−
tego w analogicznym okresie ubiegłego
roku. 

Pierwsza rocznica OLPP Sp. z o.o. w Płocku 

Urodzinowe prezenty

„Mój dziecięcy świat” to projekt adre−
sowany do dzieci w wieku 6−8 lat, które
uczęszczają do świetlic środowiskowych
funkcjonujących na terenie Płocka, a z
uwagi na swój wiek nie mogą uczestni−
czyć w koloniach letnich.

Dzieci uczęszczające do świetlic wy−
wodzą się z rodzin, znajdujących się
w kryzysie, gdzie często występuje prob−
lem nadużywania alkoholu, a także prze−
moc. Dzieci z tych rodzin często mają ni−
ską samoocenę i poczucie, że odniesienie
sukcesu w ich przypadku jest niemożliwe,
dlatego wymagają wsparcia w procesie
opiekuńczo – wychowawczym. 

Sekcja Placówek Opiekuńczo – Wy−
chowawczych Wsparcia Dziennego –
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku w sierpniu 2007 r. rozpoczęła
realizację projektu, mającego na celu or−

ganizację atrakcyjnej formy spędzania
czasu wolnego dzieci, uczęszczających do
świetlic środowiskowych podczas wakacji
letnich, a także tworzenie szansy na odnie−
sienie przez dziecko sukcesu.

Projekt składał się z dwóch etapów.
Pierwszy stanowił konkurs plastyczny pod
tytułem „Świat moich marzeń”. Przystąpi−
ło do niego 30 dzieci (w wieku 6 – 8 lat,
które uczęszczają do świetlic środowisko−
wych). Złożono 32 prace (jedno dziecko
mogło dać 3 prace). Przy ocenie brano pod
uwagę przede wszystkim technikę i este−
tykę wykonania prac. 

Przyznano trzy nagrody główne i wy−
różnienia dzieciom ze: Świetlicy Środo−
wiskowej Nr 5, Świetlicy Środowisko−
wej Nr 4, Świetlicy Miejskiej Nr 2,
Ogniska Opiekuńczego „Smyk” oraz
z Świetlicy Środowiskowej Nr 12. Na−

grodami były: zestawy plastyczne, a dla
każdego z uczestników – duże opako−
wanie kredek.

Dodatkową nagrodą i II etapem projek−
tu była jednodniowa wycieczka do Muze−
um Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie
ogromną atrakcją była przejażdżka wo−
zem po terenie muzeum. Podczas pobytu
w skansenie dzieci uczestniczyły również
w pokazie wyrobu kwiatów z bibuły. Po−
kaz cieszył się dużym zainteresowaniem,
zwłaszcza, że każde dziecko mogło za−
brać ze sobą zrobione przez siebie kwiaty.
Dzieci zjadły też kiełbaski z grilla z pajdą
chleba przygotowane w karczmie na tere−
nie muzeum. Wycieczka zakończyła się
długim spacerem po skansenie. Dzieci
wróciły zmęczone, ale uśmiechnięte i bar−
dzo zadowolone. Realizacja projektu była
możliwa dzięki środkom finansowym
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta, a także dzięki sponsoro−
wi, którym był Zakład Energetyczny
Płock – Centrum Handlowe Sp. z o.o
(ZEP−HANDEL). (opr. rł)

MOPS podsumował projekt zajęć 

Szansa dla dzieci
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Jesteś rolnikiem lub zajmujesz się
rekultywacją obszarów rolniczych
i nierolniczych? Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Kobierni−
kach k/Płocka ma dla ciebie wyjąt−
kową ofertę. Teraz bezpłatnie mo−
żesz otrzymać humiks – polepszacz
właściwości fizycznych i składu che−
micznego gleby. Wytwarzany jest on
z frakcji organicznej odpadów ko−
munalnych, osadów ściekowych,
wycinki zielonej oraz materiału
strukturalnego.

Produkowany przez ZUOK hu−
miks posiada atest wystawiony przez
Katedrę Chemii Środowiska Wy−
działu Rolniczego Akademii Tech−
niczno−Rolniczej w Bydgoszczy.
Przeprowadzone badania pokazują,
że preparat posiada niską zawartość

metali ciężkich. na szesnaście ozna−
czonych cech, trzynaście spełnia wy−
magania określone dla I klasy polep−
szacza, dwie – dla klasy II i jedna
– dla III. W preparacie nie stwier−
dzono jaj pasożytów.

15 ton humiksu wystarcza na hek−
tar na pięć lat.

Wszystkie informacje nt. humiksu
produkowanego przez ZUOK, m.in.
skład chemiczny można znaleźć na
stronie www.zuok.com.pl. w zakład−
ce „oferta”. Można kontaktować się
również ze Zbigniewem Nowakiem
tel. 024 367 53 60, e−mail: marke−
ting@zuok.com.pl.

Odbiorcy humiksu ponoszą jedy−
nie koszty załadunku – 15 zł za jed−
ną tonę.

(m.d.)

Humiks za darmo

Wraz z końcem października 2007 r.
dobiega końca projekt „Światełko
w tunelu” realizowany od maja 2006 r.
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Płocku. Był on
odpowiedzią na potrzeby 90 osób dłu−
gotrwale bezrobotnych oraz 95 pra−
cowników MOPS w Płocku. Miał na
celu aktywizację klientów ośrodka,
przeciwdziałanie zjawisku wyklucze−
nia społecznego i promocję aktywnej
polityki społecznej poprzez wsparcie
grup szczególnego ryzyka. Jednym
z założeń było również przeprowadze−
nie kampanii promującej wolontariat,
w zakresie integracji z rynkiem pracy.

Warsztaty i szkolenia

Osoby długotrwale bezrobotne obję−
te zostały wsparciem w ramach: rein−
tegracji społecznej (warsztaty moty−
wacyjne i nauki planowania życia)
oraz reintegracji zawodowej (szkole−
nia zawodowe z modułem obsługi
komputera/Internetu) i szkoleniami
z zakresu przedsiębiorczości. Pierwsza
grupa osób rozpoczęła zajęcia indywi−
dualne, prowadzone przez dwóch do−
radców zawodowych, we wrześniu
2006 r. Chodziło o stworzenie dla każ−
dego uczestnika indywidualnego planu
kariery zawodowej. Następnym eta−
pem były warsztaty terapeutyczne,
prowadzone przez psychologów i do−
radców zawodowych. Obejmowały,
między innymi zagadnienia z zakresu
komunikacji, sztuki skutecznego poro−
zumiewania się, treningu zachowań
asertywnych, wzmacniania samooce−
ny i poczucia własnej wartości, umie−
jętności radzenia sobie ze stresem,
wzmacniania motywacji do aktywno−

ści zawodowej i społecznej. W ramach
projektu swoje kwalifikacje zawodo−
we podwyższyło 91 pracowników
MOPS. Uczestniczyli oni w szkole−
niach z zakresu szeroko rozumianej
pracy socjalnej, terapii rodzin, instruk−
torów terapii uzależnień oraz z języ−
ków obcych: angielskiego (20 osób)
i francuskiego (10 osób). 

Podnoszenie kwalifikacji

Od stycznia br. beneficjenci osta−
teczni brali udział w szkoleniach, dają−
cych im kwalifikacje do pracy zawo−
dowej. 8 osób ukończyło „nowoczesne
metody wykończeniowe w budownic−
twie”. 28 osób ukończyło szkolenie na
opiekuna ludzi starszych, a kosmety−
czkę z elementami wizażu – 17 osób. 8
osób ma za sobą kurs fryzjerski, 16
osób kurs na kucharza – barmana
z elementami przyjęć okolicznościo−
wych, a 8 – spawacza z uprawnieniami
CO2. Po ukończeniu szkoleń, dla 20
uczestników zorganizowano dodatko−
wy kurs z zakresu przedsiębiorczości. 

Uczestnicy warsztatów korzystali
także z zajęć obsługi komputera i In−
ternetu. W czasie kiedy rodzice samot−
nie wychowujący dzieci (do 7 roku ży−
cia) uczestniczyli w szkoleniach zawo−
dowych i warsztatach terapeutycz−
nych, ich dzieci były pod opieką spe−
cjalistów w świetlicy MOPS, dzięki
czemu nietrudno było beneficjentom
projektu pogodzić wychowanie dziec−
ka z aktywnym poszukiwaniem pracy.

Warto podkreślić, iż prócz opieki
nad dziećmi, uczestnicy mieli również
zapewnione dodatki szkoleniowe oraz
wyżywienie. Łącznie projekt ukończy−
ło 85 osób długotrwale bezrobotnych.

(opr. rł)

Zakończył się projekt „Światełko w tunelu” adresowany do
osób korzystających z pomocy społecznej i pracowników
MOPS, wpółfinansowany ze środków UE 

Wyrwać z bezrobocia

17 października to Międzynarodo−
wy Dzień Walki z Ubóstwem – dzień
solidarności i wsparcia. Działania, ma−
jące na celu walkę z ubóstwem, akty−
wowaniem osób bezrobotnych i nie−
pełnosprawnych na rynku pracy, w ży−
ciu społecznym oraz kulturalnym po−
dejmuje m.in. Miejski Ośrodek Pomo−
cy Społecznej w Płocku. W ubiegłym
roku z powodu ubóstwa MOPS objął
swoją pomocą blisko 3 tysiące rodzin,
z powodu bezdomności 231 rodzin,
w tym 111 osobom zapewnił schronie−
nie. Ponad 3 tysiące osób mogło liczyć
na bezpłatne obiady, w tym ponad dwa
i pół tysiąca dzieci w szkołach, w ra−
mach rządowego programu „Posiłek
dla potrzebujących”.

W tym roku został uruchomiony
„Dom dla osób doznających prze−
mocy w rodzinie”, przeznaczony
dla 10 osób, zarówno dorosłych jak
i dzieci. W trakcie pobytu w Domu
osoby i rodziny tam przebywające
objęte są pomocą socjalną, psycho−
logiczną, pedagogiczną i prawną,
zapewniona jest im pomoc w roz−
wiązywaniu trudnych problemów
życiowych.

W kwietniu 2007 uruchomione
zostało kolejne mieszkanie chro−
nione. Tym razem przeznaczone
dla osób bezdomnych, objętych in−
dywidualnym programem wycho−
dzenia z bezdomności. 

(opr. rł)

Pomoc ubogim 

Wojewódzki Urząd Pracy w War−
szawie zaprasza osoby bezrobotne,
zarejestrowane w powiatowych urzę−
dach pracy w Warszawie i na Mazo−
wszu, do udziału w bezpłatnych
szkoleniach, rozwijających umiejęt−
ności poszukiwania pracy. 

Dla osób, które zastanawiają się
jak sobie radzić na rynku pracy, jak
skutecznie docierać do wolnych
miejsc pracy, jakie są aktualne ten−
dencje na rynku pracy i jak zaplano−
wać karierę zawodową oraz przygo−
tować CV czy list motywacyjny,
WUP przygotował 1− i 2−dniowe
warsztaty. 

Zajęcia będą odbywały się w pier−
wszej połowie listopada, poprowadzą
je doświadczeni doradcy zawodowi.
Przewidziano sześć cykli zajęć.

W 2006 r. z tego typu szkoleń sko−
rzystało ponad 2100 bezrobotnych.
W 2007 r. udział w zajęciach wzięło
już 1500 osób. 

Szczegółowe informacje o war−
sztatach i zapisach można uzyskać
w Zespole ds. poradnictwa zawodo−
wego WUP w Warszawie, ul. Ciołka
10A, III piętro, pokój 306 i 307, tel.
(0 22) 532 22 08 lub 532 22 41 oraz
na stronie www.wup.mazowsze.pl.

(j)

Szkolenia dla bezrobotnych
Upamiętnić J. Chojnackiego

Niedawno minęła pierwsza rocznica śmierci zasłużonego płocczanina Jaku−
ba Chojnackiego, niestrudzonego społecznika, badacza dziejów Płocka, który
– jak nikt inny – potrafił w rozwoju naszego miasta łączyć historię i nowo−
czesność. Mniej znane są jego zabiegi o lokalizację w Płocku zakładów rafi−
neryjnych i petrochemicznych. A przecież to właśnie Jakub Chojnacki, na kil−
ka lat przed 1959 rokiem, kiedy nie było decyzji o umiejscowieniu kombina−
tu (brany pod uwagę był Łuków, Dęblin, Siedlce, Koło i Konin), rozpoczął
wielką akcję uświadamiającą i przekonywującą mieszkańców i władze do bu−
dowy wielkiego zakładu w Płocku – jako siły sprawczej rozwoju piastowskiej
stolicy państwa. Korzystne warunki lokalizacji wielkiej budowy w grodzie
Krzywoustego przedstawiał również władzom centralnym w Warszawie.

Gdy 5 stycznia 1959 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął
decyzję o budowie Petrochemii w Płocku dr inż. J. Chojnacki skutecznie dbał
o prawidłowy, wspólny rozwój kombinatu i miasta, o połączenie funkcji sta−
rego, historycznego miasta z jego nowoczesną częścią.

Dziś z dumą podkreśla się we wszystkich publikacjach, że na losy współ−
czesnego Płocka największy wpływ miała budowa kombinatu petrochemicz−
nego, przekształcającego niewielkie, mało atrakcyjne miasto w wielki ośrodek
przemysłowy. Zasługi Jakuba Chojnackiego, wieloletniego prezesa Towarzy−
stwa Naukowego Płockiego są niepodważalne.

Wydaje się, że skoro Ignacy Łukasiewicz, który nigdy w Płocku nie był,
może mieć u nas ulicę swego imienia i pomnik, to płocczaninowi Jakubowi
Chojnackiemu należy się przynajmniej tablica pamiątkowa. Marian Wilk

z redakcyjnej poczty��

Jest już dostępny nowy, dwupły−
towy album Płockiej Orkiestry
Symfonicznej z kompozycją Woj−
ciecha Mrozka – Wielka Koncerto−
wa Msza Papieska Missa Solemnis
Sandomiriensis BEATI MUNDO
CORDE”. Album można nabyć

w kasie POS w promocyjnej cenie
35 zł. 

Kasa POS znajduje się przy ul.
Bielskiej 9/11, jest czynna w godzi−
nach: 10 – 15, w środy od 10 do 17,
tel. 024 364 10 85.

(j)

Orkiestra na płycie
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Pogoda nie sprzyja kierowcom,
szczególnie tym, którzy nie potrafią
dostosować prędkości do warunków
panujących na drodze. 

18 października w miejscowości
Krzykosy, na trasie Bulkowo−Bli−
chowo, doszło do tragicznego wy−
padku, w którym dwie osoby zginę−
ły, a cztery zostały ciężko ranne.
Kierujący polonezem, na zakręcie
stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał do rowu i uderzył w betono−
wy przepust wodny. – Samochód
kilkakrotnie dachował – mówi Ma−
riusz Gierula, rzecznik prasowy po−
licji. Na miejscu zginął kierowca
i pasażer, a cztery inne osoby zosta−

ły ranne. Jedna z nich została prze−
wieziona śmigłowcem do szpitala
w Warszawie.

Dzień później na trasie z Płocka
do Sierpca citroen zderzył się czoło−
wo z ciężarówką przewożącą mleko.
Zginęła 50−letnia pasażerka samo−
chodu osobowego. – Według wstęp−
nych ustaleń, kierowca citroena
podczas wyprzedzania rowerzysty
stracił panowanie nad pojazdem
– opowiada Gierula. 

Droga w miejscu wypadku była
zablokowana przez trzy godziny.
Kierowcy musieli korzystać z obja−
zdu przez Zągoty. 

(m.d.)

Groźna jesień

Płocka policja przypomina o zmia−
nie organizacji ruchu na ul. Wyszo−
grodzkiej. Od ponad trzech tygodni,
kiedy otwarto nowy most, kierowcy
mają problemy z przejazdem przez
rondo. Początkowo działała sygnali−
zacja świetlna, ale ponieważ tworzy−
ły się korki, zdecydowano o jej wyłą−
czeniu. Od tej chwili kierujący poja−
zdami nie wiedzą, jak się zachować
na rondzie. Dochodzi do bardzo róż−
nych, ciekawych, a wręcz niebez−
piecznych sytuacji, np. niektórzy kie−
rowcy potrafią na rondzie pojechać
pod prąd. – Tylko w czasie jednego
weekendu doszło tam do 15 kolizji
– opowiada Mariusz Gierula, rzecz−
nik prasowy policji. – Za jazdę nie−
zgodną z przepisami funkcjonariusze

wystawili 42 mandaty. Nie obyło się
bez wielu pouczeń i ostrzeżeń. 

Wielu kierowców jeździ w tym re−
jonie „na pamięć”, nie zwracając
uwagi na oznakowanie pionowe i po−
ziome, a ponadto nie zna przepisów
drogowych. – Przypominamy, że po−
jazd znajdujący się na rondzie ma
pierwszeństwo przejazdu – mówi
Gierula. 

Na wniosek policji, służby drogowe
ustawiły przed nowym rondem dodat−
kowe oznakowanie. Z daleka widocz−
ne są znaki informujące o zmianie
pierwszeństwa przejazdu. Tymczaso−
wo dopuszczono prawy pas ruchu – ja−
dąc w stronę Podolszyc – do jazdy na
wprost (do tej pory służył on tylko do
skrętu na most). (m.d.)

Kierowcy i rondo

Z
 A

R
C

H
IW

U
M

 P
O

L
IC

JI

Dwóch zatrzymanych mężczyzn
oraz odzyskany samochód skradziony
w Niemczech – to efekt współpracy
płockiej policji w ramach Układu
Schengen. 

