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III sesja Rady Miasta miała – w wię−
kszości – charakter organizacyjny.
Wszystko poszło bardzo sprawnie; radni
obradowali tylko nieco ponad godzinę. 

Trzej nowi radni: Andrzej Janusz
Burnat, Marek Krysztofiak i Jerzy Ka−
zimierz Seweryniak złożyli ślubowa−
nie. Weszli oni do Rady zamiast pre−

zydenta Mirosława Milewskiego oraz
dwóch jego zastępców: Tomasza Kol−
czyńskiego i Piotra Kubery. 

Na trzeciej sesji – 18 grudnia – po−
wołano członków pięciu stałych komi−
sji, działających przy Radzie Miasta
oraz dwóch doraźnych. Radni wybrali
również przewodniczących komisji

i ich zastępców. Wszystko odbyło się
szybko i bez żadnych dyskusji. Radni
byli zgodni w głosowaniach. 

Przewodniczący Rady poinformo−
wał także, że utworzył się drugi klub;
po Prawie i Sprawiedliwości klub za−
łożyli radni Platformy Obywatelskiej:
Andrzej Nowakowski – przewodni−
czący, Elżbieta Gapińska, Eryk Smu−
lewicz, Krzysztof Buczkowski oraz
Artur Jaroszewski. 

W sprawach różnych Prezydent wy−
jaśnił, dlaczego nie można jeszcze jeź−
dzić nowym mostem. – Szukamy roz−
wiązania komunikacyjnego, którego by
spełniało wszystkie normy bezpieczeń−
stwa – mówił. – Przeprowadziliśmy już
jedną próbę w godzinach przedpołud−
niowych, ale nie wypadła ona najlepiej.
Dlatego cały czas pracujemy nad najlep−
szą koncepcją włączenia dojazdów z ul.
Wyszogrodzkiej na nowy most.

Prezydent przypomniał również, że
trwa postępowanie przetargowe
w sprawie budowy piątego odcinka
dróg dojazdowych, czyli kolejnej nitki
ul. Wyszogrodzkiej i dwóch rond.
Ważne oferty wpłynęły od dwóch
firm. Ich otwarcie ma nastąpić na po−
czątku stycznia. (m.d.)

Spokojny koniec roku Mamy nagrodę
Nasz foto−

r e p o r t e r
Krzysztof Ka−
liński zajął III
m i e j s c e
w konkursie
Local Press
Photo 2006
w kategorii
„Sport lokal−
ny”. Konkurs
zorganizowa−
ny w ramach

II edycji Mazowieckiego Festiwalu
Prasy Lokalnej przez Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki był adreso−
wany do fotoreporterów zatrudnio−
nych w mazowieckiej prasie lokalnej
i parafialnej lub osób z nią współpra−
cujących. Wyróżniono w nim najlep−
sze fotografie prasowe, opublikowa−
ne w mazowieckiej prasie lokalnej
w 2005 roku. Do konkursu zgłoszono
blisko 200 zdjęć (w tym 10 fotore−
portaży). Jury postanowiło przyznać
15 nagród (po 3 w każdej kategorii)
oraz 6 wyróżnień.

O sukcesie może mówić również
Piotr Augustyniak z płockiego dodat−
ku Gazety Wyborczej. Z Warszawy
przywiózł II i III nagrodę oraz wyróż−
nienie w kategorii „Lokalna kultura,
sztuka i tradycja”. Gratulujemy. (rł)

Wyróżnione zdjęcie
opublikowane w „SP”

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

W środę 13 grudnia 2006 roku, w 25 rocznicę wpro−
wadzenia stanu wojennego płocka ”Solidarność” za−
prosiła płocczan na mszę w kościele pw. św. Domini−
ka w intencji represjonowanych oraz na marsz milcze−
nia ulicami 1 Maja i al. Jachowicza pod Stanisławów−
kę. Po drodze uczestnicy zapalili białe i czerwone
świeczki pod byłą siedzibą SB i więzieniem, gdzie 25
lat temu milicja trzymała internowanych. Przed gma−
chem policji przy 1 Maja, jak przed laty, stanął tran−
sporter opancerzony. 

„Solidarność” zainspirowała też zespół Teatru
Dramatycznego do wystawienia dramatu Grażyny
Przybylskiej Wendt o losie internowanych w 1981
roku kobiet (więcej czyt. na str. 10). Spektakl bę−
dzie można zobaczyć w styczniu 2007 roku.

Do 16 grudnia w Stanisławówce można było
obejrzeć wystawę „Kapłan”, przedstawiającą życie
ks. Jerzego Popiełuszki. Potem do końca grudnia
wystawa dostępna była w kościele św. Józefa. 

Z kolei MDK zaprezentował wystawę faktogra−
ficzną ze stanu wojennego zatytułowaną „13 grudnia
1981 – pamiętamy”. 13 grudnia w MDK pieśni z in−
ternowania śpiewał Tadeusz Taworski, a wiersz swo−
jego syna z okresu poprzedzającego stan wojenny za−
prezentowała Hanna Witt – Paszta. Śpiewał też Teatr
Muzyczny Młodych Biała Mandragora, a na pianinie
akompaniował Paweł Górczyński. (rł) K
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Stan W. Pamiętamy
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* Na walnym zgromadzeniu akcjona−
riuszy PKN Orlen dokonano zmian w ra−
dzie nadzorczej spółki. Jej nowym prze−
wodniczącym został Zbigniew Macio−
szek (w latach 90. pracował w Minister−
stwie Prywatyzacji, potem w Investment
Bank Austria i Środkowoeuropejskim
Centrum Ratingu i Analiz).
* Płocki teatr 13 grudnia (w 25 rocznicę

ogłoszenia stanu wojennego) wystawił
sztukę Grażyny Przybylskiej−Wendt pt.
„Trzynasty dwunasty”.
* Gazeta Wyborcza i Tygodnik Płocki

ogłosiły kolejny plebiscyt na najpopular−
niejszego sportowca i trenera 2006 roku.
* Płockie szkoły odwiedzają „trójki”,

złożone z przedstawicie kuratorium, po−
licji i organu założycielskiego, spraw−
dzając stan bezpieczeństwa w placów−
kach. To element rządowego programu
„zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
* Lokalne Zrzeszenie Nieruchomości,

przy finansowej pomocy Urzędu Miasta,
wyremontowało kamienicę przy 
ul. Tumskiej 6.
* 1 grudnia 455 absolwentów Szkoły

Nauk Technicznych i Społecznych PW
odebrało dyplomy ukończenia studiów
w 2006 roku.
* Zawodnicy z klubu Karate Do Tsuna−

mi na II Mistrzostwach Polski zdobyli 4
złote, 2 srebrne i 1 brązowy medal. Dwa
pierwsze miejsca zajęły także dwie płoc−
kie drużyny w konkurencji Kata Tsuna−
mi Synchronicznie.
* W pierwszą rocznicę działalności

spółki Basell Orlen Polyolefins zorgani−
zowano seminarium naukowe nt. tech−
nologii produkcji, właściwości i zastoso−
wania tworzyw sztucznych.
* Bp Stanisław Wielgus otrzymał nomi−

nację na arcybiskupa i metropolitę war−
szawskiego.
* Do 16 grudnia w „Stanisławówce”

można było oglądać wystawę „Kapłan”,
poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce.
* Starostą płockim po raz trzeci został