SIS to System Informacyjny
Schengen, czyli komputerowa baza
danych, do której dostęp mają: poli−
cja, urzędy konsularne oraz straż
graniczna państw członkowskich
Unii Europejskiej. Centralny serwer
znajduje się w Strasburgu. Pozwala
on na sprawdzenie, czy osoby lub
rzeczy, które przejeżdżają przez gra−
nice państw UE lub już znajdują się

na ich terenie, nie są poszukiwane,
niejawnie nadzorowane lub czy nie
dotyczy ich zakaz wstępu. 

Z SIS skorzystali już płoccy poli−
cjanci. Na początku października
funkcjonariusze zatrzymali 20−let−
niego płocczanina, który poszukiwa−
ny był w Austrii. Nie miał też szczę−
ścia kolejny mężczyzna, który kilka
dni później trafił w ręce policji, a in−
teresowali się nim holenderscy fun−
kcjonariusze. W połowie październi−
ka odnaleziono i zabezpieczono
– dzięki SIS – skradzione w Niem−
czech BMW. (m.d.)

SIS dla policji

Chcesz zostać olejowym Sherloc−
kiem Holmes’em? Jeśli tak, to weź
udział w ogólnopolskim konkursie pn.
Tropiciele Olejów Odpadowych. Na
naszym terenie jego organizatorem jest
Związek Gmin Regionu Płockiego. 

Celem konkursu jest kształtowanie
i promowanie właściwej postawy sprzy−
jającej trosce o środowisko, a w szcze−
gólności nawyku odpowiedzialnego
gospodarowania odpadami niebezpiecz−
nymi – olejami odpadowymi. W kon−
kursie mogą wziąć udział wszyscy, nie−
zależnie od wieku. Uczestnicy mają za
zadanie zlokalizować najbliższy miejscu
zamieszkania pojemnik na olej odpado−
wy lub punkt przyjmowania oleju odpa−
dowego. Następnie trzeba wykonać na
kartce formatu A4 mapę najbliższej oko−
licy i zaznaczyć na niej: miejsce swoje−
go zamieszkania, główne drogi, waż−
niejsze miejscowości i ewentualnie bu−
dynki użyteczności publicznej (np. szko−

ły, Urząd Miasta/Gminy itp.). Na szkicu
nie może zabraknąć również punktu
zbiórki olejów odpadowych. Trzeba po−
dać również jego dokładny adres. 

Zgłoszenia, według wzoru zamiesz−
czonego na stronie www.zgrp.pl., na−
leży dostarczyć do Związku Gmin Re−
gionu Płockiego, al. Kobylińskiego 6
do 3 grudnia. Nagrodami będzie
sprzęt sportowy. 

Koordynatorem konkursu jest Miro−
sław Ruszała, tel. 017 86 11 770, a ze
strony ZGRP – Joanna Imiela, tel. 024
263 32 74, e−mail: zgrp@op.pl.

Zakończenie i podsumowanie kon−
kursu nastąpi 7 grudnia na Uniwersy−
tecie Rzeszowskim podczas Gali Lide−
rów Ekologii.

Konkurs finansowo wspiera: Naro−
dowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz WFO−
ŚiGW w Rzeszowie, Poznaniu
i Gdańsku. (m.d.)

Nie tylko dla dzieci

* Z VW LT, zaparkowanego przy ul. Cho−
pina, złodzieje zabrali telefon komór−
kowy i zestaw nawigacji satelitarnej.

* Z marketu przy al. Kobylińskiego
trzech mężczyzn ukradło artykuły
chemiczne. 

* W mieszkaniu 58−letniej kobiety przy
ul. Lasockiego policjanci znaleźli
18,5 litra nielegalnego alkoholu.

* 30−letni kierowca autobusu nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu przy ul.
Chemików i uderzył w ciężarowego
peugeota. Do szpitala trafił kierowca
ciężarówki.

* 31− i 32−letni płocczanie ukradli 22−let−
niemu mężczyźnie portfel z doku−
mentami i pieniędzmi. Sprawcy trafili
do aresztu, a skradziony portfel do
właściciela. Do zdarzenia doszło przy
al. Jachowicza.

* Na ul. Spółdzielczej 39−letnia płocczan−
ka, kierująca matizem, nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu i uderzyła
w 31−letniego motocyklistę. Męż−
czyzna trafił do szpitala.

* Dwóch mężczyzn pobiło 24−letniego
mężczyznę i skradło mu telefon ko−

mórkowy oraz pieniądze. Do zdarze−
nia doszło przy al. Kobylińskiego.

* Policjanci zatrzymali 24−letniego moto−
cyklistę, który nowym mostem jechał
z prędkością 200 km/godzinę. Męż−
czyzna „zarobił” 45 punktów karnych
i stracił prawo jazdy. O dalszych kon−
sekwencjach zadecyduje sąd grodzki.

* Do policyjnego aresztu trafiła 41−letnia
bezdomna kobieta, która próbowała
ukraść z jednego z płockich sklepów
dwie butelki wódki oraz kilogram
schabu.

* Z piwnicy przy ul. Wolskiego zginęły
łyżwy, telewizor i rower górski.

* Przy ul. Jaśminowej funkcjonariusze
zatrzymali 18−latka, który miał przy
sobie torebkę z amfetaminą. 

* Policjanci zatrzymali 17− i 21−latka,
którzy z ul. Kwiatka próbowali ukraść
Fiata 126p. Po wypchnięciu go na
drogę i włamaniu do środka, sprawcy
próbowali uruchomić pojazd. Gdy się
to nie udało, zabrali się za demontaż
tylnych świateł innego fiata. W tym
momencie wpadli w ręce patrolu i zo−
stali przewiezieni do aresztu. (m.d.)
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Nieprzerwanie od 2000 roku Stowa−
rzyszenie „Starówka Płocka” wspólnie
z Gazetą Wyborczą Płock prowadzi ak−
cję Ratujmy „Płockie Powązki”. Do−
chód z akcji przeznaczamy w całości na
renowację nagrobków z historycznych
płockich nekropolii. Środki finansowe
uzyskujemy z kwesty odbywającej się
co roku na cmentarzach płockich oraz
z wpłat na konto bankowe. Przez te la−
ta zebraliśmy około 240 tys. zł i zakon−
serwowaliśmy 17 zabytkowych na−
grobków.

Podjęliśmy się wspólnych działań ze
względu na dramatyczną sytuację na
płockich nekropoliach, zwłaszcza na
tzw. „starym” cmentarzu przy al. Koby−
lińskiego. Nekropolia ta, najstarsza na
Mazowszu, jest obiektem bardzo waż−
nym dla historii Płocka. 

Już w roku 1876 ksiądz Antoni Bryk−
czyński drukował we fragmentach
w „Korespondencie Płockim” informa−
tor: „Cmentarz Płocki”, zawierający da−
ne o nagrobkach i osobach – zasłużo−
nych obywatelach naszego miasta, po−
chowanych na tej nekropolii.

Ten tak ważny zabytek ginął na na−
szych oczach. Z inwentaryzacji wyko−
nanej na zlecenie urzędu konserwator−
skiego w 2000 roku wynikało, że na
cmentarzu jest jeszcze wiele nagrobków
cennych pod względem historycznym
i artystycznym, lecz ich stan ulega dra−
matycznemu pogorszeniu. Z ponad 230
nagrobków zachowało się wówczas
w różnym stanie około 50. Wymagały
one natychmiastowej konserwacji, a od
lat brakowało odpowiednich środków
finansowych. Jak ważne dla przyszłości
narodowej, dla zachowania tożsamości
Polaków jest utrzymanie w dobrym sta−
nie nekropolii i pamięci o ludziach za−
służonych dla kraju i miasta, nie wypa−
da wręcz dywagować. 

Stowarzyszenie „Starówka Płocka”
jest statutowo zobowiązane do podej−
mowania działań, zmierzających do ra−
towania zabytków Płocka. Gazeta Wy−
borcza zobowiązała się do rozpropago−
wania akcji. I tak wspólnie postanowi−

liśmy spróbować, na miarę naszych sił,
rozwiązać problem braku funduszy na
konserwację najcenniejszych nagrob−
ków z zabytkowych cmentarzy poprzez
publiczną zbiórkę pieniędzy. 

Naszą akcję nazwaliśmy Ratujmy
„Płockie Powązki”. Chcieliśmy również
w ten sposób nawiązać do warszawskiej
kwesty, zainicjowanej i prowadzonej
przez Jerzego Waldorffa. Mieliśmy na−
dzieję, że – tak jak jemu – uda nam się
stworzyć wieloletnią akcję, którą konty−
nuować będą nasi następcy. 

W roku 2007 stwierdziliśmy, że czas
na małe podsumowanie. Na kaplicy
Niemirowskich umieściliśmy w 2001
roku tablicę upamiętniającą akcję
i przywołaliśmy na niej tekst aktu loka−
cyjnego Płocka z 1237: „Wszystko, co
dzieje się w czasie, razem z czasem gi−
nie, jeżeli nie zostanie przez dowód
piśmienny uwiecznione”. Naszą po−
trzebę uwiecznienia akcji poprzez do−
wód piśmienny zrozumieli: Agencja
Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
w Płocku oraz Urząd Marszałkowski
w Warszawie. Znaleźli dla nas pienią−
dze umożliwiające wydanie folderu pt.
„Pamięć ocalona. Przewodnik po płoc−
kich cmentarzach”, obrazującego do−
tychczasowe wyniki akcji (fragmenty
poniżej – przyp. red.). Nie odważyli−
byśmy się wydać na ten druk pieniędzy
z kwesty. Folder został oddany do dru−
ku w płockiej Drukarni Agpress. Uka−
że się w listopadzie tego roku.

Stowarzyszenie „Starówka Płocka”

1. kwesta – 2000 rok

Nagrobek Teresy z Krajewskich
Rodzickiej podkomorzyny zakroczym−
skiej, zmarłej 18 kwietnia 1828 roku,
jest jednym z najstarszych na „starym”
cmentarzu przy al. Kobylińskiego. Od−
nowiony został jako pierwszy za środki
finansowe zebrane podczas akcji w ro−
ku 2000. 

Co wiemy o pani podkomorzynie?
„Czym dla Warszawy był dom p. kaszte−
lanowej Połanieckiej, tym dla Płocka

był w swoim czasie salon podkomorzyny
Zakroczymskiej. Była to matrona łączą−
ca do staropolskich cnót – francuzką
ogładę, macierzyńską dla młodych ser−
deczność, dawną otwartość i gościn−
ność. Dla tego też drzwi jej domu otwar−
te dla każdego, przestępowali równie
chętnie młodzi wojskowi, urzędnicy
i obywatele wiejscy – jak sędziwe ma−
trony i ludzie wiekiem i godnością po−
ważni. Umiała ona z taktem prawdziwie
wyższej kobiety, kierować w swym domu
rozmową, a swoboda dana każdemu, lu−
bo daleką była od sztywności, nigdy jed−
nak nie zamieniła się w swawolę i naj−
mniejszą niestosowność”.

Z nagrobka Podkomorzyny zacho−
wała się jedynie płyta z marmuru bole−
chowickiego, z inskrypcją po obu jej
stronach napisaną delikatną kursywą,
odnaleziona na stosie fragmentów in−
nych nagrobków. Po konserwacji płytę
ustawiono na nowym cokole z tego sa−
mego kamienia w miejscu grobu Pod−
komorzyny, odnalezionym dzięki opi−
sowi cmentarza z 1876 r. sporządzone−
mu przez ks. Antoniego Brykczyńskie−
go. Prace konserwatorskie wykonała
w 2001 roku Joanna Duszyńska – Ga−
wińska – konserwator dzieł sztuki z To−
runia. Aranżację grobu wykonali nieod−
płatnie: Wojciech Popielski z PHU
„Popielski” oraz Marek Klikczyński
z firmy „Arbor” z Płocka.

2. kwesta – 2001 rok

W 2002 roku, na „starym” cmentarzu
przy al. Kobylińskiego, poddaliśmy
konserwacji nagrobek zmarłego w 1866
roku radcy kolonialnego, sztablekarza
i inspektora lekarskiego Guberni Płoc−
kiej Stanisława Sienickiego – „płockie−
go Judyma”, którego do grobu odpro−
wadziło: „całe duchowieństwo, wieloty−
sięczny tłum wiernych, a na koniec licz−
nie zebrani starozakonni ze swoim rabi−
nem na czele”. 

Doktor Sienicki ma przepiękne epita−
fium w nawie głównej katedry płockiej,
z portretem profilowym, ufundowane
przez przyjaciół lekarza. Pomnik na−
grobny na cmentarzu wystawili miesz−
kańcy Płocka i okolicy ze składek pub−
licznych „jako należny hołd cnocie i na−
uce”, czcząc pamięć „prawdziwego
opiekuna ubogich i zacnego kraju Oby−
watela”. Na sklepieniu krypty grobowej
wzniesiono cokół z prostokątną płytą
inskrypcyjną wykonaną z piaskowca
szydłowieckiego. Pole grobowe ogro−
dzono czterema słupkami, również
z piaskowca, połączonymi żelaznymi
prętami. 

Nagrobek przed rozpoczęciem kon−
serwacji był uszkodzony – płyta miała
utrącony prawy górny róg, brakowało
żelaznych prętów z ogrodzenia i jedne−
go słupka, a trzy pozostałe były znisz−
czone. Żelazne pręty ogrodzenia wyko−
nał nieodpłatnie Tomasz Tucholski
z P.T. Tucholski Płock.

Wykonana z marmuru bolechowic−
kiego płyta epitafijna adwokata Stani−
sława Sonnenberga, wmurowana
w połowie XIX wieku w lico muru „sta−
rego” cmentarza przy bramie od strony
ul. Kazimierza Wielkiego, jest jedynym
odnalezionym fragmentem nagrobka

powstałego po 1813 roku. Jak wynika
z inskrypcji, Stanisław Sonnenberg był
adwokatem Trybunału Departamentu
Płockiego i żył niespełna 40 lat. Nagro−
bek wystawił mu bezimienny przyja−
ciel. Został odnowiony – jako kolejny –
w 2002 roku. 

W tym samym roku zakonserwowa−
liśmy również nagrobek Henryka
Grendyszyńskiego – Radcy Prawnego
Rządu Gubernialnego Płockiego, zmar−
łego w 1868 roku. Żeliwna płyta na−
grobna odlana wraz z napisem i wanita−
tywnym motywem w formie pierścienia
utworzonego z węża połykającego swój
ogon oraz uskrzydlonej klepsydry, odz−
nacza się wyjątkową urodą. Przed reno−
wacją była przeniesiona z grobu radcy
w przypadkowe miejsce na drugą stronę
bocznej alejki.

3. kwesta – 2002 rok

W 2003 roku poddaliśmy konserwa−
cji fragment płyty epitafijnej z nieistnie−
jącego nagrobka pułkownika Jana Gu−
genmusa – legionisty, oficera wojsk
Księstwa Warszawskiego i potomka
królewskich zegarmistrzów.

Zabytek ten, znaleziony na „starym”
cmentarzu przy al. Kobylińskiego,
wiele lat przechowywany w urzędzie
konserwatora zabytków w Płocku, sta−
nowi pamiątkę historyczną ogromnej
wartości. Biografia pułkownika jako
żywo przypomina legendę o żołnierzu
tułaczu. 

Urodził się 12 maja 1774 roku
w Warszawie. Jego ojciec Franciszek,
podobnie jak dziadek, był nadwornym
zegarmistrzem króla Stanisława Augu−
sta. W 1790 roku wstąpił do artylerii
pieszej koronnej, jako kanonier. Wal−
czył w 1792 roku jako bombardier, a w
1794 roku awansował na oberfajerwer−
ka. W 1797 roku zaciągnął się do Legio−
nów Dąbrowskiego i wziął udział
w kampanii we Włoszech w latach
1797−99 – już jako porucznik. Po kapi−
tulacji Mantui dostał się do niewoli au−
striackiej, w której przebywał 11 mie−
sięcy, a potem wrócił do kraju. W 1807
roku wstąpił jako kapitan 1 klasy do
tworzącej się artylerii Księstwa War−
szawskiego. Po kapitulacji Drezna do−
stał się do niewoli. W czasie marszu na

Jest czas radości i czas smutku, czas siewu i czas zbiorów. Czas życia i czas cmentarzy. Mamy – dzięki Państwa ofiarności
– szansę na to, by materialne świadectwa istnienia człowieka na ziemi ocalić. Choćby przez szacunek dla tych, którzy na tej naj−
bliższej nam ziemi po prostu... byli.

Grób Władysławy Gradomskiej

Płockie „Powązki”



11Sygnały Płockie

Moskwę dowodził artylerią w 17. dywi−
zji Dąbrowskiego w stopniu majora.
W październiku 1807 roku odznaczony
został Legią Honorową, a w marcu
1808 roku – złotym krzyżem Virtuti Mi−
litari za bitwę pod Frydlandem. W orga−
nizującej się armii Królestwa Polskiego
został dyrektorem artylerii (w listopa−
dzie 1815 roku) i tymczasowym ko−
mendantem twierdzy Modlin (w kwiet−
niu 1822 roku). W lipcu 1827 roku
awansował na pułkownika, a w maju
1830 roku otrzymał znak honorowy za
25 lat nieskazitelnej służby oficerskiej.
W powstaniu listopadowym pozostał
wierny księciu Konstantemu – został
tymczasowym komendantem Modlina.
W grudniu 1830 roku podpisał formalną
kapitulację i protokólarne przekazanie
twierdzy powstańczemu Rządowi Naro−
dowemu. Od lutego 1831 roku był dy−
rektorem arsenału składowego w War−
szawie. Od maja 1832 roku przeznaczo−
ny został do zadań wojskowych w Płoc−
ku. I tu historia życia Gugenmusa ury−
wała się – nie wiadomo było co się
z nim stało. Jedynym śladem było
wspomnienie o nagrobku Jana Gugen−
musa w opisie zabytkowego cmentarza
przy al. Kobylińskiego pióra księdza
Antoniego Brykczyńskiego.

Stowarzyszenie „Starówka Płocka”
odnalazło w Archiwum Diecezjal−
nym w Płocku akt zgonu pułkownika.
Wynika z niego, że Jan Gugenmus
zmarł w wieku 66 lat w Płocku
w 1841 roku w Hotelu de Berlin przy
Starym Rynku 8.

W roku 2003 otrzymaliśmy wysoką
dotację od Towarzystwa Ubezpieczeń
WARTA i było nas wreszcie stać na
konserwację najcenniejszego pod
względem artystycznym zabytku na
„starym” cmentarzu przy al. Kobyliń−
skiego: nagrobka rodziny Kozłow−
skich. 

Pochodzący z okresu po 1859 roku
pomnik Antoniego i Józefa Kozłow−
skich, w wyniku wielokrotnych zmian
w obrębie muru cmentarza, stał się
fragmentem ogrodzenia od strony ulicy
Kazimierza Wielkiego. Jego głównym
elementem była figura alegoryczna
– płaczka z piaskowca szydłowieckie−
go, bardzo zniszczona, bez rąk i głowy
– utrąconej i przechowywanej przez la−
ta w urzędzie konserwatorskim.

W 2003 roku, na cmentarzu ewange−
licko – augsburskim przy ul. Kazimie−
rza Wielkiego, dzięki dotacji otrzyma−
nej od PERN w Płocku, zakonserwowa−
liśmy nagrobek Władysława Sztroma−

jera – pierwszego prezesa Rady Miej−
skiej Miasta Płocka drugiej Rzeczpos−
politej, jednego z najwybitniejszych
uczestników i organizatorów życia spo−
łecznego w Płocku.

Maria Macieszyna pisała o Sztroma−
jerze w „Pamiętniku Płocczanki”: „to
człowiek zdolny, pracowity, pomysłowy
finansista (...) grał wybitną rolę w ko−
łach społecznych Płocka, do tego stop−
nia, że mimo iż był ewangelikiem, był
persona grata u Biskupa.

Urodził się 27 lipca 1861 roku
w Warszawie. Tu skończył nauki po−
czątkowe i na Uniwersytecie uzyskał ty−
tuł magistra farmacji. Potem przeniósł
się do Płocka, w którym mieszkał do
końca życia. W Płocku założył w 1893
roku skład apteczny. Interesował się ży−
ciem spółdzielczym, był w „stałych sto−
sunkach” z jednym z jego inicjatorów,
późniejszym Prezydentem Rzeczpospo−
litej – Stanisławem Wojciechowskim.
W 1901 roku stworzył Towarzystwo
Drobnego Kredytu, prezesem którego
był 31 lat. Wiele pracy poświęcił orga−
nizowaniu rzemieślników w Płocku
i eksportu ich wyrobów do Rosji. Brał
czynny udział w ruchu spółdzielczym
na terenie ogólnopaństwowym, był jed−
nym z założycieli Banku Spółdzielcze−
go w Warszawie, pozostawał w stosun−
kach ze znakomitym organizatorem
spółek zarobkowych w Poznaniu – księ−
dzem Wawrzyniakiem. Na terenie Płoc−
ka brał udział w działalności towa−
rzystw dobroczynnych. Był jedną
z osób wchodzących w skład Komitetu
Obywatelskiego, który powstał w Płoc−
ku w 1914 roku, po opuszczeniu miasta
przez władze carskie. W komitecie tym
współpracował z innymi wybitnymi
płocczanami: Izydorem Sarną, Stanisła−
wem Górnickim, ks. Ignacym Lasockim
i Stefanem Betleyem. W czasie wojny
brał czynny udział w organizacjach nie−
podległościowych i stał się piłsudczy−
kiem. Był kandydatem socjalistów na
pierwszego polskiego burmistrza Płoc−
ka, ale wybory przegrał wówczas
z Aleksandrem Macieszą. Po odzyska−
niu niepodległości, w odrodzonej Pol−
sce, został pierwszym prezesem Rady
Miejskiej Miasta Płocka. 

W roku 2003 przeprowadziliśmy
również konserwację płyty epitafijnej
z nagrobka Pauliny Wilewskiej, trzy−
nastoletniej dziewczynki zmarłej
w 1830 roku. Płyta była wmurowana
w wewnętrzne lico muru „starego”
cmentarza przy bramie od strony ul.
Kazimierza Wielkiego i była bardzo
zniszczona. 

4. kwesta – 2003 rok

W 2004 roku na „nowym” cmentarzu
przy al. Kobylińskiego poddaliśmy re−
nowacji grobowiec Orląt Lwowskich
– rodzeństwa Grabskich: Heleny, Jana
i Tadeusza, młodziutkich płocczan po−
ległych w 1920 roku w walkach
o Lwów.

Piętnastoletnia Helena, działaczka
Ochotniczej Legii Kobiet, mimo sprze−
ciwu rodziny uciekła z domu na front.
Zginęła 11 kwietnia 1919 roku, pod ko−
niec walk o Lwów, trafiona odłamkami
eksplodującego pocisku artyleryjskie−
go, gdy stała na warcie na dworcu ko−
lejowym. 

Jan, trzy lata starszy od Heleny, czło−
nek Szturmowej Kolumny Odsieczy
Lwowa, uczeń Małachowianki, poległ

14 czerwca 1919 roku w walkach pod
Rawą Ruską. Został ekshumowany po
długich staraniach rodziców, którzy
bardzo chcieli, by ich dzieci spoczywa−
ły razem, w jednym grobie. 

Tadeusz, najstarszy z trójki rodzeń−
stwa, bił się w wojnie z bolszewikami ja−
ko żołnierz Polskiej Organizacji Woj−
skowej. Obok siostry i młodszego brata
walczył w obronie Lwowa. Jako jedyny
z młodych Grabskich wrócił do domu,
ale ciężko ranny i schorowany zmarł
w Płocku 28 listopada 1920 roku. 

Przedwojenna prasa szeroko relacjo−
nowała sprowadzenie zwłok rodzeń−
stwa Grabskich do Płocka. „Prezydent
Lwowa nie chciał dać wywieźć ciała
Haliny Grabskiej [to prawdopodobnie
błąd autora, Grabska miała na imię He−
lena – red.] z tego miasta, bo wiedział,
że to Skarb Polski Niepodległej, aż uleg−
łszy – sam szedł za trumną, by ją odpro−
wadzić na dworzec kolejowy. (...) W Ra−
wie Ruskiej i Lwowie ludność miast
tych, władze i wojsko przy eksportacji
zwłok na kolej wystąpiły z wielką patr−
jotyczną manifestacją (...).”

W 2004 roku sfinansowaliśmy
wreszcie planowaną od początku akcji
konserwację nagrobka rodziny Pestu−
giów w alei głównej „starego” cmenta−
rza. Rodzina ta przyjechała do Płocka
z Lombardii i należała do zamożniej−
szych rodów kupieckich na północnym
Mazowszu. Ich grób to imponująca mu−
rowana krypta przysypana ziemią, na
której wzniesiono po 1865 roku pomnik
nagrobny z piaskowca i wapienia piń−
czowskiego, w formie ustawionych na
sobie kolejno prostopadłościennych
elementów, zwieńczony urną przykrytą
draperią – zniszczoną, przechowywaną
w urzędzie konserwatorskim w Płocku. 

5 kwesta – 2004 rok

W 2005 roku Towarzystwo Naukowe
Płockie sfinansowało konserwację na−
grobka Aleksandra i Marii Macieszów
na „nowym” cmentarzu, czcząc w ten
sposób 130. rocznicę urodzin i 60.
śmierci dr. Aleksandra – wieloletniego
prezesa TNP i pierwszego, po latach nie−
woli, polskiego burmistrza Płocka, pre−
zesa Towarzystwa Lekarskiego, jednego
z największych płocczan ubiegłego wie−
ku. Macieszowie cały majątek przekaza−
li TNP, byli wielkimi społecznikami, or−
ganizowali zbiórki pieniędzy – na obro−

nę kraju, na wakacje lub dożywianie
biednych dzieci. Maria pomagała mężo−
wi, pisała opowiadania, pamiętniki
i przewodniki po mieście. To między in−
nymi ona skrzyknęła ludzi na dawny
Plac Floriański (obecnie Obrońców
Warszawy) do obrony przed bolszewi−
kami w 1920 roku. W czasie II wojny
światowej odmówiła podpisania volksli−
sty, za co została wywieziona do obozu
koncentracyjnego. 

Nagrobek wzniesiono w 1945 roku
po śmierci Aleksandra. Został wykona−
ny z piaskowca w warsztacie J. Kuzy
w Płocku. 

W 2005 roku zakonserwowany zo−
stał również nagrobek Lubowidzkich
i Broniewskich na „nowym” cmenta−
rzu przy al. Kobylińskiego. Neogotyc−
ki żeliwny nagrobek powstał po roku
1882 w płockiej fabryce Maszyn Rol−
niczych Sarny. 

W grobie, zlokalizowanym przy alei
głównej cmentarza, pochowano między
innymi Antoniego Broniewskiego
– urzędnika bankowego, działacza Płoc−
kiego Towarzystwa Wioślarskiego i oj−
ca największego płockiego poety Wła−
dysława oraz dziadków poety – Lubo−
widzkich. 

W tym samym roku profesor Janusz
Krause zakonserwował i częściowo zre−
konstruował żeliwny krzyż oraz ogro−
dzenie z nagrobka Władysławy Gra−
domskiej z „nowego” cmentarza. Gro−
bowiec ten, ufundowany przez rodzinę
zmarłej w 1880 roku, powstał w płoc−
kiej fabryce Maszyn Rolniczych Sarny.
Najpiękniejszym jego elementem był
właśnie poddany konserwacji, złamany
i niekompletny krzyż – z wieńcem róża−
nym otaczającym gorejące serca, anio−
łami i postacią Chrystusa Sędziego. 

6. kwesta – 2005 rok

W 2006 roku, wspólnie z Kurią Die−
cezjalną Płocką, sfinansowaliśmy kon−
serwację nagrobka rodziny Nowowiej−
skich na „nowym” cmentarzu przy al.
Kobylińskiego. W grobie, zlokalizowa−
nym przy alei głównej cmentarza, abp
A. J. Nowowiejski pochował swych ro−
dziców: matkę Marię z Sutkowskich
i ojca Antoniego. Nagrobek z piaskow−
ca szydłowieckiego i marmuru karraryj−
skiego, wyrzeźbiony został w pracowni
J. Szyllinga z Płocka po 1885 roku.
Podczas trwania prac konserwatorskich,
w gronie członków Stowarzyszenia
„Starówka Płocka” narodził się pomysł,
by przy okazji renowacji grobu rodzin−
nego stworzyć w nim symboliczne
miejsce pochówku samego Arcybisku−
pa – historyka, działacza społecznego,
najwybitniejszego płocczanina w przed−
wojennym Płocku, zakatowanego przez
hitlerowców w 1941 roku w obozie
w Działdowie, którego papież Jan Pa−
weł II zaliczył w poczet Błogosławio−
nych Kościoła. Kuria Diecezjalna Płoc−
ka pomysł zaakceptowała i zorganizo−
wała uroczyste przywiezienie garści
ziemi z obozu koncentracyjnego
w Działdowie. Dorota Rudzińska wy−
kuła na nagrobku ustalony wspólnie
tekst pamiątkowy. 

W 2006 roku, wspólnie ze „Społem”
PSS „Zgoda”, sfinansowaliśmy prace
i roboty konserwatorskie przy grobie
Kalinowskich, wzniesionym po 1889
roku w alei głównej „nowego” cmenta−
rza przy al. Kobylińskiego. 

dokończenie na następnej stronie

Grób Antoniego i Józefa Kozłowskich

Grób rodziny Pestugia
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W grobie tym został pochowany Jó−
zef Mądrzejewski – wieloletni prezes
„Zgody”, członek Rady Miejskiej, szef
izby skarbowej oraz ochotniczej straży
pożarnej, człowiek – jak można prze−
czytać w przedwojennych relacjach – o
niezwykłej pracowitości. 

Nagrobek jest imponujący, zdobi go
kanelurowana kolumna nakryta draperią. 

W roku 2006, wspólnie z płocczana−
mi Krystyną i Marianem Hanuszami,
sfinansowaliśmy konserwację pomnika
nagrobnego zmarłego w 1874 roku
urzędnika Komisji Spraw Wewnętrz−
nych Józefa Hanusza (zbieżność naz−
wisk przypadkowa). Nagrobek z pia−
skowca i marmuru dębnickiego, wznie−
siony w formie stelli ustawionej na be−
tonowej tumbie, z kamiennymi słupka−
mi pierwotnie połączonymi metalowy−
mi prętami, powstały po roku 1873, był
w fatalnym stanie. Brakowało wieńczą−
cego pomnik krzyża, dwóch słupków
i prętów ogrodzenia. Tablica inskryp−
cyjna z marmuru dębnickiego była po−
kruszona i przechowywana od lat
w urzędzie konserwatorskim. 

We frontowej ściance betonowego
cokołu wmurowana jest piaskowcowa
płytka z płaskorzeźbą przedstawiającą
herb. Identyfikowano go jako Półkozic,
z labrami i hełmem w koronie z trzema
piórami. To Marian Hanusz zwrócił na−
szą uwagę, że herb ten został nieprawi−
dłowo zidentyfikowany – nie jest to
Półkozic, a Lubliniec.

7. kwesta – 2006 rok 

W roku 2007, wraz z Kurią Diece−
zjalną oraz Towarzystwem Salezjań−
skim w Płocku, podjęliśmy się trudu
konserwacji nagrobka rodziny Lasoc−
kich na „nowym” cmentarzu przy al.
Kobylińskiego. Pochowani są w nim
rodzice księdza Ignacego Lasockiego
– prałata płockiej kapituły katedralnej,
twórcy „Stanisławówki” i patrona ulicy
położonej obok kościoła św. Stanisła−
wa Kostki. 

Ks. prałat Ignacy Lasocki pochodził
z ziemiańskiej rodziny, w Płocku skoń−
czył gimnazjum i seminarium duchow−
ne, potem studiował w Rzymie, gdzie
uzyskał tytuł doktora. Po powrocie do
Płocka w 1906 roku założył Płockie To−
warzystwo Pomocy dla Uczącej się
Młodzieży i kupił opuszczone przez car−
ską armię koszary przy al. Jachowicza,
które przebudował i zamienił na kośció−
łek oraz pomagający młodym ludziom
zakład „Stanisławówka”. Był jednym
z tych, którzy przywieźli bibliotekę ze
Skępego – dziś zbiór im. Zielińskich. 

Pomnik Lasockich, stojący przy
głównej alei cmentarza w połowie dro−
gi do kaplicy, jeden z najpiękniejszych
na nekropolii, od lat był bardzo okale−
czony. Jego głównego elementu – po−
staci Chrystusa, czas i ludzie pozbawili
ramion. Powstał pomiędzy 1890 a 1901
rokiem z piaskowca i marmuru, w sty−
lu eklektycznym w warsztacie Wojdygi
w Warszawie. Opr. (j)

* Większość prac konserwatorskich
wykonano w warszawskiej pracowni
Doroty Rudzińskiej. Cytaty pochodzą
z „Pamiętnika płocczanki” Marii Ma−
cieszyny oraz opisu płockiego cmenta−
rza ks. Antoniego Brykczyńskiego
z 1876 roku.

Między 8 a 16 września 1939 roku
w rejonie Radziwia i w samym Radzi−
wiu toczyły się ciężkie walki z Niem−
cami. Przez Płock, gdzie były dwa
mosty, szło z północy niemieckie na−
tarcie (jedno z wielu) na Warszawę.
Po wysadzeniu mostów, wieczorem 8
września, Niemcy starali się przepra−
wić przez Wisłę i kontynuować natar−
cie. Sam Płock nie był broniony. 

Pierwsze dni po zajęciu Płocka to
wzajemny ciężki ostrzał artyleryjski
i z broni maszynowej. Mieszkańcy
Radziwia, w większości, opuścili do−
mostwa, spłonęły zabudowania przy
ulicy Dobrzykowskiej. Po uchwyce−
niu przyczółka po stronie radziwskiej,
walki o przeprawę zamieniły się
w walkę o jak najdłuższe powstrzy−
manie Niemców. W tym czasie trwa−
ła już największa bitwa kampanii
wrześniowej – Bitwa nad Bzurą. Po−
lacy walczyli bez osłony lotniczej.
Apogeum tych walk obronnych nastą−
piło 15 września, kiedy to żołnierze
polscy odbili praktycznie Radziwie
z rąk niemieckich. Potem już był tyl−
ko szybki odwrót. Zginęło tu około
500 polskich żołnierzy. Pochowani są
na cmentarzach w Dobrzykowie, Ra−
dziwiu i Soczewce.

Po tych krwawych walkach władze
niemieckie nie pozwalały na udziela−
nie pomocy rannym polskim żołnie−
rzom, ani na zebranie zwłok poleg−
łych. Ich pochówek nastąpił 23 i 24
września. Prowizoryczna żołnierska
mogiła (drewniany duży krzyż i uło−
żone przestrzelone hełmy) przetrwała
do 1946 roku. 59 żołnierzy udało się
zidentyfikować, 36 pochowano bezi−
miennie. Zaskoczeniem dla nas było
odkrycie, że wraz z polskimi żołnie−
rzami pochowany został żołnierz nie−
miecki. Później, w październiku,
prawdopodobnie w tym samym gro−
bie, pochowano jeszcze ośmiu żołnie−
rzy niemieckich.