Michał Boszko.
* Komunikacja Miejska wymienia

w autobusach stare, wiszące uchwyty dla
stojących pasażerów na plastikowe,
w które można włożyć ulotkę reklamo−
wą.
* Wodociągi Płockie wynajęły detekty−

wów z Poznania, którzy mają ukrócić
kradzieże włazów i kratek ściekowych.
Ponadto elementy, które są najczęstszym
łupem złomiarzy znakowane są specjal−
nym sprayem.
* PKP zlikwidowały połączenie Płocka

z Kutnem; pozostał tylko jeden kurs –
„Koziołek” do Poznania.
* Wodociągi Płockie mają swoją ma−

skotkę – jest nią pluszowa wydra w bia−
łych spodenkach−ogrodniczkach z logo
spółki.
* Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowi−

ca była (14 grudnia) organizatorem Ma−
zowieckiego Zjazdu Szkolnych Klubów
Europejskich.
* Jan Rączkowski zastąpi Bogumiła Jó−

zefowskiego (odchodzi na emeryturę) na
stanowisku prezesa Płockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej L−W.
* Sanepid nakazał wymianę aparatów

rentgenowskich w szpitalu na Winia−
rach, istniejące nie spełniają unijnych
norm.
* Zarząd AB Mażeikiu Nafta powołał

Igora Chalupca na prezesa rafinerii.
Udziały PKN Orlen w Możejkach wyno−
szą 84,36%.
* Konkurs na prezesa Zakładów Mięs−

nych wygrał dr Adam Gałczyński z War−
szawy. (j)

Lokal do wynajęcia

Przy al. Jachowicza 44 jest pusty lo−
kal użytkowy o pow. 89,2 mkw. Przez−
naczono go do sprzedaży w formie ust−
nego przetargu nieograniczonego. Ce−
na wywoławcza wynosi 185 tys. zł.

Dyplom dla Płocka

Prezydent ogłosił II edycję konkursu
na najlepsze prace magisterskie, licen−
cjackie i inżynierskie w roku akade−
mickim 2006/2007. „Dyplom dla Płoc−
ka” otrzymają autorzy prac związanych
z rozwiązywaniem różnych proble−
mów gospodarczych, społecznych
i technicznych w działalności jednostek
organizacyjnych miasta. W konkursie
mogą uczestniczyć studenci wszyst−
kich typów szkół wyższych na terenie
Płocka, studiujący na studiach dzien−
nych, wieczorowych i zaocznych.

Konkurs na badania

Ogłoszony został konkurs na wy−
bór realizatora badań PET w 2007
roku w ramach „Programu zdrowot−
nego dla mieszkańców Płocka”. Ba−
dania prowadzone będą od lutego do
końca roku. Informacje o warunkach
konkursu uzyskać można w Wydzia−
le Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta, pok. 250. Termin
składania ofert upływa 18 stycznia
2007. (j)

Prezydent zarządził Minął miesiąc...

Sklep ma 381 mkw. powierzchni.
Wystrój przypomina placówki tej sieci
w innych miastach. Dla swoich klien−
tów przygotował działy m.in. z litera−
turą polską, obcą, płytami CD z muzy−
ką i filmami, artykułami papierniczy−
mi i – oczywiście – z prasą. – Jeśli na
półkach nie ma towaru poszukiwanego
przez klienta jesteśmy w stanie spro−
wadzić go w ciągu kilku dni – mówi
Sylwia Kościelska, kierownik płockie−
go salonu EMPiK. – Klienci mogą wy−
bierać spośród dwóch milionów pro−
duktów zarówno polskich, jak i zagra−
nicznych, które na co dzień niedostęp−
ne są na polskim rynku. Jesteśmy
w stanie sprowadzić np. jakieś specja−
listyczne czasopismo, ukazujące się
gdzieś na końcu świata.

Wszystkie artykuły z ofert EMPIK−
u niedostępne w danym momencie na
półkach, płocczanie mogą zamawiać
w Punkcie Info i otrzymać je w ciągu
96 godzin.

Dla tych, którzy wolą internet za−
miast buszowania po półkach, EMPiK
prowadzi sklep internetowy. Wchodząc
na stronę www.empik.com można za−
mówić interesujący nas towar. Dostar−
czony zostanie do naszego domu za

dodatkową opłatą. Jeśli jednak nie
chcemy ponosić dodatkowych kosztów,
po jego odbiór zgłaszamy się do wy−
branego przez nas sklepu EMPiK−u.
– Jeśli klient zamawia w sklepie inter−
netowym i odbiera towar w naszym sa−
lonie to obowiązuje go cena ze strony
www, nawet wtedy, gdy zamawiany ar−
tykuł znajduje się na naszych półkach
– wyjaśnia Sylwia Kościelska.

Taka forma kupna jest bardzo opła−
calna, gdyż ceny w internecie są niższe
niż te na sklepowych półkach, np. za
najnowszą powieść Sapkowskiego
w salonie zapłacimy 43,90 zł, a zama−
wiając ją przez stronę internetową tyl−
ko 39,99. Jedynym minusem wirtual−
nych zakupów jest to, że na odbiór to−
waru musimy poczekać kilka dni. 

W płockim salonie – tak jak w in−
nych placówkach na terenie kraju – or−
ganizowane będą spotkania ze znany−
mi pisarzami, aktorami, reżyserami,
wokalistami czy zespołami. Podczas
otwarcia sklepu w naszym mieście wy−
stąpiły: Ewelina Flinta, Jolanta Faj−
kowska i Gosia Andrzejewicz. 

Płocki EMPiK w Auchan otwarty jest
od poniedziałku do soboty w godz. 9−21,
a w niedzielę od 9.30 do 19.30. M.D.

Tysiące książek, płyt, czasopism oraz artykułów papierni−
czych – to wszystko zmieściło się w nowym drugim płockim
salonie EMPiK. Otwarcie odbyło się ostatniego dnia listo−
pada. Sklep mieści się w galerii Auchan, gdzie codziennie
przychodzą tysiące, nie tylko płocczan. Na taką frekwencję
liczą również w EMPiK−u. 

Salon kultury, 
wiedzy i rozrywki

Województwo Mazowieckie jest pier−
wszym w kraju, które otrzymało rating
międzynarodowy. Jest to najważniejszy
wskaźnik wiarygodności kredytowej,
przyznawany przez międzynarodowych
analityków. Mazowsze otrzymało naj−
wyższą możliwą ocenę – BBB+.

Rating odzwierciedla bardzo dobre
wyniki budżetowe, wysoką płynność

finansową, brak zadłużenia oraz roz−
wijającą się lokalną gospodarkę, któ−
ra wpływa na wzrost dochodów wo−
jewództwa z podatków dochodo−
wych. 

Rating uwzględnił również rosnące
wydatki na regionalne przewozy kole−
jowe oraz trudną sytuację w sektorze
ochrony zdrowia. mm

Mazowsze z międzynarodowym ratingiem
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Jeżdżą inaczej
Komunikacja Miejska Płock infor−

muje pasażerów, że od 1 stycznia
zmieniają się rozkłady jazdy autobu−
sów linii nr:1, 12, 28 i 36. Na linii nr 1
uruchomione zostaną dodatkowe kur−
sy, autobusy „28” będą też jeździć
w niedziele, a „12” i „36” zmienią
nieco trasy i wariantowo dojeżdżać
będą do ul. Młynarskiej w Słupnie
i pętli Jana Pawła II/Mazura. (j).