Budową grobowca według projektu
inż. Kuźnickiego z Rejonu Dróg
Wodnych zajął się w roku 1946 spe−
cjalny komitet, wyłoniony z pracow−
ników Państwowego Zarządu Wod−
nego. W jego skład wchodzili: inż.
Roman Okuszko – kierownik ZDW,
Czesław Śladkowski – ówczesny kie−
rownik stoczni, Józef Frydrysiak–
ówczesny nadzorca portu, Tadeusz
Łabiński – przewodniczący rady za−
kładowej, Jerzy Domosławski – ów−
czesny kalkulator, Bolesław Lewan−
dowski – mistrz kadłubowy i Piotr
Różycki. (Notatki Płockie 13/14
z 1959 roku).

Zaczęło się od tego, że Piotr Statkie−
wicz zauważył, iż Grób Żołnierzy
z 1939 roku znalazł się w dole w sto−
sunku do grobów sąsiednich. Naprawę
Grobu zaczęliśmy od wykonania
w 2005 roku projektu. Wykonał go
nieodpłatnie (pochodzący z Radziwia)
architekt Jacek Nowodworski. W pro−
jekcie znalazły się aktualne obmiary
i koncepcja umieszczenia nazwisk po−
ległych żołnierzy na dwóch piono−
wych tablicach. Przyczynił się do tego

Jan Szymański, wyczytując nazwiska
pochowanych w Radziwiu żołnierzy
na jednym ze spotkań naszego Towa−
rzystwa Miłośników Radziwia. Przy
naprawie Grobu pragnęliśmy też wy−
mienić zastosowane wówczas a już
zniszczone lastryko na trwały kamień.
Pomiary geodezyjne wykonał Włodzi−
mierz Jezierski.

W 2005 roku doszło do spotkania
przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka
(Elżbieta Jankowska, Alicja Cybul−
ska, Jerzy Dobrzyński), Wojewódz−
kiego Urzędu Ochrony Zabytków
(Piotr Kiciak), Towarzystwa Miłośni−
ków Radziwia (Ewa Stawicka) i ks.
proboszcza Krzysztofa Jaroszewskie−
go na którym omówiono koncepcję
remontu. Tych spotkań było jeszcze
kilka w następnym roku. 

W międzyczasie wiele osób zapoz−
nało się z projektem oraz „odkryliś−
my” (Tomasz Piekarski) źródłowe za−
pisy w księgach parafialnych. Wiele
wniosły szczególnie uwagi Jana Sio−
dłaka oraz Tadeusza Baraniuka. Cały
czas głównym naszym konsultantem,
jeśli chodzi o wygląd Grobu, była
i jest Katarzyna Śniegowska, z którą
wielokrotnie jeździłem do Dobrzyko−
wa, aby dobrać kolory kamieni. Dużo
uwag wnieśli Piotr Statkiewicz i Pa−

weł Łakomy. Kontaktowałem się
z Bogdanem Kuźnickim, synem pro−
jektanta Grobu z 1946 roku. W ten
sposób wspólnie uzgodniliśmy zakres
i kształt pierwszego etapu remontu,
planując jednocześnie następne. Osta−
tecznie zdecydowaliśmy się na jedną
tablicę z nazwiskami poległych, wy−
konaną z czarnego granitu, nieco bar−
dziej nachyloną od starej, zniszczo−
nej. Nazwiska pozostawiliśmy w tej
samej kolejności. Poprawiliśmy zna−
lezione błędy i dopisaliśmy stopnie
wojskowe. Część centralna Grobu zo−
stała wyłożona płytami granitowymi,
słupki z lastryka wymienione na gra−
nitowe. Prace sfinansował Urząd
Miasta Płocka (ok. 14 tys. zł). Wyko−
nawcą remontu była firma p. Pod−
stawki z Dobrzykowa. Towarzystwo
Miłośników Radziwia koordynowało
prace i pełniło funkcję społecznego

inspektora nadzoru. Praktycznie co−
dziennie odwiedzaliśmy kilkakrotnie
cmentarz. Kiedy stwierdziliśmy wa−
dliwe ułożenie płyt doszło do ich wy−
miany. Bardzo angażował się w te
prace Paweł Łakomy. Remont w tym
zakresie ukończony został tuż przed 1
listopada 2006 roku.

W 2007 roku planowaliśmy zająć
się ogrodzeniem Grobu i wypełnie−
niem powierzchni między nim a dro−
gą. Chcieliśmy powierzchnie te wyło−
żyć kostką granitową, a ogrodzenie
obłożyć granitem. Czekaliśmy na za−
kończenie układania polbruku na
głównej alei cmentarnej. Urząd Mia−
sta zaś szacował swoje możliwości fi−
nansowe. 

W połowie sierpnia zakończono
prace przy alei głównej, dużo wcześ−
niej niż planowano. Udało się tak po−
prowadzić aleję, aby zostawić jak naj−
więcej wolnego miejsca przed Gro−
bem. Wraz z Włodkiem Jezierskim
dokonaliśmy pomiarów niwelet.
Sprawdziłem też jakość materiału,
z którego wykonane jest ogrodzenie
Grobu – stwierdziłem, że beton jest
w bardzo dobrym stanie, więc posta−
nowiliśmy nie obkładać go kamie−
niem, lecz oczyścić i pomalować.
Problem odwodnienia oraz nierów−
ność terenu postanowiliśmy z Muni−
serwisem (wykonawcą drugiego eta−
pu remontu) rozwiązać w ten sposób,
by środek wyłożyć kostką granitową,
a resztę ażurowymi płytami z porasta−
jącą trawą. Prace wykonane zostały
bardzo szybko, starannie, przed 15

września. Trawnik zawdzięczamy
Kazimierzowi Borkowskiemu, który
nie czekał na pomoc, tylko sam latem
skopał środek Grobu, wysiał trawę
i ją pielęgnował. 

Zastanawiamy się jeszcze, jaki ma
być płomień znicza – gazowy czy
oliwny? Chcemy wyremontować i za−
chować ten stary, wsparty na poci−
skach moździerzowych. 

Znakomita była i jest współpraca
z Urzędem Miasta. Nazywam to par−
tnerstwem samorządowo−pozarządo−
wym. Urząd zapewnił środki finanso−
we (10 tys. zł), załatwił sprawy for−
malne, my – TMR daliśmy inicjaty−
wę, pomysły i pasję społecznikowską.
Pracownicy Urzędu również wnieśli
swoje pomysły do samego projektu. 

Bogusław Osiecki
(prezes Towarzystwa 

Miłośników Radziwia)

Jak remontowaliśmy
Grób Żołnierski 
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2. Uchwała zarządu

Końcowym elementem w uchwale
zarządu, określającej przedmiot
odrębnej własności jest stan zadłu−
żenia oraz zobowiązań członka spół−
dzielni (w rozliczeniu kosztów in−
westycji). 

Zwrot kwoty umorzeń następuje
w cenach nominalnych, określonych
przez Skarb Państwa. Są to zazwy−
czaj kwoty niewielkie, jednak
w przypadku kredytów z okresu
w sąsiedztwie 1992 r. (gdy inflacja
wówczas szczytowała), kwoty te
mogą wynosić kilka tysięcy złotych.
W tym czasie powstały też nieuza−
sadnione „kominy” odsetek (przej−
ściowo wykupionych od banku
przez państwo) i wprowadzono tzw.
„normatyw” w spłacie kredytu przez
20 lat. Ten losowo niekorzystny
przypadek łagodzimy kolejną nowe−
lizacją ustawy O pomocy państwa
w spłacie niektórych kredytów, któ−
ra (po pierwszym czytaniu we
wrześniu z nadzieją wejścia jej
w życie z końcem 2007 r.), czeka
obecnie na ciąg dalszy legislacji
w nowym parlamencie. 

Projekt uchwały zarządu powi−
nien być publikowany dla miesz−
kańców danej nieruchomości za pi−
semnym powiadomieniem imien−
nym wszystkich członków o termi−
nie jej wyłożenia, w celu sprawdze−
nia i złożenia wniosków o ew. ko−
rektę. Dla sprawdzenia poprawności
podziału gruntów (czy nie brakuje
części działki w granicach zadania
inwestycyjnego np. z zielenią) po−
trzebny jest ogląd mapy podziału
gruntów (załącznika do uchwały),
zaś dla sprawdzenia powierzchni lo−
kali (czy ujawnione są jako wspólne
wszystkie lokale w budynku np.
użytkowe lub węzeł c.o.) potrzebny
jest załącznik w postaci przekroju
budynku (rzutów kondygnacji). Po
odpowiednich terminach (wg art. 43
usm) przyjęcia uwag i wniosków
oraz uwzględnieniu korekty, podjęta
uchwała zarządu powinna być każ−
demu mieszkańcowi dostarczona,
(w razie niezgodności można za−
skarżyć ją do sądu przed jej uprawo−
mocnieniem się). 

Uwagi. Największe nieprawidło−
wości w uchwale zarządu dotyczą:
braku podziału gruntu na działki
jednobudynkowe, braku części grun−
tu oraz pomieszczeń wspólnego użyt−
ku w nieruchomości. Zdarza się (w
kilku przypadkach są sprawy sądo−
we), że spółdzielnie dopuszczają się
tzw. grabieży gruntu. Otóż grunt jest
sprzedawany przez gminę spółdziel−
niom jedynie w celu uwłaszczenia,
a więc dla spółdzielców, zatem musi
on być określony w granicach zada−
nia inwestycyjnego. Inaczej byłoby
to przywłaszczenie przez osobę
prawną wkładów finansowych osób
fizycznych. 

Podobnie wiele zarządów nie
ujawnia wszystkich powierzchni lo−
kali w budynku. Dotyczy to np. po−

mieszczeń wózkowni, użytkowych
lub gospodarczych np. węzła c.o. Je−
śli tak się zdarza, to jest to nieu−
prawnione pozbawianie spółdziel−
ców kredytowanych przez nich pod−
czas budowy lokali. Spółdzielnia ja−
ko osoba prawna, nie ma prawa do
uwłaszczania, a więc nie może
przejmować majątku należącego do
spółdzielców osób fizycznych. Usta−
wa zapewnia ustanawianie własno−
ści odrębnej w granicach zadania in−
westycyjnego, a rozliczenie wg do−
kumentów w granicach kosztów bu−
dowy. Rolą zarządu jest zarządzanie
majątkiem członków, a nie zatrzy−
mywanie go do swojej dyspozycji. 

Warto przypomnieć, że zwrot
umorzeń nie jest zapłatą za mieszka−
nie (kupno następuje spłatą kredytu
zrealizowanego na budowę), lecz
jest to rozliczenie zewnętrzne z bu−
dżetem państwa (wierzycielem)
i ustawodawca mógłby równie do−
brze uchwalić zwrot zobowiązań
w ciągu np. 3 lat po uwłaszczeniu.
Są to kwoty nominalne, dlatego, je−
śli z tego tytułu (pod różnymi pre−
tekstami) zostały dotąd pobrane
kwoty rynkowe (nie fakturowanych
kosztów) od kilku członków, powo−
dując fundusz remontowy „bis”, to
należy je im zwrócić. 

3. Akt notarialny 

Przed złożeniem podpisów na ak−
cie notarialnym należy poprosić no−
tariusza o projekt umowy (w celu
konsultacji prawnej) i należy staran−
nie zapoznać się z jego treścią, po−
nieważ z chwilą podpisania – umo−
wa wiąże obie strony i nie można
potem się z niej wycofać. Mianowi−
cie: Lex est, quod notamus, tzn.:
Prawem jest to, co zapisujemy. Do−
tyczy to przede wszystkim stron
umowy, przedmiotu umowy i ceny.
Następna zasada prawa: Contractus
ab initio voluntatis est, ext post
facto necessitatis: Zawarcie umowy
jest dobrowolne, ale wykonanie
przymusowe. Obowiązuje też zasa−
da: Pacta sunt servanda: Umów na−
leży dotrzymywać.

Umowa o ustanowienie własności
– wyznaczana przepisami ustawy
z dn. 24.06.1994 r. o własności loka−
li (Dz.U. nr 80, poz. 903) – określa:
rodzaj, położenie i powierzchnię
mieszkania oraz lokali doń przyna−
leżnych, a także wielkość udziałów
przypadających właścicielom posz−
czególnych lokali w nieruchomości
wspólnej (art. 8.1.), cenę i sposób
zapłaty. Nie należy określać sposobu
zarządu nieruchomością wspólną
(art. 8.2 i 18.1). 

Przede wszystkim w akcie nota−
rialnym musi być stwierdzenie, że
stan wpisów w księdze wieczystej
jest zgodny ze złożonym przez spół−
dzielnię wypisem z tej księgi. 

Akt notarialny winien zawierać
m.in.: warunki nabycia przedmiotu
własności (wartość i w jaki sposób
została zapłacona cena) oraz wszyst−
kie prawa i przywileje uzyskiwane
przez nabywcę. W akcie notarial−
nym powinien się też znaleźć ważny

zapis, że “kupujący nabywa udział
we wspólnych częściach budynku
oraz w prawie własności działki
gruntu, na której posadowiony budy−
nek, wynoszący (np.) 784/65000
część działki gruntu o powierzchni
(np.) 75 m.kw. (siedemdziesiąt pięć
metrów kwadratowych). W akcie
powinien się znaleźć zapis: spośród
jakiej całej powierzchni wspólnej
(budynku i działki) ile m.kw. ma da−
na część ułamkowa należna nabyw−
cy, bo od tych danych zależy wiel−
kość podatku.

Wszyscy właściciele lokali mogą
później zmienić sposób zarządu nie−
ruchomością wspólną, powierzając
go osobie fizycznej lub prawnej, jed−
nak w trakcie ustalania własności
– do czasu wyodrębnienia wszyst−
kich lokali w budynku – reguluje to
art. 27.2 usm, określając go jako za−
rząd powierzony spółdzielni, tym−
czasowo. Nie należy więc tego wno−
sić do aktu.

Opłaty u notariusza. Zgodnie
z treścią Ustawy z dnia 14 czerwca
2007 r. usm (Dz.U. z 2007 Nr 125
poz. 873), która weszła w życie
z dniem 31 lipca 2007 r. (art.12,
art.1714, art.39, oraz art.48) wyna−
grodzenie notariusza za ogół czyn−
ności notarialnych przy zawieraniu
umowy (...), wynosi 1/4 minimalne−
go wynagrodzenia za pracę (wg
ustawy z dnia 10.11.2002 r. o min.
wynagrodzeniu) + 22% VAT =
(234+51,48) zł. plus koszt kopii.
Opłata sądowa (art. 42 usm oraz art.
44 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach
sądowych) wynosi 60 zł + 200 zł.
Natomiast wg art.5 ust.4 usm te
koszty założenia księgi wieczystej
i wpisu do niej (dla osób wywłasz−
czonych w s.m. w 1961 r.) ponosi
Skarb Państwa. 

Zażalenie na odmowę. Jeżeli
notariusz odmawia sporządzenia
aktu, zgodnie z naszą wolą (np. nie
chce zapisać powierzchni działki
gruntu, za którą płacimy), możemy
złożyć zażalenie do sądu okręgo−
wego (w terminie 7 dni) właściwe−
go ze względu na siedzibę kancela−
rii notarialnej. Zażalenie wnosi się
za pośrednictwem notariusza, który
w terminie tygodnia musi się do
niego ustosunkować i przedstawić
razem z nim swoje stanowisko są−
dowi. 

Niezależnie od tego można skorzy−
stać z §7 ust.1 Rozporządzenia Mini−
stra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r.
i za opłatą 72 zł. zamówić przygo−
towanie projektu przedmiotowej
umowy. Tadeusz Borowicki

* SOS wydało nowy Poradnik
uwłaszczeniowy, jest prostszy nowy
adres internetowy: www.sosplock.pl
(poza www.sosplock.kylos.pl).
Spotkania informacyjne i porady –
bez zmian: otwarte spotkania dla
mieszkańców w ostatnie czwartki
miesiąca w sali Centrum ul. Misjo−
narska 22, zaś w pozostałe czwartki
– porady dla członków SOS w sali
przy Jachowicza 2 (PW), zawsze od
godz. 17.

Trzy kroki do własności
45−lecie 
„Alchemików”

Popularny „Chemik” ma już 45 lat.
Na obchodach rocznicowych obecni
byli przedstawicie: PKN Orlen, spó−
łek „orlenowskich”, oświaty, organi−
zacji związanych ze szkołą, nauczy−
ciele (emerytowani i obecni) absol−
wenci i uczniowie. Przybyli goście
wysłuchali przemówień: prezes Cen−
trum Edukacji Anny Kossakowskiej
oraz dyrektor szkoły Anny Skorus,
obejrzeli występ artystyczny przygo−
towany przez uczniów szkoły oraz
uczestniczyli w poświęceniu popiersia
wieloletniego patrona szkoły Ignace−
go Łukasiewicza na szkolnym patio.
W tym roku szkole ponownie nadano
im. Ignacego Łukasiewicza, które po
wielokrotnych zmianach nazwy szko−
ły zostało zagubione.

Szkoła powstała decyzją Minister−
stwa Przemysłu Naftowego w 1962 r.,
jako 3−letnia Zasadnicza Szkoła Zawo−
dowa dla pracujących (na podbudowie
szkoły podstawowej) oraz 2,5−letnia
Państwowa Szkoła Techniczna (dla ab−
solwentów liceum ogólnokształcące−
go). Celem szkoły było przygotowanie
kadr dla powstających wówczas Mazo−
wieckich Zakładów Rafineryjnych i Pe−
trochemicznych. 

Przez następne lata szkoła zmieniala
wielokrotnie swoją nazwę oraz siedzi−
bę. W roku szkolnym 1997/1998 do
Zespołu Szkół Zawodowych im. Igna−
cego Łukasiewicza „Petrochemia Płock
S.A.” zostaje przyłączone V Liceum
Ogólnokształcące. W 1999 r. w wyre−
montowanym budynku warsztatów
znalazło swoją siedzibę Centrum Edu−
kacji, które staje się organem prowa−
dzącym technikum zawodowego i lice−
um ogólnokształcącego. Zostaje zmie−
niona również nazwa szkoły na Zespół
Szkół Centrum Edukacji Przemysłu
Naftowego Sp. z o.o. a następnie na
Zespół Szkół Centrum Edukacji Sp.
z o.o. Taki model organizacyjny fun−
kcjonuje do chwili obecnej. Aktualnie
w skład Centrum Edukacji wchodzą: V
Liceum Ogólnokształcące, Technikum
oraz Policealna Szkoła Zawodowa dla
Dorosłych.

Przez 45 lat historię szkoły tworzyły
kolejne pokolenia młodzieży, która
oprócz nauki realizuje swoje zaintere−
sowania; uczestniczą w konkursach,
olimpiadach, działają w kółkach zainte−
resowań, zespołach muzycznych, chó−
rach, kabaretach, grupach teatralnych.

W ostatnich latach budynek szkoły
znacznie zmienił się na zewnątrz oraz
wewnątrz. Wyremontowano sale, kino−
aulę, pracownie chemiczne. Szkoła roz−
wija się na polu dydaktyczno – wycho−
wawczym; organizuje konkurs che−
miczny im. Ignacego Łukasiewicza,
pozyskuje środki finansowe na projek−
ty edukacyjno – wychowawcze, bierze
udział w programach Sokrates Come−
nius oraz Leonardo da Vinci. W 2004
roku przyznano szkole Certyfikat Jako−
ści DIN EN ISO 9001:2000 za wysoką
jakość usług edukacyjnych. K.W.
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5 listopada br. o godz. 18 w Domu
Darmstadt rozpocznie się pokaz slaj−
dów w ramach Klubu „Podróże” im.
Tony’ego Halika. O górach Syberii
opowiadać będzie Paweł Jońca.
Wstęp wolny.

Zaprezentowane na pokazie zdję−
cia pochodzą z lat 2004−2007 i zo−
stały zrobione, najogólniej mówiąc,
w rejonie południowej Syberii, obej−
mującego okręg nowosybirski, Kraj
Ałtajski, Republikę Ałtaj, pograni−
cze z Mongolią, Republikę Chaka−
sję, okolice Krasnojarska. 

Tak więc, jeśli chcielibyśmy wyz−
naczyć region, jaki obejmują owe
nazwy geograficzne, to otrzymali−
byśmy koło o promieniu przekracza−
jącym ponad 1000 km. I jeśli Euro−
pejczykowi mogą się wydawać bie−
gunowo od siebie odległe, to dla lu−
dzi mieszkających na Syberii są to
tereny jednego regionu, nierzadko
uważane za sąsiedzkie. 

Na fotografiach można będzie zo−
baczyć w większości region ałtajski,
a więc południowy róg Rosji, gdzie
krzyżują się granice Kazachstanu od
wschodu, Chin i Mongolii od połud−
niowego−wschodu. Dwie główne
jednostki administracyjne (Kraj Ał−
tajski oraz Republikę Ałtaj) za−
mieszkuje prawie 3 mln mieszkań−
ców na 260 tys. km2. Od Moskwy
dzieli je odległość ok. 3400 km, zaś
do najbliższego morza ponad 2300
km. Jednym słowem: środek Azji!

Na fotografiach oprócz Rosjan
można także dostrzec przedstawicie−
li mniejszości narodowych; żyją−
cych tam od wieków autochtonów,
a więc wywodzących się od Turków
Ałtajców i Kumandyjców znanych
ze swych szamańskich tradycji (opi−
sywanych przez M. Eliade). W Aba−

kanie będą to Chakasi, ale nie za−
braknie także potomków Polaków,
regularnie zsyłanych tam od wiel−
kich powstań polskich (zarówno
w Nowosybirsku, Barnaule jak
i Abakanie istnieją Polskie Centra
Narodowe). Nadmienić trzeba, że to
właśnie do Bijska, 230−tysięcznego
miasta, który jest jednocześnie ostat−
nią stacją kolejową przed górami ze−
słano w 1941 roku Władysława
i Wojciecha Jaruzelskich. Do dziś
znajduje się tam dom generała oraz
mogiła jego ojca wraz z grobem be−
zimiennych Polaków−Sybiraków.
Ironią losu jest to, że do nieodległe−
go Szuszenskoje na zesłanie w la−
tach 1897−98 trafił W. Ilicz Lenin. 

Same góry stanowią najcenniejszy
dobytek przyrodniczy tamtego regionu
– to ciągnący się na długości 2000 km
łańcuch górski Ałtaj. Nazwa oznacza
z mongolskiego „złote góry” i kojarzo−
ne są głównie z jego najwyższym
szczytem Biełuchą, wznoszącym się na
wysokość 4506 m.n.p.m., a więc 300
metrów niższy niż Mont Blanc. Góry
pełne są lasów, dzikiej zwierzyny oraz
jezior. W 1989 roku zostały wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa Naro−
dowego UNESCO. P. J.

Podróż na slajdach

Góry Syberii
– Mały format w żadnym stopniu nie

ogranicza wypowiedzi, a sądzę, że arty−
sta przystępując do zadania, uświada−
mia sobie, że o sprawach znaczących
można mówić również szeptem – uważa
prof. Adam Romaniuk – przewodniczą−
cy jury I BMC.

Pomysł wystawy sztuki cyfrowej
w takiej formule, w jakiej prezentowana
jest w PGS, a także powołania „miniatu−
rowego” biennale, obecny dyrektor ga−
lerii Jerzy Mazuś nosił w sobie od lat.
Jeszcze jako współpracownik PGS i or−
ganizator warsztatów Cyfrowej Obróbki
Obrazu w Soczewce, często przywoły−
wał swoje marzenie i próbował nim za−
razić innych. Udało mu się to w rok od
objęcia funkcji dyrektora galerii.

Na pierwszy, rozpisany w tym roku
konkurs zgłosiło się kilkunastu autorów.
W pierwszym etapie jury dokonało prze−
glądu prac w formie elektronicznej, po−
tem kwalifikowano prace w formie wy−
druków do wystawy, a następnie do puli
nagród. Na posiedzeniu 4 września br.
jury pod przewodnictwem prof. Adama
Romaniuka – prorektora ASP w Katowi−

cach (z udziałem prof. Jana Pamuły,
Krzysztofa Kiwerskiego, Waldemara
Węgrzyna, Grzegorza Bilińskiego i Wie−
sława Nadrowskiego) zakwalifikowało
do nagród 34 prace 11 autorów (odrzu−
cono prace sześciu). A na wystawie mo−
żemy zobaczyć w sumie blisko 70 prac.

– Jestem wdzięczny uczestnikom
I Biennale za udział w wystawie, a w
szczególności laureatom za wniesienie
nowych wartości i rozwiązań w sztuce
cyfrowej, czego najlepszym wyrazem
jest prezentowana wystawa – dzięko−
wał Jerzy Mazuś. – Znajdujące się na
wystawie prace to owoc ostatnich
dwóch lat pracy w tej dziedzinie. Auto−
rzy pokazali różnorodne rozwiązania
tematyczne, materiałowe, koncepcyjne. 

Wystawa będzie czynna do 5 grud−
nia. Będą jej towarzyszyć: warsztaty
plastyczne dla dzieci i młodzieży „Spot−
kanie z pikselem” (6 listopada, godz.
13) i konkurs na najciekawszą grafikę
komputerową dla młodzieży szkolnej
(17 – 19 listopada; szczegółowy regula−
min konkursu dostępny jest w PGS).

(rł)

I Biennale Miniatury Cyfrowej na 1. urodziny PGS w nowych
pomieszczeniach

Format 10x10 cm

Nagrodzeni/ wyróżnieni:
Grand Prix I BMC – Płock 2007 
Katarzyna Kroczek−Wasińska−

„algorytm III”
nagrody regulaminowe: 
1. Agnieszka Sitko, 2.Mariusz Ar−

tur Dański, 3.Eulalia Złotnicka 
wyróżnienia honorowe: Andrzej

Basaj, Hanna Haska, Krystyna Jat−
kiewicz, Miłosz Pobiedziński

nominowani do nagród: Barbara
Sosnowska− Bałdyga, Agnieszka Py−
ka, Aleksander Olszewski

oraz Medal Laude Probus dla
Edyty Jabłońskiej− Bujnowskiej
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P aździernikowe spotkanie Płoc−
kiego Towarzystwa Fotograficz−

nego przebiegało pod hasłem „Uli−
ca” z dwóch względów: po pierwsze
– właśnie ulica była tematem kon−
kursu miesiąca, po drugie – rozpo−
częły się przygotowania do konkursu
„Mój Płock”. PTF zmieniło w tym
roku jego regulamin, zawężając te−
mat oraz zdecydowało, że zwycię−
skie prace wyłoni jury złożone
z członków Rady Artystycznej, nato−
miast zgromadzeni na wernisażu mi−
łośnicy fotografii w tajnym głosowa−
niu przyznają nagrodę publiczności. 

Październikowe zmagania były
więc swego rodzaju preludium do
konkursu „Mój Płock”. Okazało się,
że tematem zainteresowało się wielu
twórców, choć na fotografiach nie
dominował wcale Płock; częściej do−
strzec można było aleje Nowego
Yorku, ulice prowincjonalnych miast
Ameryki, praskie uliczki i zaułki Ko−
penhagi, niż Tumską czy Kwiatka.
Czyżby płocczanie szukali natchnie−
nia tylko daleko od rodzinnego mia−
sta? Z 39 prac złożonych na konkurs

bardzo szybko wyłoniono faworyta –
fotografię Piotra Augustyniaka,
przedstawiającą wrośniętą w drzewo
tabliczkę z nazwą ulicy. Wiele osób
uznało to za najprostszą, ale i naj−

trafniejszą interpretację tematu. Do−
dam, że symbol ulicy – niepozorna
tabliczka wygrała z inną nieśmiertel−
ną ikoną – żółtą nowojorską taksów−
ką, sfotografowaną przez Bogusława

Bafię oraz piękną, nastrojową pracą
Piotra Statkiewicza, ukazującą ulicę
w nocnej scenerii. 

Ten konkurs już za nami, a 21 li−
stopada kolejne emocje. Tym razem
zmierzymy się z pozornie, podkre−
ślam, tylko pozornie łatwym tema−
tem, jakim jest starość. 

W drugiej części spotkania Bogu−
sław Bafia zaprezentował swoje
spojrzenie na Amerykę. Fotograf
ukazał kontrast między wielkomiej−
skim zgiełkiem i leniwym życiem
prowincji. Zdjęcia były ciekawe
i poprawne warsztatowo. 

Na naszej stronie internetowej do−
stępne są już tematy konkursów, któ−
re będą organizowane w 2008 roku.
Przypominam też o zbliżającym się
konkursie „Płock i Mazowsze Bro−
niewskiego”, organizowanym wspól−
nie przez Książnicę Płocką i Płockie
Towarzystwo Fotograficzne (prace
należy składać do 15 listopada).
Szczegółowe informacje dotyczące
konkursów i innych działań PTF−u
dostępne są na stronie www.ptf.ploc−
man.pl. Rafał Gutowski 

Fotogeniczne ulice
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Udało się to zrobić w rok od rozpo−
częcia działalności Stowarzyszenia
OTO JA – co z satysfakcją podkreśla−
ją jego członkowie. 

Długa droga 

Stowarzyszenie – zarejestrowane
w KRS w październiku 2006 roku
– powstało z chęci stworzenia
w Płocku polskiego centrum sztuki
naiwnej i art brut, które zajęłoby się
gromadzeniem prac i dokumentowa−
niem tego rodzaju twórczości. Dla−
czego w Płocku? Dlatego, że od trzy−
nastu lat Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki (wcześnie WDK, DK
w Płocku) prowadzi akcję OTO JA,
organizując plenery i konkursy sztu−
ki zwanej również inną, intuicyjną,
autsiders art – głównie dla ludzi
mieszkających w domach pomocy
społecznej z okolic Płocka. Zapo−
czątkowana w 1994 r. przez Beatę
Jaszczak – dziś prezesa stowarzysze−
nia OTO JA – akcja przyniosła nie−
samowitą eksplozję twórczą wśród
mieszkańców, wysyp talentów, za
którymi zaczęli podążać pasjonaci
i kolekcjonerzy z całej Polski. Alek−
sander Jackowski – antropolog kul−
tury, twórca potężnej monografii po−
święconej temu nurtowi sztuki
współczesnej („Sztuka zwana naiw−
ną”) zaczął mówić wręcz o „płockim

zagłębiu sztuki naiwnej i art brut”.
Tak powstała imponująca kolekcja
OTO JA. Na tyle duża, że zaczęła się
„wylewać” z magazynów Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki. Prace
z kolekcji odwiedzały kolejne galerie
w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu
i Warszawie. Artyści tj. Dębiński,
Rosłon, Chęcka, Dylewska prezento−
wani byli tam na wystawach indywi−
dualnych. W Płocku poza coroczny−
mi wystawami zbiorowymi, udało
się to tylko dwa razy. Poza tym ko−
lekcja dla płocczan była mało do−
stępna. Osoby, które założyły stowa−
rzyszenie chciały to zmienić. Potrze−
bę większego otwarcia na publicz−
ność zauważył również Płocki Ośro−
dek Kultury i Sztuki, z którym sto−
warzyszenie otworzyło Galerię OTO
JA w pomieszczeniach Towarzystwa
Naukowego Płockiego. Stowarzy−
szeniu udało się pozyskać sponsora –
PKN ORLEN, POKiS – zapewnił
obsługę galerii przez pięć dni w ty−
godniu.

Świat Dylesi 

Odczytywane sztuki art brut to bar−
dzo osobiste i emocjonujące doświad−
czenie, którego nie powinny burzyć
żadne zewnętrzne sugestie, instrukcje
obsługi czy mapy tematyczne. Tak jest
również z Haliną Dylewską – zwaną

przez przyjaciół „Dylesią”. Zarysy ta−
jemniczych postaci, ni to ludzkich, ni
zwierzęcych, ni to z innego świata,
przywołują różne skojarzenia. Nieza−
leżnie jak chcemy je nazywać zawsze
mocno oddziałują na odbiorcę kolo−
rem, odważną, mocną, surową kreską.
Te postacie to stała tematyka jej prac.
Zmieniała się tylko ich temperatura
w zależności od okresów, w których
tworzyła (zieleń, żółć, czerwień). Nie−
stety, artystka zaczęła tworzyć dość
późno i prac jest niewiele, ale świat na
nich przedstawiony jest zawsze fascy−
nujący, tajemniczy. 

Urodziła się w 1936 r. Zmarła cztery
lata temu. Była głuchoniema. Ostatnie
lata swojego życia spędziła w DPS
w Zakrzewie. Początkowo malowała
na kartonie farbami wodnymi, następ−
nie farbami olejnymi na płótnach. Nie
doczekała swojej pierwszej wystawy
indywidualnej w „Galerii Pod Suknia−
mi” w Szczecinie w 2004 roku. Rok
wcześniej jej prace na wystawie zbio−
rowej „Oswajanie świata” pokazało
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie. Była wielo−
krotną laureatką konkursów „Oto ja”. 

W Płocku, indywidualnie prezento−
wana jest po raz pierwszy. Do wysta−
wy został wydany katalog w formie
kalendarza z pracami artystki
(16x16cm, 13 plansz).

Co dalej?

Malarstwo Haliny Dylewskiej to ko−
lejna wystawa zorganizowana przez
Stowarzyszenie OTO JA w tym roku,
choć pierwsza we własnej siedzibie.
W kwietniu pokazali malarstwo Tade−
usza Głowali (w galerii a.r.t), w czer−
wcu i lipcu malarstwo, grafikę i teksty
Barbary Chęckiej (w TNP). Wszystkie
wystawy dofinansował Urząd Miasta
Płocka, ostatnią również Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Par−
tnerem zawsze był POKiS. 

W tym roku Galeria OTO JA pokaże
jeszcze wystawę prac Adama Dębiń−
skiego (wernisaż ok. 14 grudnia). A w
2008 r. Stowarzyszenie chce po raz
drugi zorganizować II ogólnopolską
konferencję nt. outsiders art pod robo−
czym tytułem “Sztuka naiwna i art brut
w kontekście sztuki współczesnej.
Znaczenie. Inspiracje. Interpretacje.”
Do udziału w niej chce zaprosić kryty−
ków sztuki i artystów, m.in. Edwarda
Dwurnika, Joannę Górską z Galerii
Rusz, Krzysztofa Sidorka z Grupy
Twożywo, Artura Żmijewskiego.
W planach są też: kolejne cztery wysta−
wy indywidualne artystów z Płockiego
Zagłębia Sztuki Naiwnej i Art Brut,
praca nad rozpisaniem ogólnopolskie−
go konkursu sztuki naiwnej “Oto ja”
(po raz pierwszy, bo do tej pory miał
on charakter lokalny) i opracowanie
programu edukacyjnego dla pracowni−
ków socjalnych dotyczącego pracy
z chorymi psychicznie i niepełno−
sprawnymi intelektualnie artystami).
W tym roku rozpoczną się jeszcze pra−
ce nad albumem poświęconym arty−
stom i ich pracom z kolekcji OTO JA.
Album ma być dwujęzyczny (polsko−
angielski). Stowarzyszenie pozyskało
część środków na jego przygotowanie
i wydanie z Urzędu Miasta Płocka.
Wsparcie obiecał POKiS oraz PKN
ORLEN, ale stowarzyszenie nadal szu−
ka sponsorów. Album ma być wizy−
tówką kolekcji, Płocka i całego regio−
nu. Stowarzyszenie chce go przekazać
do najważniejszych galerii, instytucji
kultury w Polsce i Europie, m.in.
w Londynie, Gouggin (Austria), Lo−
zannie (Szwajcaria) i Brukseli. (rł)

Halina Dylewska. Malarstwo w Ga−
lerii OTO JA, Pl. Narutowicza 2 (wej−
ście od „Knajpki 10,5”), od ponie−
działku do piątku w godz. 14 – 17.30
(do 30 listopada). Więcej na
www.otoja.art.pl

We wtorek, 23 października br., wystawą malarstwa Haliny Dylewskiej zainaugurowała
stałą działalność galeria – wspólny projekt stowarzyszenia OTO JA i Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki

Galeria OTO JA otwarta

W piątek, 18 października odbyła się płocka premiera najnowszej książki
Joanny Rawik – „Epitafium dla wróbla”. Książka jest zbiorem refleksji zwią−
zanych z życiem i naszym miastem. 