W imieniu Rady Mieszkańców
Osiedla „Podolszyce Południe”

pragnę złożyć mieszkańcom
Płocka życzenia wszystkiego

Dobrego w Nowym Roku 2007

Beata Szczytniewska
(przewodnicząca RMO 

„Podolszyce Południe”)

Moim Wyborcom
serdecznie dziękuję za poparcie

w wyborach samorządowych
Jerzy Seweryniak

radny Rady Miasta Płocka
(Prawo i Sprawiedliwość)
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Zadanie zostało podzielone na
cztery etapy. W pierwszym powsta−
nie projekt koncepcyjny remontu
i konserwacji zabytkowych budyn−
ków dawnego kolegium i dawnej ko−
legiaty wraz z koncepcją funkcjonal−
ną rozwiązania dla całego zespołu
szkolnego i jego otoczenia wraz
z izolacją i ukształtowaniem terenu.
Wykonawca będzie miał na to trzy
miesiące.

W drugim etapie wybrana w prze−
targu firma będzie musiała przedsta−
wić ramowy kosztorys prac remonto−
wych i konserwacji budynków za−
bytkowych i niezbędnych prac w po−
zostałych częściach szkoły. Będzie
miała na to kolejne trzy miesiące.
W trakcie przygotowania koncepcji
będą się odbywały konsultacje pro−
jektu z dyrekcją Małachowianki oraz
konserwatorem zabytków. 

Zadanie trzecie obejmuje wykona−
nie projektów branżowych zabytko−
wych części szkoły, czyli projekty
m.in. zagospodarowania terenu, budo−
wlany, wzmocnienia fundamentów
i konstrukcji, wykonania izolacji i od−
wodnienia terenu, instalacji, remontu
elewacji i wnętrz wraz z zabezpiecze−
niem mykologicznym. Firma będzie
miała na to pięć miesięcy, a realizacja
tego zadania rozpocznie się po zakoń−
czeniu poprzednich dwóch etapów
oraz po zatwierdzeniu projektu i uzy−
skaniu pozwolenia na budowę.

W ostatnim etapie, na który przez−
naczono 5 miesięcy, wykonawca bę−

dzie musiał opracować kosztorys in−
westorski z przedmiarem oraz specy−
fikację techniczną wykonania i od−
bioru prac. (m.d.)

Urząd Miasta przygotowuje się do remontu i konserwacji naj−
starszej szkoły średniej w Polsce – Małachowianki

Staruszka 
do odnowy 

Zabytkowe budynki powstawały od
XIII wieku. W ich skład wchodzą:
dawna kolegiata św. Michała adapto−
wana na budynki szkolne w latach 70.
XX wieku, XVII−wieczny klasztor je−
zuitów (adaptowany w latach 1963−
64). Sąsiadujące z nimi nowe budynki
szkolne powstały po 1974 roku.
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Do 9 stycznia mogą zgłaszać się fir−
my, które zainteresowane są budową
ul. Stoczniowej wraz z infrastrukturą. 

W ramach zadania ma być wykona−
na ulica wraz z oświetleniem i kanali−
zacją deszczową. Zamówienie obej−
muje również prace na krótkich odcin−
kach ulic: Popłacińskiej i Portowej. 

Ulica Stoczniowa jest drogą lokalną
w Radziwiu i przebiega od skrzyżowa−
nia z ul. Popłacińską w kierunku połud−
niowym do skrzyżowania z ul. Zieloną. 

Prace prowadzone będą na odcinku
ok. 365 metrów. Zadanie polega na
zmianie istniejącej nawierzchni grun−
towej na nawierzchnię twardą (bitu−
miczną). Wykonawca będzie musiał
ułożyć chodniki z betonowej kostki
brukowej, a także zająć się wlotami
ulic dojazdowych i zjazdami do niek−
tórych posesji oraz oświetleniem. Wo−

dy opadowe odprowadzane będą z pa−
sa ulicznego za pomocą wpustów
deszczowych oraz sieci kanalizacji
deszczowej i wpadać będą do sieci
miejskiej w ul. Żeglarskiej.

Ulica Stoczniowa zapewnia bez−
pośrednią obsługę przyległych pose−
sji oraz stanowi połączenia komuni−
kacyjne między ulicami: Popłaciń−
ską, Kapitańską, Teligi i Zieloną. Za−
stąpienie istniejącej nawierzchni
gruntowej bitumiczną, wyeliminuje
dotychczasową uciążliwość w ruchu
pojazdów i pieszych.

Wybrany w przetargu wykonawca
będzie miał dziewięć miesięcy od daty
przekazania placu budowy na wykona−
nie inwestycji. 

Oferty należy składać w Biurze Ob−
sługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Zduń−
ska 3, stanowisko nr 8. (m.d.)

Droga do naprawy

Dotąd niewykorzystywane, nieco
zaniedbane i nie przystosowane do po−
trzeb osób niepełnosprawnych uległo
całkowitemu przeobrażeniu. Mowa
o wewnętrznym patio na terenie DPS
„Przyjaznych Serc”, na zagospodaro−
wanie którego placówka otrzymała do−
finansowanie w wysokości 10 000 zł
z Miejskiego Funduszu Ochrony Śro−
dowiska i Gospodarki Wodnej. Miesz−
czące się między wejściem głównym
a salą integracyjną patio zostało prze−
de wszystkim utwardzone kamienną
kostką. Powstały dwa skalniaki, na
których posadzono byliny, wrzosy
i karłowate iglaki. Całość uzupełniona
została drzewami i krzewami przysto−
sowanymi do wzrostu w warunkach

ograniczonego doświetlenia. Powstała
też fontanna z kaskadowo opadającą
wodą. Wszystkie prace związane z za−
gospodarowaniem miejsca wykonał
Zakład Usług Ogrodniczych „AR−
BOR”.

– Zagospodarowanie patio miało na
celu nie tylko poprawienie estetyki
otoczenia DPS, ale przede wszystkim
umożliwienie niepełnosprawnym
mieszkańcom Domu aktywnego i bez−
piecznego przebywania na świeżym
powietrzu – mówi dyrektor placówki
Piotr Ostrowicki. – W części utwardzo−
nej ustawione zostaną stoliczki i krze−
sełka, aby mieszkańcy Domu mogli za−
praszać gości i spotykać się z nimi
„przy kawie i herbacie”. (rł)

Patio z fontanną 
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O pieniądze z Europejskiego Fundu−
szu Rozwoju Regionalnego zabiegało
166 projektów. Tylko 26 spośród nich,
w tym płocki program, zostało uzna−
nych za kluczowe dla województwa.
Pozyskane w ten sposób pieniądze po−
służą do budowy części technologicz−
nej oraz naukowo−badawczej. Inwe−
stycja zaplanowana na lata 2007−2013
jest kolejnym etapem tworzenia Parku.
W jego realizację włączy się Politech−
nika Warszawska. Dzięki jej wsparciu
powstanie kompleks badawczy.
– Chcemy, by w Parku oprócz przemy−
słu rozwijały się nowoczesne technolo−
gie – podkreśla prezydent Płocka Mi−
rosław Milewski – Powinny się one
stać magnesem przyciagającym kolej−
nych inwestorów. 

Budowa Parku Przemysłowo−
Technologicznego rozpoczęła się

w 2005 r. Jego akcjonariuszami są:
miasto Płock oraz PKN Orlen. Pier−
wszym zadaniem było wykonanie in−
frastruktury, czyli budowa blisko 9
km dróg, sieci wodociągowej
i światłowodowej oraz centralnego
ogrzewania. 

Powstanie infrastruktury jest jed−
nym z podstawowych warunków po−
zyskania inwestorów. Zdaniem prezy−
denta Milewskiego decydujący pod
tym względem będzie przyszły rok.
– Kilku inwestorów już podjęło decyzję
o ulokowaniu swoich środków finanso−
wych w Parku. Z kilkunastoma prowa−
dzimy w tej chwili negocjacje.

Zgodnie z harmonogramem przyję−
tym przez udziałowców spółki do koń−
ca 2008 r. w Parku powinno znaleźć
pracę 2 tys. osób. Cały projekt ma być
zrealizowany za około 20 lat. mk

Zarząd Województwa Mazowieckiego zamierza przeznaczyć 238 mln zł na
rozwój Płockiego Parku Przemysłowo−Technologicznego. W sumie z do−
tychczas pozyskanymi funduszami Płocki Park otrzyma ze środków unij−
nych prawie 300 mln zł. 

Miliony dla PPP−T

Muniserwis rozpoczął budowę bra−
kującego fragmentu ścieżki rowerowej
w ul. Armii Krajowej. Urządzenie
ścieżki wiąże się z przebudową chod−
nika o długości 220 m, na odcinku od
wjazdu na parking wielopoziomowy
do skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką. 

Prace rozpoczną się od rozbiórki zu−
żytych i popękanych płyt betonowych.
Potem będzie układana nowa nawierz−

chnia z szarej, betonowej kostki bru−
kowej. Powstaną dwa pasy o szeroko−
ści 2,5 m każdy – od strony jezdni
przeznaczony dla ruchu pieszego,
a pozostała część dla rowerów. Pasy
będą oddzielone od siebie linią z czer−
wonej kostki brukowej. 

Zakład Usług Miejskich Muniserwis
ma czas do końca maja 2007 r. na wy−
konanie zadania. mk

Rowerem po Armii Krajowej
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Obejmując urząd Prezydenta Miasta
Płocka, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicz−
nego i pomyślności mieszkańców miasta
Płocka. Tak mi dopomóż Bóg – tymi sło−
wami, wypowiedzianymi w obecności
radnych i płocczan, którzy przybyli na
uroczystość w ratuszu 5 grudnia 2006 r.,
Mirosław Milewski rozpoczął urzędowa−
nie w II kadencji. 

Prezydent otrzymał z rąk Tomasza Kor−
gi – przewodniczącego Rady Miasta prezy−
dencki łańcuch z Wielkim Reprezentacyj−
nym Herbem Miasta w centralnej części,
godłem Rzeczypospolitej i herbem Mazo−
wsza Płockiego, a także klucz do miasta.

Były również życzenia od radnych
wszystkich partii. Aby wszyscy mogli
złożyć gratulacje ogłoszono nawet 10 mi−
nutową przerwę w obradach. 

– Już po raz drugi składałem ślubowa−
nie, ale czuję się tak, jakbym robił to po
raz pierwszy. To niezwykłe przeżycie
– mówił Mirosław Milewski. – Chciał−
bym podziękować za zaufanie, głosy po−
parcia, za wybór mnie na Prezydenta
oraz za to, że płocczanie poszli do wybo−
rów. Dzięki nim frekwencja w tych wybo−
rach była wyższa o 5 proc. niż cztery lata
temu. Miasto to moje życie, ratusz – moje
miejsce pracy i zrobię wszystko, aby być
dobrym gospodarzem.

W wielkim skrócie Prezydent przedsta−
wił program rozwoju Płocka na kolejne

cztery lata (szczegóły zawarte są w książ−
ce jego autorstwa „Płock 2011”). Wśród
najistotniejszych spraw dla naszego mia−
sta Mirosław Milewski wymienił m.in.:
zmniejszenie bezrobocia do 11 proc. po−
przez stworzenie 3,5 tys. nowych miejsc
pracy, poprawę bezpieczeństwa o kolej−
nych 30 proc. oraz wyprowadzenie ruchu
samochodów ciężarówych z miasta po−
przez budowę dwóch obwodnic: północ−
nej i północno−zachodniej. – Chcę również
poprawić komfort poruszania się po Płoc−
ku – mówił Prezydent. – Jeśli zdobędzie−
my pieniądze z Unii Europejskiej, to płoc−
czanie będą mogli korzystać z tramwaju.
Ponadto bezpieczeństwo na drogach po−
winna poprawić budowa czterech bezkoli−
zyjnych skrzyżowań.

Mirosław Milewski postawił również
na poprawę zdrowia, czyli większą do−

stępność płocczan do specjalistów oraz
profilaktykę zdrowotną, m.in. nowoczes−
ne badania nowotworów metodą PET.
Prezydent chce także poprawić jakość
kształcenia dzieci i młodzieży, m.in. po−
przez remonty boisk i doposażenie szkół.
Miasto w ciągu kolejnych czterech lat bę−
dzie inwestować w sport i kulturę, m.in.
poprzez budowę portu jachtowego, stoku
narciarskiego, hali widowisko−sportowej
oraz Muzeum Sztuki Filmowej. Prezy−
dent zapewnił, że jeśli będzie to możliwe,
to podatki i opłaty lokalne nie będą się
zwiększać. 

– Priorytetem jest zdobywanie środków
finansowych spoza budżetu miasta, mię−
dzy innymi z Unii Europejskiej, budżetu
państwa i zawieranie partnerstw publicz−
no−prywatnych – zapowiedział Milewski.
– Wybudujemy też kolejny tysiąc miesz−
kań.

Prezydent zaprosił wszystkich radnych
oraz płocczan do współpracy w zarządza−
niu miastem. – Mam nadzieję, że będzie−
my się kłócić z radnymi, ale tylko w spra−
wach merytorycznych, dotyczących dobra
naszego miasta – mówił. – Zachęcam,
przede wszystkim opozycję, do konstruk−
tywnej krytyki moich działań.

Po exposé Prezydenta, Tomasz Kol−
czyński i Piotr Kubera zrzekli się manda−
tu radnego, gdyż – tak jak w poprzedniej
kadencji – zostali powołani przez Miro−
sława Milewskiego na jego zastępców. 

Małgorzata Domańska

Ślubowanie Mirosława Milewskiego i oficjalne przejęcie obowiązków Prezydenta Miasta oraz zrzeczenie się
mandatów przez dwóch radnych to główne punkty II sesji Rady Miasta.