Licznie zgromadzeni w Towarzystwie Naukowym Płockim goście, wysłu−
chali koncertu autorki, która zaprezentowała repertuar swój oraz Edith Piaf.
Joannie Rawik towarzyszył Płocki Kwintet Smyczkowy. Gościem specjal−
nym wieczoru była znana aktorka Teresa Lipowska, która odczytała frag−
menty książki. 

Joanna Rawik urodziła się w Rumunii. Od dziecka kochała Paryż i kulturę
Francji. Szczególną rolę w jej życiu odgrywa francuska piosenkarka – Edith Piaf
– tytułowy wróbel z najnowszej książki. 

W wieku trzynastu lat przyjechała do Polski, gdzie studiowała aktorstwo. Trzy−
krotnie reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie.
Koncertowała za granicą m.in. w Paryżu, Berlinie, Pradze, a także w USA i Austra−
lii. Jest autorką sześciu książek biograficznych. Wykłada w Szkole Wyższej im. Pa−
wła Włodkowica w Płocku. K.W.

„Niczego nie żałuję”

Teresa Lipowska i Joanna Rawik w TNP
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Paweł Mysera i Małgorzata Shaefer –
kuratorzy wystawy

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I



16 Sygnały Płockie

Rozmowa z dr Zbigniewem Mań−
kowskim, literaturoznawcą, nauczy−
cielem−polonistą, wykładowcą akade−
mickim, autorem książki „Widzieć
prawdę. Józefa Czapskiego filozofia
twórczej egzystencji” oraz ciekawego
felietonu „Broniewski współczesny”
w pracy zbiorowej wydanej ostatnio
przez Książnicę Płocką – „Jestem
księga otwarta w przyszłość”.

Zacznijmy od tego jak to się stało,
że jest Pan jednym ze współautorów
wydawnictwa Książnicy Płockiej
o Władysławie Broniewskim? 

Przed rokiem byłem tu z wykła−
dem o Czapskim. Jakiś czas potem
zadzwoniła do mnie p. Ewa Luma
z pytaniem, czy nie zechciałbym po−
wiedzieć i napisać coś, tym razem
o Broniewskim. Potrzebne było spoj−
rzenie z perspektywy współczesnej.
Choć dla mnie takie historyczne uję−
cie nie jest bliskie, zgodziłem się.
Uznaję historię, ale tylko wtedy, kie−
dy pomaga zrozumieć pewne rzeczy.
Natomiast rytm stawania się prądów,
epok, sam w sobie jest dla mnie ma−
ło odkrywczy. 

W związku z tym starałem się spoj−
rzeć na Broniewskiego z dwóch per−
spektyw. Po pierwsze, jeżeli w ogóle
go czytamy, to czytajmy, żeby coś z te−
go zrozumieć. Z kolei, aby zrozumieć,
to trzeba się do niego przybliżyć. Żeby
nie było tak, jak zwykle, kiedy „chce−
my” zrozumieć, a od razu mamy usta−
lone zdanie i tylko prześledzimy pew−
ne fakty, a potem stwierdzimy, że to
jest ktoś na straconej pozycji.

Po drugie, jeśli chcemy go zrozu−
mieć, to co z tego rozumienia wynika
dla mnie, co z tego można wyciągnąć?
Czego można się nauczyć z doświad−
czenia Broniewskiego, z tego przy−
padku czy przykładu? 

Poza tym Broniewski jest po dro−
dze moich zainteresowań twórcami,
którzy angażowali się, byli „nawie−
dzeni” dzikim szałem. To wynika
z mojej fascynacji ludźmi, którzy są
wbrew pewnej logice, nie tej życio−
wej, tylko ideologicznej bądź filozo−
ficznej czy społecznej. Komunista al−
bo lewicowiec, który sympatyzuje
z ideologią narodową, bądź ideologią
regionalną, z legionistami i samym
Piłsudskim. To są rzeczy trudne do
wytłumaczenia, ale to właśnie jest fa−
scynujące. Dlatego Broniewski jest

mi w jakiś sposób bliski, aczkolwiek
nie w całości.

Napisał Pan „Zapomina się dzi−
siaj o zjawisku poetyckim, któremu
na imię Broniewski”? Ja zapytam
na przekór, czy w ogóle warto o nim
przypominać, czy jest nam do cze−
goś potrzebny?

On może nam być potrzebny wtedy,
kiedy np. mówimy o jego doświad−
czeniu. W Polsce ustaliło się, że Bro−
niewski był związany z lewicowością,
w związku z czym wyrzuciło się go
z kanonu. I mimo, że kanon jest w tej
chwili dyskutowany, na razie waga
Broniewskiego jest jeszcze za lekka
lub nazbyt ciężka. A przecież, patrząc
na niego z perspektywy, i twórczego,
i ludzkiego zaangażowania, to jest
przykład bardzo ciekawy. 

Dlatego, że zaangażować się to jest
sprawa bardzo niebezpieczna. Jeżeli
w coś się angażujemy to musimy bar−
dzo mocno to rozważyć. Nie wystar−
czy – jak to mówili neomarksiści
– działać, być blisko tego, co się dzie−
je. Pozostaje jeszcze to, co o tym po−
myślimy, czyli klasyczne balansowa−
nie między robieniem a myśleniem,
świadomością na temat tego co robi−
my. To byłaby pierwsza rzecz, którą
można wyciągnąć z doświadczenia
Broniewskiego. 

A druga? Jest czysto liryczna...
Broniewski stoi po stronie poezji, po
stronie muzycznej poezji, a siłą poe−
zji jest muzyka – język uniwersalny.
Za pomocą muzyki, albo z pomocą
muzyki można po prostu podbijać
tłumy. Pozostaje tylko pytanie: w ja−
kim celu? Wiemy, że Broniewski
miał bardzo dobry chlubny cel, ale
droga do niego niestety była niedo−
bra, a środki niekoniecznie słuszne
historycznie. 

Mimo to warto uczyć się od Bro−
niewskiego widzenia poezji, które jest
wsłuchiwaniem się w muzykę życia.
Meliczność, muzyka jako sens – to
stara tradycja poezji w ogóle.

Dalej pisze pan „Poetycki głos
Broniewskiego długo bardzo wyra−
ziście rozbrzmiewał, ale w ostatnich
latach zamilkł. Ale ostatnio są prze−
jawy, że prawda tego głosu znajdu−
je swoich zwolenników, swoich żar−
liwych odbiorców” nawiązując
m.in. do projektu Rastra w Warsza−
wie, ja bym dodał jeszcze murale

Galerii Rusz w Płocku do „Zielone−
go wiersza”. Czy młodzi znaleźli
sposób na Broniewskiego? Czy to
chwilowa fascynacja, czy zapowiedź
większego zainteresowania poetą? 

Nie jestem w stanie odpowiedzieć
na to pytanie. Sprawa jest dość złożo−
na, bo w ogóle sama filozofia Rastra
wpłynęła na to, że ludzie sięgnęli po
teksty Broniewskiego powodowani
tym też, że widzą w nich pewne aktu−
alne treści: wykluczeni, bezrobotni,
niepotrzebni. Jest to też sprawa posta−
wienia sobie pytania: czy jesteśmy
w stanie stworzyć wersję filozofii
społecznej, która pomogłaby rozwią−
zać pewne problemy społeczne, a
o których mówi poezja Broniewskie−
go? Dziś jest sporo ludzi, którzy wi−
dzą tę drugą stronę naszego, transfor−
mującego się kapitalizmu. Tę, która
pokazuje upadek człowieka, nędzę,
krzywdę. Widzą to w Broniewskim.
Przyszłość tego projektu jest uwarun−
kowana tym, czy uda się znaleźć jego
zwolenników.

Choć odradzający się neomarksizm
wspomaga tego typu inicjatywy, uza−
sadnia je. Chociażby bardzo głośna
inicjatywa wskrzeszenia tekstów Le−
nina przez Slavoja Zizka. Oczywiście
inną sprawą jest czy podchodzimy do
tego krytycznie, czy nie? Czy krytycz−
nie podchodzimy w ogóle do marksiz−
mu jako filozofii społecznej? 

To jest trudne do przewidzenia,
a mówienie o tym byłoby wieszcze−
niem. Z kolei, gdyby Broniewski miał
być przyczyną wieszczenia byłoby to
grubym nadużyciem intelektualnym.

Czy poezja Broniewskiego ma
szansę na powrót... jeśli nie do
szkolnych podręczników to na pół−
ki księgarń, czy prac tego typu
jaka się ukazała w Płocku? 

Z jednej strony tak. Byłem kiedyś
w Krakowie na spotkaniu, gdzie mło−
dzi ludzie skrzyknęli się i zrobili
wieczór poezji, po to by stworzyć
poezję, która jest bliska życiu. Oczy−
wiście, to co oni robili trudno nazwać
poezją, to jakieś kawałki wierszy.
Jednak sama idea, żeby zbliżyć życie
do twórczości, żeby twórczość wyni−
kała z życia, a życie dotykało tworze−
nia jest ideą starą i Broniewski jakby
na przekór modernizmowi zbliżał te
dwie sfery. Ta miara Broniewskiego
jest tu cały czas jakimś punktem od−
niesienia. Myślę, że twórczość obja−
wiająca bolesne strony życia społecz−
nego będzie praktykowana. 

Radosław Łabarzewski 

Rozmowę z dr Z. Mańkowskim prze−
prowadziłem 12 października
w Książnicy Płockiej, tuż przed sesją
popularno−naukową na temat twór−
czości i życia Władysława Broniew−
skiego, kończącą cykl imprez w 110−
rocznicę urodzin i 45. rocznicę śmier−
ci poety. W sali kolumnowej spotkali
się wówczas dr Z. Mańkowski, dr W.
Smaszcz, Sł. Kędzierki i dr B. Urban−
kowski. Wcześniej ich referaty na te−
mat poety i jego twórczości znalazły
się w jubileuszowej publikacji „Je−
stem księga otwarta w przyszłość”
(Płock 2007)

On może nam być potrzebny
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Ich przyjaźń to realny wymiar wielolet−
niej i dobrej współpracy między naszymi
miastami partnerskimi. Leonie Bernet jest
uczennicą Gimnazjum im. Księżnej Vikto−
rii w Darmstadt*, Ola Kaczmarek – L.O.
im. Marsz. St. Małachowskiego oraz Pań−
stwowej Szkoły Muzycznej I i II w Płocku.
Poznały się w Darmstadt, gdzie obie
uczestniczyły w muzycznym przedsięw−
zięciu pn. Europejska Orkiestra Młodzie−
żowa. Po trzykrotnym pobycie u Leonie,
Ola zachęcała ją do przyjazdu do Płocka,
a ta ochoczo przyjęła zaproszenie i 11 paź−
dziernika przyjechała, wraz ze swoją kole−
żanką ze szkoły Muriel Wagner. Spędziła
w Polsce 7 dni.

W tym czasie uczniowie w Darmstadt i w
całej Hesji mają dwutygodniowe ferie je−
sienne. Ola pokazała gościom najpiękniej−
sze miejsca naszego miasta, swoje liceum
oraz szkołę muzyczną, zabytki, Muzeum
Mazowieckie i ogród zoologiczny. Dziew−
czyny poszły też na koncert Płockiej Orkie−
stry Symfonicznej w katedrze i odwiedziły
Dom Darmstadt. Ponieważ były w naszym
kraju po raz pierwszy, zobaczyły również
miejsce urodzenia Fryderyka Chopina –
dworek w Żelazowej Woli. W ostatnim
dniu pobytu zwiedziły Warszawę. 

– Cieszę się, że dzięki muzycznym zain−
teresowaniom poznałam tylu przyjaciół
z całej Europy – powiedziała Ola. W tym
miejscu należy dodać, że uczestnikami or−
kiestry byli uczniowie szkół muzycznych
z miast partnerskich Darmstadt (z Hiszpa−
nii, Francji, Węgier, Włoch, Polski, Ło−
twy, Ukrainy, Turcji, Niemiec, Holandii,
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii). Europej−
ska Orkiestra Młodzieżowa to przedsięw−
zięcie organizowane przez Urząd Miasta
Darmstadt. Młodzi muzycy z miast par−
tnerskich Darmstadt zapraszani są do mu−
zykowania we wspólnej orkiestrze. Po
wspólnych próbach w Darmstadt między−
narodowy zespół muzyków, najpierw
koncertuje w stolicy Hesji, a potem wy−
jeżdża w podróż koncertową do jednego
z miast partnerskich Darmstadt. W Płocku
Europejska Orkiestra Młodzieżowa gości−
ła w roku 2003. (tm, rł)

*) Viktoriaschule Darmstadt – szkoła
ogólnokształcąca o profilu muzycznym, łą−
cząca w sobie polskie gimnazjum i liceum,
w której 8−letnia nauka kończy się egzami−
nem maturalnym

Zaczęło się od muzycznych zaintere−
sowań. Potem Leonie zaprosiła do
siebie kilka razy Olę, która ostatnio
zrewanżowała się koleżance z Dar−
mstadt zaproszeniem do Płocka

Muzyka, Przyjaźń,
Darmstadt

(Od lewej) Aleksandra Kaczmarek, Leonie
Bernet, Muriel Wagner
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*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*

Z okazji Święta Odzyskania Niepo−
dległości, na 11 listopada Płocka Orkie−
stra Symfoniczna przygotowała specjal−
ny koncert. Do udziału w nim zaprosiła
dyrygenta Wojciecha Rodka i pianistkę
Olge Rusinę.

W programie kompozycje Wojcie−
cha Kilara („Orawa” na orkiestrę smy−
czkową, koncert na fortepian i orkie−
strę), walc z filmu „Trędowata”, suita
z muzyki do filmu „Pan Tadeusz”.

Bilety (18 i 23 zł) w kasie Płockiej
Orkiestry Symfonicznej przy ul. Biel−
skiej 9/11.

Olga Rusina jest wybitną pianistką
rosyjskiego pocho−
dzenia, mieszka
w Polsce. W wieku
6 lat rozpoczęła na−
ukę gry na fortepia−
nie, zajmowała się
baletem oraz kom−

ponowaniem muzyki. Jako 13−latka
została laureatką I nagrody na Krajo−

wym Konkursie Młodych Pianistów
w Rosji, dając swój pierwszy koncert
z towarzyszeniem orkiestry symfo−
nicznej. W 1974 r. ukończyła z wyróż−
nieniem Liceum Muzyczne przy Kon−
serwatorium Moskiewskim w klasie
prof. Borysa Bechtierewa, a w 1979 r.
również z wyróżnieniem – Konserwa−
torium Moskiewskie w klasie prof. dr
hab. Jakowa Milsteina. W 1982 r. po
ukończeniu z wyróżnieniem studiów
doktoranckich przy Konserwatorium
Moskiewskim w klasie prof. Sergieja
Dorenskiego rozpoczęła pracę dydak−
tyczną w Katedrze Fortepianu Głów−
nego w Konserwatorium Uralskim (Je−
katerinburg) oraz jako solistka i kame−
ralistka w Filharmonii Jekaterinbur−
gskiej. Brała udział w prestiżowych fe−
stiwalach muzycznych w Rosji. Jej re−
pertuar zawiera wiele arcydzieł – od
muzyki barokowej do współczesnej,
a także 20 koncertów fortepianowych,
które wykonywała pod kierunkiem ta−

kich wybitnych dyrygentów, jak Edu−
ard Serow, Andriej Czystiakow, An−
drzej Borejko.

Od 1993 roku mieszka w Polsce, pro−
wadzi działalność pedagogiczną w Aka−
demii Muzycznej i Państwowej Szkole
Muzycznej II st. we Wrocławiu. Do
2006 r. Olga Rusina zrealizowała ponad
200 nagrań dla radia i telewizji, nagrała
sześć płyt CD z utworami Piotra Czaj−
kowskiego, Ferenza Liszta, Fryderyka
Chopina, Sergiusza Rachmaninowa i in−
nych (trzy płyty są wydane przez wy−
twórnię KOCH International). Jej inten−
sywna działalność pianistyczna i peda−
gogiczna zaowocowała założeniem
w 2000 r. Stowarzyszenia Miłośników
Sztuki Pianistycznej ”Piano−Art”, zaj−
mującego się promowaniem i wspiera−
niem utalentowanej młodzieży. 

Wojciech Rodek urodził się
w 1977 r. w Brzegu.
Naukę gry na forte−
pianie rozpoczął
w wieku 8 lat pod
kierunkiem Jacka
Gębskiego, a następ−
nie p. Krystyny Pu−

chały−Kajdasz. Obecnie jest studentem
V roku Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dy−
rygentury prof. Marka Pijarowskiego. 

Ukończył IX Liceum Ogólnokształcą−
ce im. Juliusza Słowackiego we Wrocła−
wiu oraz Wydział Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego. Był sty−
pendystą Uniwersytetu w Petersburgu
i Instytutu im. Aleksandra Puszkina
w Moskwie. 