Miasto – moje życie, ratusz – moja praca

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

1. UCHWAŁA NR 5/II/06 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Rady Miasta
Płocka,

2. UCHWAŁA NR 6/II/06 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr
916/LIV/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji za−
wodowej i społecznej oraz przez−
naczenia na nie środków Pań−
stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok
2006, zmienionej Uchwałą Nr
941/LVI/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06
Rady Miasta Płocka z dnia 28
marca 2006r. w sprawie określe−
nia zadań rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz przeznaczenia
na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych na rok 2006,
Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29
sierpnia 2006r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 marca
2006r. w sprawie określenia za−
dań rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz przeznaczenia
na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych na rok 2006 oraz
Uchwałą Nr 1011/LXII/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 24 paździer−
nika 2006r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 marca
2006r. w sprawie określenia za−
dań rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz przeznaczenia
na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych na rok 2006,
zmienionej Uchwałą Nr
941/LVI/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06
Rady Miasta Płocka z dnia 28
marca 2006r. w sprawie określe−
nia zadań rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz przeznaczenia
na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych na rok 2006,
Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29
sierpnia 2006r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 marca
2006r. w sprawie określenia za−
dań rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz przeznaczenia
na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych na rok 2006,

3. UCHWAŁA NR 7/II/06 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Rady Miasta
Płocka,

4. UCHWAŁA NR 8/II/06 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Rady Miasta
Płocka.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na II sesji 
w dniu 5 grudnia 2006 roku:

1. UCHWAŁA NR 9/III/06 w sprawie obsa−
dzenia mandatu radnego Rady Miasta
Płocka,

2. UCHWAŁA NR 10/III/06 w sprawie ob−
sadzenia mandatu radnego Rady Miasta
Płocka,

3. UCHWAŁA NR 11/III/06 w sprawie ob−
sadzenia mandatu radnego Rady Miasta
Płocka,

4. UCHWAŁA NR 12/III/06 w sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Re−
wizyjnej Rady Miasta Płocka,

5. UCHWAŁA NR 13/III/06 w sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Skar−
bu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Ra−
dy Miasta Płocka,

6. UCHWAŁA NR 14/III/06 w sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Gos−
podarki Komunalnej Rady Miasta Płocka, 

7. UCHWAŁA NR 15/III/06 w sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Poli−
tyki Społecznej Rady Miasta Płocka,

8. UCHWAŁA NR 16/III/06 w sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji In−
westycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Mia−
sta Rady Miasta Płocka, 

9. UCHWAŁA NR 17/III/06 w sprawie po−
wołania doraźnej Komisji d/s Organizacji
Pracy Rady,

10. UCHWAŁA NR 18/III/06 w sprawie
powołania doraźnej Komisji Inwentaryza−
cyjnej,

11. UCHWAŁA NR 19/III/06 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewi−
zyjnej Rady Miasta Płocka,

12. UCHWAŁA NR 20/III/06 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Skar−
bu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Ra−
dy Miasta Płocka,

13. UCHWAŁA NR 21/III/06 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Gos−
podarki Komunalnej Rady Miasta Płocka, 

14. UCHWAŁA NR 22/III/06 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Poli−
tyki Społecznej Rady Miasta Płocka,

15. UCHWAŁA NR 23/III/06 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Inwe−
stycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
Rady Miasta Płocka, 

16. UCHWAŁA NR 24/III/06 w sprawie
wyboru Przewodniczącego doraźnej Ko−
misji d/s Organizacji Pracy Rady, 

17. UCHWAŁA NR 25/III/06 w sprawie
wyboru Przewodniczącego doraźnej Ko−
misji Inwentaryzacyjnej, 

18. UCHWAŁA NR 26/III/06 w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Ko−
misji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka, 

19. UCHWAŁA NR 27/III/06 w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Ko−
misji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finan−
sowej Rady Miasta Płocka, 

20. UCHWAŁA NR 28/III/06 w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Ko−
misji Gospodarki Komunalnej Rady Mia−
sta Płocka, 

21. UCHWAŁA NR 29/III/06 w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Ko−
misji Polityki Społecznej Rady Miasta
Płocka, 

22. UCHWAŁA NR 30/III/06 w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Ko−
misji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeń−
stwa Miasta Rady Miasta Płocka, 

23. UCHWAŁA NR 31/III/06 w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego do−
raźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady,

24. UCHWAŁA NR 32/III/06 w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego do−
raźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,

25. UCHWAŁA NR 33/III/06 w sprawie
zmian w budżecie miasta Płocka na
2006 rok,

26. UCHWAŁA NR 34/III/06 roku w spra−
wie programu „Organizacja prac społecz−
nie użytecznych”,

27. UCHWAŁA NR 35/III/06 w sprawie
ustalenia wysokości świadczeń dla bezro−
botnych za wykonywanie prac społecznie
użytecznych,

28. UCHWAŁA NR 36/III/06 w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta
Płocka do projektu PASDEL – Praktyko−
wanie Zrównoważonego Rozwoju po−
przez E – Learning, realizowanego w ra−
mach programu Komisji Europejskiej Le−
onardo da Vinci,

29. UCHWAŁA NR 37/III/06 w sprawie re−
kompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy
policji Komendy Miejskiej Policji w Płoc−
ku za czas służby przekraczającej normę,

30. UCHWAŁA NR 38/III/06 w sprawie
ustalenia wysokości miesięcznego wyna−
grodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka
oraz upoważnienia Przewodniczącego Ra−
dy Miasta Płocka do czynności w spra−
wach z zakresu prawa pracy wobec Prezy−
denta Miasta Płocka.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na III sesji 
w dniu 18 grudnia 2006 roku:
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Tomasz Kolczyński Piotr Kubera Dariusz Zawidzki

Jerzy Seweryniak

Marek Krysztofiak

Andrzej Burnat

Jak poprzednio, będą oni zajmo−
wać się kolejno: rozwojem miasta,
polityką społeczną oraz sprawami
komunalnymi. Na konferencji praso−
wej – 5 grudnia – prezydent Miro−
sław Milewski podziękował zastęp−
com za dotychczasową pracę i zapro−
ponował jej kontynuację.

– Cztery ostatnie lata były dla
mnie poważnym wyzwaniem – mówił
Tomasz Kolczyński. – Kolejna ka−
dencja będzie pewnie jeszcze trud−
niejsza. Nacisk położę na dokończe−
nie tego, co zostało już rozpoczęte,
czyli np. chcę zakończyć rozbudowę
przychodni specjalistycznej przy ul.
Tysiąclecia. Ważne jest także zakoń−
czenie zagospodarowania nabrzeża
Wisły, począwszy od terenów na wy−
sokości zoo aż po Sobótkę. Dzięki te−
mu stworzymy warunki do turystyki
weekendowej, która powinna rozwi−
nąć się w naszym mieście.

Piotr Kubera uważa, że teraz bę−
dzie dużo łatwiej, choć nie znaczy,
że łatwo. – Cztery lata temu byłem
osobą prawie nieznaną – mówił na
konferencji prasowej. – Wiele osób
miało wątpliwości co do mojego do−
świadczenia. Mam nadzieję, że teraz
zostały one rozwiane. 

Zastępca prezydenta ds. polityki
społecznej za największy swój suk−

ces w poprzedniej kadencji uważa
wykreowanie miasta jako lidera kul−
turalnego. – Już teraz mamy wiele
ciekawych imprez, na których wystę−
pują znani polscy i zagraniczni wy−
konawcy – mówił Piotr Kubera.
– Moim marzeniem jest, aby Płock
słynął z festiwalu charakterystyczne−
go tylko dla niego, tak jak kojarzy się
np. Opole czy Sopot.

Dlatego w Płockim Ośrodku Kul−
tury i Sztuki powstanie specjalna
komórka, która zajmie się organiza−
cją imprez w amfiteatrze. – Część
z nich na pewno będzie płatna i do
tego muszą przyzwyczaić się płoc−
czanie – mówił Kubera. Zastępca
Prezydenta stawia w tej kadencji
także na budowę hali widowiskowo−
sportowej. 

Dariusz Zawidzki zamierza w dru−
giej swojej kadencji kontynuować to,
co dobre. – Na pewno duże nakłady
finansowe pójdą na remonty dróg
i rozwój budownictwa mieszkanio−
wego – zapewnia. – Chcę także, aby
spółki gminne świadczyły coraz lep−
sze usługi na rzecz mieszkańców. 

Zawidzki zamierza zająć się także
zielenią w mieście. Odpowiedzialny
za miejskie spółki zastępca Prezy−
denta zapewnił, że proces prywaty−
zacji Zakładu Utylizacji Odpadów

Komunalnych zakończy się tylko
wtedy, gdy partnerzy zaproponują
odpowiednią dla miasta kwotę. 

O swoich planach – w wielkim
skrócie – mówił również prezydent
Mirosław Milewski: – Finanse mia−
sta zostały ocenione bardzo wysoko.
Płock ma najwyższą ocenę ratingo−
wą, co świadczy o dobrej pracy
Skarbnika Miasta. Dlatego zmian
personalnych w tej komórce nie
przewiduję. 

Zmiany szykują się natomiast
w innych wydziałach Urzędu Miasta.
– Chcę, aby o organizacji pracy mo−
gli decydować także pracownicy
– argumentował Prezydent. – Każdy
będzie mógł zaproponować zmiany.

Mirosław Milewski stawia na in−
westycje w mieście, na które są po−
trzebne duże pieniądze, nie tylko
z budżetu miasta, ale również ze źró−
deł zewnętrznych, m.in. z budżetu
państwa, funduszy unijnych i par−
tnerstw publiczno−prywatnych.
– Większa liczba inwestycji oznacza
wzmocnienie pionu inwestycyjnego
i architektury – mówił Prezydent.
– Więcej osób pracować też będzie
przy monitoringu miasta, co związa−
ne jest z dążeniem do poprawy bez−
pieczeństwa w Płocku.

Małgorzata Domańska

Tomasz Kolczyński, Piotr Kubera oraz Dariusz Zawidzki ponownie zostali wybrani przez Mi−
rosława Milewskiego na zastępców Prezydenta Płocka

Ekipa bez zmian

Nowi radni
18 grudnia, na III sesji Rady Miasta,

trzy osoby złożyły ślubowanie: Jerzy
Kazimierz Seweryniak, Marek Kryszto−
fiak i Andrzej Janusz Burnat. Objęli oni
mandaty z których zrezygnowali: Miro−
sław Milewski, Tomasz Kolczyński
i Piotr Kubera, w związku z objęciem
przez nich funkcji prezydenckich. Se−
weryniak i Krysztofiak byli radnymi
w poprzedniej kadencji. Andrzej Burnat
ma 41 lat, wykształcenie wyższe, jest
przewodniczącym zakładowej organi−
zacji związkowej NSZZ „Solidarność”
w Komunikacji Miejskiej i wicepreze−
sem Zarządu Rejonowego PCK. (j)

Radni ustalili wysokość miesięcz−
nego wynagrodzenia dla Mirosława
Milewskiego. Pensja składa się z na−
stępujących składników: wynagro−
dzenia zasadniczego w wysokości
4090 zł, dodatku funkcyjnego – 1420
zł oraz dodatku za wieloletnią pracę
w wysokości 14 proc. miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego, a od 1
września każdego następnego roku
ze wzrostem o 1 proc. Ponadto Pre−
zydent będzie otrzymywał dodatek
specjalny w wysokości 40 proc. łącz−
nie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego. 

Wiesław Kossakowski zaproponował,
aby zwiększyć wynagrodzenie Prezydenta
do maksymalnej kwoty, jaką może otrzy−
mywać, czyli 5280 zł wynagrodzenia za−
sadniczego i 1950 zł dodatku funkcyjnego. 

– Jestem bardzo zadowolony ze
swoich zarobków – mówił Mirosław
Milewski. – Ważniejszy jest prestiż
zajmowanego stanowiska niż pienią−
dze. Większa pensja nie wpłynie na
jakość mojej pracy; przy niższej będę
tak samo dobrze pracował.

Po takiej argumentacji Wiesław
Kossakowski wycofał swój wniosek. 

(m.d.)

Pensja Prezydenta

Od stycznia do listopada 2006 ro−
ku zorganizowano dodatkowo 898
patroli, w których wzięło udział po−
nad 1500 funkcjonariuszy. W tym
czasie policjanci wylegitymowali
ponad 4,5 tys. osób; ponad 2 tys.
zostało pouczonych, a 1,5 tys. poli−
cjanci wystawili mandaty karne
o łącznej wartości ponad 247 tys.
zł. Podczas dodatkowych służb
funkcjonariusze zatrzymali 12
osób, które były pod wpływem al−

koholu oraz osiem osób, które mia−
ły przy sobie bądź handlowały nar−
kotykami. W ręce policji wpadło aż
76 nietrzeźwych kierowów, z czego
45 zabrano prawo jazdy. Ponadto
policjanci wystawili 111 wniosków
do sądu grodzkiego. Funkcjonariu−
sze przeprowadzili także prawie 22
tys. kontroli, sprawdzając parkingi,
budynki, klatki schodowe, podwór−
ka oraz pojazdy. 

(m.d.)

Podobnie jak w poprzednim, tak i w 2007 roku miasto będzie
opłacało dodatkowe służby płockich policjantów

Dla poprawy bezpieczeństwa
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Zarząd Województwa Mazowiec−
kiego podjął decyzję o wyborze 26
(spośród 166 złożonych) projektów
Regionalnego Programu Operacyjne−
go, które realizowane będą w latach
2007 – 2013. Łączna wartość zaakcep−
towanych wniosków to 2,8 mld zło−
tych, w tym dofinansowanie z Euro−
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio−
nalnego wyniesie około 1,8 mld zł. 

Przy wyborze projektów kierowano się
przede wszystkim regionalnym charakte−
rem przedsięwzięć, ich wpływem na roz−
wój województwa i zgodnością ze strate−
gią rozwoju. Wśród zaakceptowanych
projektów znalazł się Płocki Park Techno−
logiczny (wartość inwestycji 238 tys. zł),
lotnisko w Sochaczewie (212 tys. zł), ter−
my gostynińskie (180 tys. zł) oraz budowa
i przebudowa licznych odcinków dróg. (j)

Europejskie pieniądze

W wakacje już po raz ósmy partner−
skie miasto Fort Wayne (Indiana, USA)
proponuje płocczanom naukę praktycz−
nego angielskiego w wydaniu amery−
kańskim. Współorganizatorzy programu
to Urząd Miasta Płocka i Centrum Języ−
ków Obcych YLC. Wakacyjne warszta−
ty języka angielskiego będą trwać trzy
tygodnie, od poniedziałku 9 lipca do
piątku 27 lipca 2007. W kursach mogą

uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Płoc−
ka i okolic. Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych. Każdy z kursów trwa 10 go−
dzin po 2 lekcje dziennie. Cena pozosta−
je bez zmian – tylko 100 złotych za kurs. 

Zapisy już od 1 marca 2007 w Cen−
trum Języków Obcych YLC, ul. Ko−
ściuszki 9, tel: 024−366−55−55. Czynne
od poniedziałku do piątku w godzi−
nach od 10 do 20. (j)

Praktyczny angielski

Zawodniczki i zawodnicy MMKS
„Jutrzenka” brali udział 10 grudnia
w Mikołajkowym Turnieju Judo we
Włocławku. Startowało ok. 250 dzieci
z 23 klubów z całej Polski. 