Jako pianista występował w kraju i za
granicą m.in. z orkiestrą Filharmonii
Wrocławskiej pod dyrekcją Marka Pija−
rowskiego. W 1998 r. otrzymał II nagro−
dę na Konkursie Zespołów Kameral−
nych Euroregionu Nysa. Brał udział w I
Ogólnopolskich Warsztatach dla Mło−
dych Dyrygentów prowadzonych przez
Marka Tracza. Dyrygował Orkiestrą Ka−
meralną i Orkiestrą Symfoniczną Aka−
demii Muzycznej we Wrocławiu, Orkie−
strami Filharmonii: Białostockiej, Łódz−
kiej i Świętokrzyskiej, Młodzieżową Or−
kiestrą Festiwalową ”Classic Premiere”.
Współpracuje z zespołem ”Opera Pol−
ska”, z którym odbył tournee po krajach
Europy Zachodniej. Opr. (j)

Na Święto Niepodległości

Rusina i Rodek z orkiestrą

Dyrekcja Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej zaprasza 16 listopada na

dwa koncerty kameralne Grzegorza Tur−
naua – o godz. 16.30 i 19. Artyście towa−
rzyszyć będą: Leszek Szczerba – sakso−
fon, Jacek Królik – gitary, Michał Jurkie−
wicz – skrzypce, keyboard, akordeon,
Łukasz Adamczyk – gitara basowa, Sła−
womir Berny – perkusja. W programie
kompozycje Marka Grechuty. Bilety na
koncerty, w cenie 25 i 30 zł można zaku−
pić w kasie POS przy ul. Bielskiej 9/11
oraz w sklepie muzycznym Harfa przy
ul. Kolegialnej 1. Rezerwacja interneto−
wa www.posorkiestra.pl

Grzegorz Turnau jest jedynym arty−
stą młodego pokolenia, który kontynuuje
– w linii prostej – wspaniałą tradycję kra−
kowskiej piosenki literackiej, krocząc
śladem artystów tej rangi, co Jan Kanty
Pawluśkiewicz, czy Marek Grechuta. Ale
ten poeta, kompozytor, pianista i aranżer
wypracował łatwo rozpoznawalny, indy−
widualny styl, charakteryzujący się pre−
cyzją kompozycyjną i nienagannym, ele−
ganckim wykonawstwem, wyróżniają−
cym się zwłaszcza w partiach wokalnych. 

Zespół Grzegorza Turnaua, obok wy−
bijającej się sekcji smyczkowej, zwraca
uwagę wyeksponowaną partią oboju
oraz wirtuozowskim akompaniamentem
fortepianowym samego lidera. Obok tek−
stów własnych artysta śpiewa wiersze
starannie wybranych poetów, m.in. Mi−
chała Zabłockiego, Ewy Lipskiej, Wie−
sława Dymnego i L. A. Moczulskiego. 

Romans z muzyką rozpoczął w naj−
młodszych latach, ale o mało nie skoń−
czył się on rozwodem. Uczył się gry na
fortepianie od 6. do 13. roku życia
w szkole muzycznej. Potem na rok wyje−
chał z rodziną do Anglii i w jego mu−
zycznej edukacji nastąpiła przerwa, któ−
rej zawdzięczał to, że po raz pierwszy...
zaczął grać z przyjemnością.

Był w Anglii, kiedy w Nowym Jorku,
w grudniu 1980 roku, zginął John Len−
non. Cały świat ogarnęło szaleństwo na
punkcie The Beatles i Grzegorz Turnau
odkrywał od początku muzykę popular−

ną. ”Uwolniony od rygoru szkoły” samo−
dzielnie zagrał na fortepianie pierwszą
piosenkę i było to – nadawane przez
wszystkie stacje radiowe – Imagine. 

Po powrocie do Krakowa kontynuo−
wał naukę w V Liceum Ogólnokształcą−
cym i do szkoły muzycznej już nie wró−
cił. Marzył o zostaniu aktorem, a w jego
liceum działał prężny teatr szkolny. Wy−
korzystano tam jego umiejętności piani−
styczne – został kierownikiem muzycz−
nym koła teatralnego i już nigdy nie za−
grał roli dramatycznej. Ale fascynację te−
atrem zachował na zawsze. 

W Krakowie spotkał na swej drodze
ważną postać, pierwszy autorytet – był
nim pisarz i legendarny tłumacz, Maciej
Słomczyński. To on zaprezentował mło−
demu człowiekowi niezwykły tom wier−
szy, który właśnie tłumaczył – ”Muzykę
kameralną” Jamesa Joyce’a. Grzegorz
Turnau zareagował entuzjastycznie i...
napisał muzykę do całego cyklu, a jej
amatorskie nagranie trafiło do rąk Słom−
czyńskiego. Autorytet pisarza zdecydo−
wał – ambitny, młody twórca, dowie−
dział się od niego, że jest na właściwej
drodze i postanowił pisać muzykę do
wierszy. Także własnych. 

W kwietniu 1984 roku, zgłosił się na
przegląd ”Śpiewać każdy może” w Klu−
bie Zaścianek i decyzją jurorów zwycię−
żył w kategorii piosenki literackiej. I to
właśnie ów Klub Zaścianek ”wystawił”
go na XX Festiwal Piosenki Studenckiej
w maju tego samego roku, jako... ”osobę
związaną z ruchem studenckim”. Jego
udział w konkursie, który wygrał w im−
ponującym stylu, był więc w pełni usan−
kcjonowany. Natychmiast po festiwalu
Grzegorz Turnau, jako jego laureat,
otrzymał zaproszenie od Piotra Skrzy−
neckiego na występy do Piwnicy Pod
Baranami. Młody artysta rozpoczął wie−
loletni cykl ”piwnicznych” występów, co

dla piosenkarza i kompozytora, który
nazwał Marka Grechutę swoim ”idolem
absolutnym” było nie lada nobilitacją. 

Wydał płyty: NAPRAWDĘ NIE
DZIEJE SIĘ NIC (1991), POD
ŚWIATŁO (1993), potem był wydany
naprędce album koncertowy TURNAU
W ”TRÓJCE” (1994), nagrany z go−
ścinnym udziałem Andrzeja Sikorow−
skiego z zespołu Pod Budą (m.in. Nie
przenoście nam stolicy do Krakowa
i Pejzaż horyzontalny), który umocnił
tylko wyjątkową pozycję Grzegorza
Turnaua na polskiej scenie muzycznej
i obłędny sukces nowego albumu, TO
TU, TO TAM (1995), którego sprzedaż
przekroczyła do dziś ponad 200 tysięcy
egzemplarzy.

Na następny, znakomity album, TU−
TAJ JESTEM (1997) złożyły się ”roz−
proszone” utwory z poetyckich progra−
mów telewizyjnych, a także kompozycje
nowe, pośród których tradycyjnie wy−
różniała się piosenka tytułowa. 

Album ULTIMA (1999) przyniósł no−
we inspiracje – poezję Wiesława Dym−
nego, Leszka Aleksandra Moczulskiego
i Agnieszki Osieckiej (której Deus ex
machina Grzegorz Turnau wykonał
w Opolu na legendarnym dziś koncercie
„Zielono mi”). Niejako równolegle do
nagrań płytowych powstawała muzyka
Grzegorza Turnaua do filmu i teatru,
m.in. ”Zmierzch” Babela, ”Iwona, księż−

niczka Burgunda” (w reżyserii Tadeusza
Bradeckiego), ”Zielona Gęś” (w adaptacji
i inscenizacji Jarosława Kiliana – wtedy
właśnie narodził się singiel Liryka, liryka)
oraz ”Dwoje na huśtawce” (2000). Grze−
gorz Turnau pisał także muzykę do fil−
mów krótkometrażowych i do telewizji. 

Na kolejnej płycie – NAWET (2002)
– Grzegorz Turnau rozwija współpracę
z Moczulskim, kontynuuje współpracę
z Zabłockim, wraca do poezji Gałczyń−
skiego oraz e.e. cummingsa, sięga po
wiersze krakowskiego autora, Bronisła−
wa Maja i śpiewa w duecie z wybitnym
greckim piosenkarzem George’m Dala−
rasem. Grzegorz Turnau za album ”Na−
wet” otrzymał Fryderyka’02 w kategorii
”album roku−piosenka poetycka”.

W 20. rocznicę śmierci Jerzego Wa−
sowskiego Grzegorz Turnau oddaje mu
hołd, nagrywając 15 jego utworów na
płycie zatytułowanej ”Cafe Sułtan”. Al−
bum ten stał się wydarzeniem muzycz−
nym roku i otrzymał Fryderyka 2004
w kategorii „album roku – piosenka poe−
tycka” oraz nagrodę Superjedynkę pod−
czas 42. Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu. 

Młodzieńcza fascynacja Grzegorza
Turnaua twórczością i postacią Marka
Grechuty zaowocowała albumem ”Hi−
storia pewnej podróży”, na którym sły−
szymy nowe, często zaskakujące inter−
pretacje klasycznych piosenek (m.in.
”Korowód”, ”Motorek”, ”Wędrówka”,
”Zadymka”, ”Gdziekolwiek”), a także
mniej znane utwory Grechuty w dojrza−
łym, turnauowskim brzmieniu (m.in.
”Skąd przychodzimy”, ”Lanckorona”,
”Nie wiem o trawie”). 

Artysta, który rozpoczynał swoją wę−
drówkę od podziwiania występów Gre−
chuty w krakowskiej Piwnicy Pod Różą,
składa hołd swojemu mistrzowi w for−
mie prawdziwej płyty ”drogi”: wszystkie
teksty na tym albumie eksponują motyw
wędrówki i podróży jako metafory ludz−
kiego losu. Dynamiczna i chwilami bar−
dzo nostalgiczna płyta ukazała się 24 li−
stopada 2006 r. Opr. (j)

Grzegorz Turnau w Płocku

„Historia Pewnej Podróży”
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Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zapra−
sza 7 listopada, o godz. 18 do Domu
Darmstadt na spektakl pt. „Kafka” Kaf−
ka!” z udziałem Joanny Bronkalla i Ha−
ralda Preis (Niemcy) w wersji pol−
sko–niemieckiej. Wstęp wolny.

„Kafka należy do osobliwego typu pi−
sarzy, których wysiłek skupia się na sfor−
mułowaniu i komplikowaniu problemu,
a nie jego rozwiązaniu. Wszystkie jego
dzieła reprodukują w gruncie rzeczy
w przeróżnych odmianach jednakową sy−
tuację; zasadnicza ich fabuła, zresztą bar−
dzo nikła, nie posuwa się naprzód, lecz
krąży w miejscu i stale powraca do pun−
ktu wyjścia – jej treścią są bowiem
niekończące się rozważania ludzi, którzy
medytują nad tym, jak osiągnąć cel dla
człowieka nieosiągalny” – pisze Roman
Karst.

Wieczór poezji „Kafka” Kafka!” jest
inspirowany krótkimi utworami pisarza.
Zawiera fragmenty nowel, przypowieści
i aforyzmów, jak m.in. „Milczenie sy−
ren”, „Stary kawaler Blumfeld”, „Ude−
rzenie w bramę”, „W kolonii karnej” czy
„Postanowienia”. Fragmenty te opowia−
dają o normach, pragnieniach, lękach

oraz rozładowujących się konfliktach co−
dziennych.

W formie dialogów, które właściwie są
równocześnie odbywającymi się mono−
logami, oraz pod wpływem dziwacznych
dźwięków, przysłuchujemy się absurdal−
nej rzeczywistości. Wybór opowiadań
odzwierciedla autora w wielokrotny spo−
sób i stwarza możliwość odkrycia jego
niezamierzonego komizmu.

W noweli pt. “Codzienne zamiesza−
nie“ ma dojść pomiędzy A i B do realiza−
cji transakcji. Ten cel nigdy nie pozosta−
nie osiągnięty. A i B mijają siebie, zawo−
dzą siebie, mimo że łączył ich ten sam
cel. Starego kawalera Blumfelda tropią
trzy piłeczki bezustanne, których próbu−
je się pozbyć w absurdalny i wieloznacz−
ny sposób.

Joanna Bronkalla urodziła się
w 1974 w Zabrzu, a w 1988 osiadła we
Frankfurcie nad Menem. W latach 1997
– 2000 uczęszczała do szkoły aktorskiej
w Moguncji. Występowała m.in. w Tea−
trze Państwowym w Moguncji, na Festi−
walu w Oppenheim, w Schauspiel Fran−
kfurt, w Zimmertheater Rottweil oraz
w Teatrze im. Hoffmanna w Bambergu. 

Jest członkiem grupy artystycznej MI−
MUS. Od 2006 r. pracuje jako wykładow−
ca w szkole artystycznej dla dzieci (Stage−
coach) we Frankfurcie nad Menem.

Harald Preis pochodzi z Kaiserslau−
tern (1978), w latach 1999−2002 uczęsz−
czał do szkoły aktorskiej w Moguncji. Po
dwuletnim engagement w Teatrze Pań−
stwowym w Marburgu (2002 – 2004),
gdzie kreował m.in. postać Orina w sztu−
ce „Trauer muss Elektra tragen”, spędził
rok w Ameryce Południowej.

Występował w Teatrze Państwowym
w Moguncji, w Hoftheater Wagner w Es−
senheim, na Festiwalu Kultury w Mogun−
cji oraz w Spessartgrocie w Gemünden.

Od 2005 roku jest spikerem słucho−
wisk radiowych oraz spektakli telewi−
zyjnych. Opr. (j)

Kafka w Domu Darmstadt
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Odśpiewaniem „Barki” rozpoczął
się (17 października) w kościele św.
Bartłomieja III Przedszkolny Festiwal
Piosenki Religijnej. Świątynię wypeł−
nił gwar maluchów i widoczne napię−
cie opiekunów – głównie babć – któ−
rym najbardziej chyba zależało, by ich
pociechy wypadły jak najlepiej. 

Z większą lub mniejszą tremą,
przedszkolaki z wszystkich płockich
placówek, śpiewały Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II (któremu poświę−
cony jest festiwal) najpiękniej jak
umiały: „Jesteś radością mojego ży−
cia”, „Kochaj i śpiewaj” i wiele in−

nych pieśni – pogodnych, rytmicz−
nych. Jak powiedział, otwierając fe−
stiwal, ks. bp Roman Marcinkowski,
Jan Paweł II zawsze był pogodny
i Jego pogoda i dobroć udzielały się
innym. Zachęcał, by Go w tym naśla−
dować.

Pierwszy festiwal odbył się 3 lata te−
mu w Stanisławówce. W roku ubieg−
łym przedszkolaki spotkały się już
w farze, która obok Wydziału Eduka−
cji Urzędu Miasta, Miejskiego Przed−
szkola nr 33 oraz wydziału kateche−
tycznego Kurii Diecezjalnej, była or−
ganizatorem imprezy. (j)

Zaśpiewali w Farze

Płocka Orkiestra Symfoniczna wzię−
ła udział w zakończeniu XVII edycji
Festiwalu ”Muzyka w Sandomierzu”.
Koncert finałowy odbył się 17 paź−
dziernika, w Bazylice Katedralnej
w Sandomierzu. Wielka Koncertowa
Msza Papieska Missa Solemnis Sando−
miriensis „BEATI MUNDO CORDE”
kompozycji Wojciecha Mrozka do
słów Bogusława Żmijewskiego, spot−
kała się z ogromnym aplauzem publicz−
ności. Płocką Orkiestrą Symfoniczną
zadyrygował Wojciech Mrozek. Wy−

stąpiła międzynarodowa obsada soli−
stów: Bożena Harasimowicz, Anita Ry−
walska−Sosnowska, Agata Sava, Vasyl
Ponajda i Józef Frakstein oraz trzy chó−
ry: chór kameralny „Woskresinia”
z Rivnego (Ukraina), chór PWSZ
w Płocku „Vox Juventutis” oraz Sando−
mierski Chór Katedralny. Na koncercie
obecny był biskup sandomierski oraz
przedstawiciele władz krajowych i sa−
morządowych. Koncert został zareje−
strowany przez TVP i wkrótce zostanie
wyemitowany w telewizji. (pos)

Koncertowa Msza 
w Sandomierzu

W sobotę, 17 listopada w Domu
Darmstadt odbędzie się wieczór piose−
nek z repertuaru Czesława Niemena.
Jego przeboje i mniej znane piosenki
usłyszymy w wykonaniu Margity Śli−
zowskiej i Marcina Kołaczkow−
skiego. Wieczór poprowadzi spiker ra−
diowy Paweł Prokopczuk. Solistom
towarzyszyć będą: Wojciech Kidoń –
instrumenty perkusyjne, Bartłomiej
Krauz – akordeon, śpiew wirtualny
zespół muzyczny „Kameleon Sekstet”
w składzie – Hadrian Filip Tabęcki
(piano), Sebastian Wypych (kontra−
bas), Radosław Kiszewski (trąbka),
Paweł Stankiewicz (gitary), Piotr Ma−
ślanka (perkusja), Bartłomiej Krauz
(akordeon, śpiew).

Kierownictwo muzyczne: B. Krauz
& H. F. Tabęcki, aranżacje – B. Krauz,
scenografia i kostiumy – M. Ślizow−
ska, scenariusz i reżyseria – M. Koła−
czkowski.

Spektakl utrzymany w konwencji
audycji radiowej z lat 60−ych. Konfe−

ransjer – spiker radiowy komentuje
prowadzony koncert, przytaczając cie−
kawe wydarzenia z tamtych lat (w tym
fragmenty życiorysu Czesława Nieme−
na). Całość wzbogacona jest fragmen−
tami archiwalnych nagrań wokalisty.
Scenografia w stylu klubów liverpool−
skich, kostiumy w tonacji „dzieci
kwiaty”. (j)

„NIEMEN – rzeka wspomnień”

15 listopada br. o godz. 18 Płocki Oś−
rodek Kultury i Sztuki zaprasza do Do−
mu Darmstadt na wykład pt. „Historia
berlińskiej prasy”. Prelegentem będzie
Wolfgang Jörg z Berlina. Opowiadać

będzie o gazetach naszych sąsiadów
w języku niemieckim, z tłumaczeniem
na język polski. Wstęp wolny.