Turniej był na wysokim poziomie
technicznym, walki odbywały się na 4
matach. Najatrakcyjniejsze były pojedyn−
ki dziewcząt. Medale za miejsca I – III
zdobyli zawodnicy „Jutrzenki”: I miejsca

– Aneta Penkala (waga 42 kg) i Dorota
Szelkowska (waga 33 kg), II miejsca
– Kacper Sikorski (waga 33 kg) i Robert
Burczyński (waga 42 kg), III miejsca
zajęli – Dawid Wołosz (waga 53 kg),
Sebastian Kosztowny (waga + 45 kg),
Dawid Penkala (waga 36 kg), Paulina
Wiśniewska (waga 36 kg). Każdy z za−
wodników otrzymał paczkę ze słody−
czami i dyplom. J.W.

Judoczki „Jutrzenki” w natarciu

W nocy z 13 na 14 grudnia włama−
no się do hurtowni spożywczej przy ul.
Bielskiej. Sprawcy dostali się do wnę−
trza po wyłamaniu okna i kraty zabez−
pieczającej. Ukradli artykuły spożyw−
cze oraz pieniądze. Właściciel wycenił
straty na ponad 5 tys. zł. Policjanci – w
wyniku działań operacyjnych – ustalili,

że skradziony towar znajduje się
w mieszkaniu przy ul. Słodowej. Fun−
kcjonariusze zatrzymali 18−letniego chło−
paka i 15−letnią dziewczynę. – Trwają
czynności, których celem jest ustalenie
udziału zatrzymanych w tym przestęp−
stwie – mówi Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. – Sprawa ma charakter
rozwojowy. Niewykluczone są dalsze za−
trzymania. (m.d.)

Po słodycze

Na ostatniej sesji powołano pięć komisji stałych i dwie doraźne, działające
przy Radzie Miasta. Podajemy nazwiska radnych, którzy będą pracować w posz−
czególnych komisjach, ich przewodniczących oraz zastępców. 

Komisja Rewizyjna
1. Jacek Jasion
2. Wiesław Kossakowski
3. Marek Krysztofiak – przewodniczący
4. Bożena Musiał
5. Piotr Nowicki
6. Jerzy Seweryniak
7. Barbara Smardzewska−Czmiel
8. Eryk Smulewicz
9. Piotr Szpakowicz – zastępca przewodniczącego

Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
1. Andrzej Burnat
2. Elżbieta Gapińska
3. Jacek Jasion
4. Tomasz Korga
5. Wioletta Kulpa – przewodnicząca
6. Stanisław Kwiatkowski
7. Andrzej Nowakowski
8. Piotr Nowicki – zastępca przewodniczącej
9. Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Komisja Gospodarki Komunalnej
1. Krzysztof Buczkowski – zastępca przewodniczącego
2. Andrzej Burnat
3. Józef Czurko
4. Arkadiusz Iwaniak
5. Artur Jaroszewski
6. Paweł Kolczyński
7. Wiesław Kossakowski – przewodniczący
8. Wioletta Kulpa
9. Lech Latarski
10. Magdalena Lewandowska
11. Tomasz Maliszewski
12. Piotr Szpakowicz

Komisja Polityki Społecznej
1. Krzysztof Buczkowski
2. Grażyna Cieślik – zastępca przewodniczącej
3. Józef Czurko
4. Elżbieta Gapińska – przewodnicząca
5. Paweł Kolczyński
6. Tomasz Korga
7. Marek Krysztofiak
8. Stanisław Kwiatkowski
9. Magdalena Lewandowska
10. Tomasz Maliszewski
11. Andrzej Nowakowski
12. Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
1. Grażyna Cieślik
2. Arkadiusz Iwaniak
3. Artur Jaroszewski
4. Lech Latarski
5. Bożena Musiał
6. Jerzy Seweryniak – zastępca przewodniczącej
7. Barbara Smardzewska−Czmiel – przewodnicząca
8. Eryk Smulewicz

doraźna Komisja ds. Organizacji Pracy Rady
1. Andrzej Burnat – zastępca przewodniczącej
2. Paweł Kolczyński
3. Tomasz Korga
4. Wioletta Kulpa
5. Bożena Musiał – przewodnicząca
6. Andrzej Nowakowski
7. Piotr Nowicki

doraźna Komisja Inwentaryzacyjna
1. Jacek Jasion – przewodniczący
2. Lech Latarski
3. Magdalena Lewandowska – zastępca przewodniczącego
4. Jerzy Seweryniak
5. Elżbieta Podwójci−Wiechecka

opr. (m.d.)

Komisje Rady Miasta

W IV edycji Ogólnopolskiego Kon−
kursu na Najlepszy Szkolny Klub Kra−
joznawczo−Turystyczny” uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych („Siedem−
dziesiątki”), wraz ze swoim opiekunem
Zbigniewem Sokołowskim, zajęli beza−
pelacyjnie I miejsce. Sukces ten został
oficjalnie ogłoszony na uroczystym
spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Na−
rodowej 13 grudnia 2006 roku. Były dy−
plomy, nagrody, prezentacja kronik
Szkolnych Kół Krajoznawczo−Tury−
stycznych, które rywalizowały w finale
oraz ciekawe spotkanie z podróżniczką
Elżbietą Dzikowską w Zarządzie Głów−
nym PTTK. Był też czas na zwiedzanie
Warszawy i wycieczka autokarowa po
północnym Mazowszu – „Mazowsze,
jakiego nie znałeś”.

Na to wyróżnienie młodzi fani tury−
styki z „Siedemdziesiątki” solidnie za−
pracowali. W eliminacjach pokonać
musieli wielu swoich kolegów z 40 kół
i klubów PTTK (15 ze szkół podsta−
wowych, 13 z gimnazjów i 12 ze szkół

ponadgimnazjalnych), którzy też
pochwalić się mogą niezłym dorob−
kiem. Np. wśród szkół podstawowych,
na szczeblu rejonowym, najlepsi byli
„Traperzy” ze Szkoły Podstawowej nr
11, z którymi pracuje Marek Lewan−
dowski (w eliminacjach wojewódz−
kich zajęli II miejsce). Wśród gimna−
zjów I miejsce w eliminacjach zajął
SKKT−PTTK ”Tup−Tuś” z Gimna−
zjum nr 2, którym opiekuje się Alina
Sitkiewicz. Najostrzejsza była rywali−
zacja między kołami, działającymi
w szkołach ponadgimnazjalnych; tu na
szczeblu rejonowym zwycięstwem po−
dzieliły się 2 kluby – wspomniana
„Siedemdziesiątka” i SKKT−PTTK
przy LO im. St. Małachowskiego, pro−
wadzone przez Annę Siulborską. Na
szczeblu rejonowym oba uplasowały
się na pierwszym miejscu, jednakże
w eliminacjach wojewódzkich jury
wybrało „Mechkon”, który przeszedł
do finału ogólnopolskiego, zakończo−
nego zwycięstwem. (j)

SKKT „Mechkon” najlepszy
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Utrata zatrudnienia i dochodów
osób będących ofiarami konfliktów
rodzinnych oraz rozpad rodziny i ek−
smisje – to główne przyczyny be−
zdomności. Wśród bezdomnych są
też osoby opuszczające zakład karny
oraz alkoholicy i narkomani. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoc−
ku stara się dotrzeć z wsparciem do
jak największej liczby osób bezdom−
nych. 