Wykładowi będzie towarzyszył po−
kaz slajdów, prezentujący historię
i działalność pracowni drukarskiej
Berliner Handpresse. (j)

Berlińska prasa
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Marcin Paradowski i Rafał Kapuściński na Kanale Żerańskim

W Warszawie na Kanale Żerań−
skim odbyły się 7 października Dłu−
godystansowe Mistrzostwa Polski na
dystansie 8,5 km. Reprezentacja
Płockiego Towarzystwa Wioślarskie−
go wystartowała w bardzo okrojo−
nym składzie z powodu kontuzji
i chorób (przeziębienia) kilku zawod−
ników. Olimpijczycy Piotr Buchalski
i Bogdan Zalewski nie wystartowali,
z uwagi na zaplanowany odpoczynek
przez trenera kadry po bardzo cięż−
kim sezonie. Rewelacyjnie spisała się
osada dwójki bez sternika wagi lek−
kiej juniorów (Marcin Paradowski,
Rafał Kapuściński), którzy zdecy−
dowanie wygrali i zdobyli złote me−
dale. Obaj w tej konkurencji są aktu−
alnymi wicemistrzami Polski Junio−
rów na standardowym (2 km) torze.
Również swoją bardzo wysoką formę
nadal potwierdza Kamil Zajkowski
na jedynce w grupie juniorów. Mimo,
że jeszcze jest w wieku juniora młod−
szego, to na tych zawodach stoczył
równorzędną walkę z zawodnikami
starszymi i zajął bardzo dobre III
miejsce i zdobył brązowy medal. Na
swoim poziomie popłynęli w dwójce
bez sternika w grupie seniorów: Ka−
mil Karolkowski i Radosław Milcza−
rek, którzy zajęli IV lokatę, nato−
miast na V miejscu przypłynęli: To−
masz Cichocki i Michał Grzelak, co
zaskoczyło także trenera Grzegorza
Stellaka, gdyż liczył na więcej. Pozy−
tywnie popłynęła dwójka bez sterni−
czki (Anna Badełko, Grażyna Pie−
trzak), która zajęła IV miejsce, ale
w swojej grupie wiekowej (roczniko−
wej) były trzecie. Wyjazd na te za−
wody był możliwy dzięki wsparciu
Urzędu Miasta, PKN Orlen i Basell
Orlen Polyolefins. 

Natomiast 20−21 października
w Poznaniu na Malcie odbyły się Cen−
tralne Kontrolne Regaty Jesienne.
Także i na te regaty wioślarze PTW
wyjechali w bardzo okrojonym skła−
dzie. W biegu eliminacyjnym znowu
swoją wysoką klasę zaprezentowali:
Tomasz Cichocki i Michał Grzelak
w dwójce bez sternika, którzy stoczyli
wyrównaną walkę o I miejsce i tylko
minimalnie ulegli dwójce reprezenta−
cyjnej kadry młodzieżowej. Niestety,
Michał Grzelak odniósł kontuzję mięś−

ni barkowych i lekarz nie zezwolił na
start w finale. Podobny los spotkał Ka−
mila Karolkowskiego (kontuzja) i Ra−
dosława Milczarka (również w dwójce
bez sternika). Mimo zakwalifikowania
się do finału lekarz nie zezwolił na dal−
szy start. Takim sposobem PTW mimo
teoretycznej dominacji w finale (dwie
osady) w konkurencji dwójek bez ster−
nika, musiało się pogodzić z werdyk−
tem lekarskim i oglądać finał z trybun. 

Szybko marsowe miny w radość
płockiej ekipy zamienił najmłodszy
wiekiem i stażem Kamil Zajkowski
na jedynce w grupie juniorów. Mimo,
że w tej grupie wiekowej będzie star−
tował jeszcze dwa lata, to już w prze−
pięknym stylu (5 sek. przewagi) zde−
cydowanie zwyciężył, bez respektu dla
starszych i utytułowanych przeciwni−
ków. Trener Jacek Karolak ma powo−
dy do dumy z tego zawodnika. 

Wyjazd na zawody do Poznania był
możliwy dzięki Urzędowi Miasta, PKN
Orlen oraz Basell Orlen Polyolefins. 

Na zakończenie sezonu Płockie To−
warzystwo Wioślarskie doczekało się
miłego akcentu. Po podsumowaniu
wszystkich startów, trener kadry se−
niorów na konsultacje do COS−u
w Wałczu, poza Piotrem Buchalskim
i Bogdanem Zalewskim, powołał jesz−
cze Tomasza Cichockiego, Michała
Grzelaka, Kamila Karolkowskiego
i Radosława Milczarka, natomiast tre−
ner kadry młodzieżowej Huberta Ró−
żańskiego. Wytrwałość i ciężka praca
zawodników oraz trenerów przynosi
efekty i uznanie. W.R.

Złoto i brąz dla wioślarzy

Kamil Zajkowski na torze w Poznaniu

Piłkarska jesień powoli dobiega koń−
ca. Mimo, że w tym roku kalendarzo−
wym zostaną rozegrane jeszcze dwie
kolejki awansem z rundy wiosennej, to
chyba już czas na pierwsze podsumo−
wania. 

Nie utrzymał – niestety – swojej po−
sady trener piłkarzy nożnych płockiej
Wisły Czesław Jakołcewicz. Zarząd
klubu niezbyt pozytywnie ocenił doko−
nania zespołu w rundzie jesiennej i po−
stanowił rozliczyć za taki stan rzeczy
szkoleniowca, który miał zagwaranto−
wać nafciarzom na półmetku rozgry−
wek pewną pozycję w górnej części ta−
beli. Głupio pogubione punkty, z teore−
tycznie słabszymi rywalami, spowodo−
wały, że o Wiśle nie mówi się w kate−
goriach pewniaka do awansu. To chy−
ba było głównym powodem pożegna−
nia się z dotychczasowym szkoleniow−
cem. Do końca tegorocznych rozgry−
wek drużynę poprowadzi duet drugich
trenerów: Mirosław Milewski i Ma−
riusz Bekas. 

Dotychczasowe wyniki osiągane
przez graczy z Płocka nie napawają
wielkim optymizmem. Zarówno doro−
bek punktowy, jak i styl gry pozostawia
wiele do życzenia. Przeprowadzone
przed rozgrywkami transfery także nie
były do końca udane. Wprawdzie do
bloku defensywnego na czele z Rafa−
łem Lasockim (obecnie niestety kontu−
zjowanym) nie można mieć żadnych
pretensji, ale już pomocnik Dariusz Za−
wadzki okazał się wielkim rozczarowa−
niem. Trochę została zlekceważona po−
zycja bramkarza, na której kuriozalne
bramki wpuszczał Jakub Skrzypiec,
podczas gdy pierwszy golkiper leczył
kontuzję. Skutek tych posunięć widzie−
li wszyscy. Najpierw w trybie pilnym
sprowadzono do bramki Roberta Biń−
kowskiego, a następnie w linii pomocy
zaczął regularnie występować sam dy−
rektor sportowy Adam Majewski, który
jest współ−odpowiedzialny za poczyna−
nia transferowe. Powodem, dla którego
oglądamy na boisku Majewskiego jest
także słabsza dyspozycja Ireneusza Ko−
walskiego, który powraca do właściwej
dyspozycji po długiej przerwie spowo−
dowanej kontuzją. Jedynym punktem
bez skazy w zespole Wisły jest z pew−
nością Sławomir Peszko, który niestety
już rozgląda się za nowym pracodawcą.
Nie ma w tym nic dziwnego, skoro za−
wodnikiem tym interesuje się kilka naj−
lepszych klubów w kraju. Ten nietuzin−
kowy prawy pomocnik okazał się naj−

lepszym strzelcem zespołu i niejedno−
krotnie, niemal w pojedynkę, wygrywał
mecze dla Wisły. Wprawdzie jego po−
zostanie w klubie do końca kontraktu
(czerwiec 2008) może skutkować tym,
że Wisła nie otrzyma nawet złotówki
z sumy odstępnego, to i tak jego wkład
w wyniki zespołu w rozgrywkach wio−
sennych może być nieprzeliczalny na
pieniądze. 

Przerwa zimowa przyniesie z pewno−
ścią podpisanie kontraktu z nowym
szkoleniowcem. „Na celowniku” płoc−
kich włodarzy jest kilku kandydatów
do objęcia schedy po Czesławie Jakoł−
cewiczu. Najpoważniejszym jest 37−
letni Leszek Ojrzyński, który zasłynął
tym, że stworzył w Pruszkowie znako−
mity zespół, który był rewelacją kilku
drugoligowych kolejek. Dla przypom−
nienia warto dodać, że zespół Znicza
pod jego wodzą wygrał nie tak dawno
na stadionie w Płocku właśnie z Wisłą.
Wielu obserwatorów tego widowiska
zgodnie twierdziło, że 0:2 to był naj−
mniejszy wymiar kary, jaki tego dnia
spotkał nafciarzy. Sam zainteresowany
po otrzymaniu propozycji pracy
w Płocku, został odsunięty od prowa−
dzenia ekipy z Pruszkowa. Jego posadę
dość szybko objął utytułowany trener
i nieco mniej utytułowany były parla−
mentarzysta Janusz Wójcik. A zatem
widać, że wszystko w rękach włodarzy
płockiego zespołu, do których należy
kolejny ruch. 

Poza rozgrywkami ligowymi płoc−
czanie mają cały czas szansę na ko−
rzystny wynik w rozgrywkach Pucharu
Polski, którego byli nie tak dawno
triumfatorami. W 1/8 tych rozgrywek
nafciarze zmierzą się z Lechią Gdańsk.
Mecz zostanie rozegrany na stadionie
rywali 17 listopada. P.N.

Ligowe ostatki

Dwóch zawodników MMKS „Ju−
trzenka” zostało powołanych na zgru−
powanie kadry narodowej juniorów
młodszych do Zakopanego.

W dniach 6 – 7.X. odbył się tam IX
Międzynarodowy Turniej Juniorów
Młodszych z udziałem około 300 za−
wodników z 10 państw: Belgii, Litwy,

Rosji, Czech, Ukrainy, Niemiec, Ło−
twy, Estonii, Słowacji, Polski.

Nasi zawodnicy dwukrotnie stanęli na
podium: Patryk Ciechomski (w wadze
60 kg) zdobył I miejsce, a Adrian Jóź−
wiak (w wadze 73 kg) zajął II miejsce

Trenerem obu zawodników jest
Wojciech Pudlik. (j)

Judocy MMKS „Jutrzenka” 
na podium

Sławomir Peszko



Na starcie XVI Biegu Tumskiego, któ−
ry odbył się 17 października stanęło 921
zawodników w różnym wieku. Najlicz−
niejszą grupą – 129 osób – byli chłopcy
z roczników 1990 i 1991. Najmniejsza
konkurencja była wśród dziewcząt
z roczników 1988 i 1989.

Odbyło się 15 biegów na różnych tra−
sach. Pierwsze 10 biegów pokonywali
najmłodsi zawodnicy (chłopcy i dziew−
częta z roczników od 1992 do 1997
i młodsi). Mieli oni do pokonania ok.
1250 metrów na trasie: Stary Rynek
– Zduńska – Okrzei – Kazimierza Wiel−
kiego – Piekarska – Teatralna – Mała−
chowskiego – Stary Rynek. Dla dziew−
cząt z rocznika 1988−1991 przygotowa−
no trasę o długości ok. 1400 metrów,
a dla chłopców z tych samych roczni−
ków – ok. 2800 metrów. Młodzież ściga−
ła się ulicami: Stary Rynek – Zduńska
– Okrzei – Kazimierza Wielkiego – Pie−
karska – Teatralna – Grodzka – Stary
Rynek. 

W ostatnim, piętnastym biegu (open)
wzięli udział dorośli. Do pokonania mie−
li ok. 5600 metrów. Swoją szansę mieli
również niepełnosprawni na wózkach (na
dystansie 1400 metrów) i inni niepełno−
sprawni, którzy musieli pokonać dwu−
krotnie dłuższą trasę.

Z każdego biegu nagrodzono sześciu
pierwszych zawodników, którzy otrzy−
mali dyplomy, a trzem pierwszym dodat−
kowo wręczono medale i nagrody rze−
czowe. Za trzy pierwsze miejsca w biegu
open przyznano nagrody finansowe.

Najstarszym zawodnikiem był Zbi−
gniew Zieliński. Wszystkie wyniki do−
stępne są na stronie internetowej
www.mzos.ump.pl.

Organizatorami XVI Biegu Tumskiego
byli: Miejski Zespół Obiektów Sporto−
wych, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Płocka, Okręgowy Zwią−
zek Lekkiej Atletyki Rady Związków
Sportowych oraz Między−szkolny Ucz−
niowski Klub Sportowy Płock. (m.d.)

Biegnij, biegnij!
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13 października w hali widowisko−
wo – sportowej Wisły S.A. przy Cen−
trum Edukacji Grupa ORLEN odbyły
się II Międzynarodowe Mistrzostwa
Płocka w Judo.

W rywalizacji udział wzięło 13 klu−
bów polskich i zespół z Ukrainy. Ogó−
łem startowało 193 zawodników i za−
wodniczek (od kategorii dzieci do se−
niorów). Najmłodszy uczestnik miał
10 lat, najstarszy 40.

Na matach stawili się reprezentanci
wszystkich 4 klubów płockich:
MMKS JUTRZENKA, UKS JUDO
– KANO, UKS ELJOT, UKS JUDO –
SENSEJ. Organizatorem zawodów był
klub UKS JUDO – KANO Płock.
Płocczanie wywalczyli 11 złotych me−
dali, 14 srebrnych, 19 brązowych,
sześć IV miejsc i siedem V. Nagrody
wręczał sędzia główny zawodów, były
wieloletni trener płockich judoków
i judoczek – Mirosław Nowicki. Złoci
medaliści w poszczególnych katego−
riach to: Leszek Jarosiński (Judo−Ka−
no), Andżelika Soliwoda (Judo−Kano),
Łukasz Smorzewski (Judo−Sensej),
Adrian Jóźwiak (Jutrzenka), Patryk
Ciechomski (Jutrzenka), Daria Czer−
wińska (Jutrzenka), Dorota Szelkow−
ska (Jutrzenka),Tomasz Sobótka (El−
jot), Dagmara Maciejewska (Eljot),
Dorota Sadecka (Eljot), Martyna Ma−
ślanka (Eljot).

Dzięki pomocy Urzędu Miasta
Płocka, Wisły S.A., Centrum Eduka−
cji, Policealnemu Studium Ochrony
Osób i Mienia, firmom AMPER, AL−

TUS, ARBOR TOR & LOKK
i MORDEX, Komunikacji Miejskiej,
P.U. Zieleń zawody miały wspaniałą
oprawę i atrakcyjne nagrody dla za−
wodników. Uroczyste otwarcie
uświetnił występ cheerleaderek
z Wyższej Szkoły im. Pawła Włodko−
wica ,,IMPRESJA”.

W tym dniu obchodzone było też 35
– lecie założenie pierwszej sekcji judo
w Płocku przez Ryszarda Lewandow−
skiego i Jacka Wróblewskiego, (obec−
nie prezesa MMKS Jutrzenki Płock)
przy Zespole Szkół Budowlanych na
Białej, która w 1974 roku przekształci−
ła się w klub JUDOK.

Okolicznościowymi paterami uho−
norowani zostali aktualni prezesi płoc−
kich klubów judo jak i trenerzy, pro−
wadzący obecnie zajęcia w klubach:
z MMKS JUTRZENKI PŁOCK – Ja−
cek Wróblewski, Wojciech Pudlik,
Andrzej Berner, Rafał Wróblewski,
z UKS JUDO – KANO – Leszek Jaro−
siński, Marcin Baran, Michał Berner,
z UKS ELJOT – Leszek Januszewski,
Tomasz Korpowski, Krzysztof Masz−
takowski, z UKS JUDO – SENSEJ
– Łukasz Smorzewski. L.J.

* UKS JUDO – KANO Płock orga−
nizuje zapisy do grupy początkującej
(od 9 lat) pod tel.: 604 – 551 – 937.
Treningi odbywają się we wtorek,
czwartek i piątek od godz. 17.30 do 19
w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul.
Kochanowskiego 11. 

Mistrzowie judo

Andżelika Soliwoda

Jesień
Żółte listki brzóz
dygocą, dygocą,
bo je dzisiaj nocą
zważył siwy mróz.
I padają z drzew
jak ulewa złota,
po ziemi je miota
wiatru zimny wiew.

L. Rydel  
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Okoń rekordzista
Okoń to smaczna rybka, ale kło−

potliwa w spożyciu, bo na ogół
niewielka, kilkunastocentymetro−
wa i dość oścista. Wędkarze nazy−
wają ją „rybim chwastem” i takimi
połowami na ogół nie chwalą się.
Co innego, gdy trafi się okoń...re−
kordzista.

Okazuje się, że i takie pływają
w naszej płockiej Wiśle. Udowodnił
to wędkarz z Koła Miejskiego nr 1 –
Jerzy Suchodolski, który w rejonie
starego portu złowił okonia, ważą−
cego 2 kg 34 dag. Od pyska do ogo−
na sztuka mierzyła 49,3 cm. Dowód
na zdjęciu.

Gratulujemy. (j)

Cytat
numeru
Głupiec i jego pieniądze
zawsze spotykają się
z ogromnym
zainteresowaniem.

Al Bernstein