Wikt i nocleg

Nadrzędną formą pomocy jest za−
pewnienie gorącego posiłku w sto−
łówce Caritas Diecezji Płockiej
(koszt jednego obiadu to 2,99 zł) oraz
zapewnienie schronienia w placów−
kach działających na terenie miasta
Płocka tj. Noclegowni dla Kobiet
i Matek z Dziećmi przy ul. Misjonar−
skiej 22, prowadzonej przez Polski
Komitet Pomocy Społecznej oraz
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn pro−
wadzony przez Caritas Diecezji Płoc−
kiej przy ul. Sienkiewicza 54.

Każda z tych placówek w okresie
jesienno−zimowym dla każdego be−
zdomnego znajdzie miejsce. Dom
dla Bezdomnych Mężczyzn jest
w stanie zapewnić nocleg dla 70
osób, natomiast Noclegownia dla
Kobiet i Matek z Dziećmi zapewnia
30 miejsc noclegowych.

Na koniec października 2006 roku
w Noclegowni dla Kobiet przebywa−
ło 14 kobiet i 24 dzieci (7 kobiet i 23
dzieci to ofiary przemocy), a w Do−
mu dla Bezdomnych Mężczyzn – 34
osoby.

Zasiłki i pomoc rzeczowa

Osoby bezdomne niepełnosprawne
i osoby bezdomne w wieku emery−
talnym, po spełnieniu wszystkich
wymaganych kryteriów, mogą liczyć
na pomoc z MOPS w formie zasił−
ków stałych, celowych. Osoby prze−
bywające w placówkach, które nie
posiadają własnego źródła dochodu,
obejmowane są na bieżąco niezbęd−
ną pomocą finansową.

W celu zapewnienia fachowej po−
mocy i opieki osobom, które utraciły
dach nad głową Miejski Ośrodek Po−
mocy Społecznej w Płocku współ−
pracuje z: PCK (w zakresie zapew−

nienia odzieży nowej jak i używa−
nej), Katolickim Stowarzyszeniem
Pomocy im. św. Brata Alberta (w
formie śniadań i kolacji dla bezdom−
nych kobiet i dzieci), Świetlicą Śro−
dowiskową nr 3 dla dzieci z rodzin
bezdomnych oraz policją i Strażą
Miejską (w zakresie zwiększenia
częstotliwości patroli w miejscach,
w których najczęściej spotykane są
osoby bezdomne). Dobrze układa się
też współpraca z Izbą Wytrzeźwień,
która zapewnienia osobom po spoży−
ciu alkoholu miejsca noclegowe
i Poradnią Zdrowia Psychicznego,
która kontaktuje osoby chore psy−
chicznie z lekarzem psychiatrą.
MOPS może również liczyć na po−
moc Poradni Uzależnień od alkoholu
w kwestii rozwiązywania proble−
mów alkoholowych.

(opr. rł)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej szacuje, że na terenie na−
szego miasta przebywa ok. 220 bezdomnych

Dla tych co bez domu

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PO−
MOC?

Miejski Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej w Płocku

ul. Wolskiego 4, tel.(0 24) 364 02
10 –sekretariat

Dział Pracy Socjalnej 
ul. Kolegialna 47, tel.(0 24) 364 70

94
Zespół Pracy Socjalnej Nr 1
ul.Pl. Dąbrowskiego 1, tel.(0 24)

364 02 97
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2
ul. Wolskiego 4, tel.(0 24) 364 02

35
Zespół Pracy Socjalnej Nr 3
ul. Kolegialna 47, tel.(0 24) 364 02

81
Noclegownia dla Kobiet i Matek

z Dziećmi (placówka dla osób z tere−
nu miasta Płocka) ul. Misjonarska
22, tel.(0 24) 364 76 05

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn
oraz Hostel dla Bezdomnych Męż−
czyzn wymagających opieki me−
dycznej (placówka dla osób z terenu
miasta Płocka)

ul. Sienkiewicza 54, tel.(0 24) 266
89 67

Punkt Higieny Sanitarnej – bez−
płatna łaźnia dla osób bezdomnych
z terenu miasta Płocka ul. Medyczna
1, tel.(0 24) 367 19 09

To rządowy program dożywiania, z którego do listopada 2006 r. w Płocku
skorzystało 2 579 dzieci i młodzieży w 29 szkołach (podstawowych, gimna−
zjach, szkołach ponadgimnazjalnych). Na ten cel wydano ponad 834 tys. zł.

W ramach programu mogą też być przyznawane zasiłki celowe na doży−
wianie.

Z takiej pomocy do końca października 2006 r. skorzystało ok. 1200 osób
dorosłych (starszych, niepełnosprawnych) na ogólną kwotę 800 tys. zł 
(wypłacono 2 900 świadczeń).

Z dożywiania w Caritas skorzystało 57 osób bezdomnych, przebywających
w schronisku na koszt MOPS. (opr. rł)

Posiłek 
dla potrzebujących 

100 zł – taką kwotę zasiłku na jedno
dziecko otrzyma rodzina, w której wy−
chowują się dzieci, realizujące w przed−
szkolach lub szkołach roczne przygoto−
wanie przedszkolne. 4 grudnia 2006 r.
Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał
ustawę o zmianie ustawy o świadcze−
niach rodzinnych przyznającą dodatek
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla
dzieci uczęszczających do zerówek.
Ustawa weszła w życie 20 grudnia
2006 r. z mocą obowiązywania od 1
września 2006 r.

Wnioski o przyznanie dodatku rodzi−
ce mogą składać w Dziale Świadczeń
Rodzinnych przy Placu Dąbrowskiego

1. Aby otrzymać dodatek, miesięczny
dochód na członka rodziny nie może
przekraczać 504 zł lub 583 zł (jeśli w ro−
dzinie wychowuje się dziecko niepełno−
sprawne). Do dodatku są też uprawnio−
ne dzieci uczące się w specjalnym oś−
rodku szkolno−wychowawczym, spe−
cjalnym ośrodku wychowawczym dla
dzieci i młodzieży, wymagających sto−
sowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania, oraz ośrod−
ku upośledzonym umysłowo w stopniu
głębokim realizację obowiązku szkolne−
go i obowiązku nauki. Bliższe informa−
cje pod numerem tel. 024 364 03 70.

(opr. rł)

Dodatki dla zerówkowiczów

31 grudnia będą czynne następujące
obiekty sportowe: Pływalnia Miejska
Podolanka (od godz. 6.30 do 14.30),
Miejskie Centrum Sportu (godz. 6−14)
oraz lodowisko na Starym Rynku (w
godz. 10−18), jeśli temperatura nie bę−
dzie zbyt wysoka. Natomiast 1 stycz−
nia 2007 roku zapraszamy do Miej−
skiego Centrum Sportu w godz. 14−22.
Lodowisko na Starym Rynku będzie
czynne od godz. 14 do 21. 

Pozostałe obiekty sportowe MCS
(m.in. pływalnie Jagiellonka i Koby−
lińskiego, hala w Borowiczkach) bę−

dą w te dni nieczynne. Przy ul. Spor−
towej korzystanie z lodowiska w dni
robocze w godz. 10−13 kosztuje 4 zł,
a między godz. 16 a 22 – 5 zł. W so−
boty, niedziele oraz dni wolne od pra−
cy jest drożej: w godz. 10−15 trzeba
za 45 minut ślizgania zapłacić 6 zł,
a pomiędzy godz. 15 a 22 – 7 zł. Wy−
pożyczenie łyżew kosztuje 5 zł/godz.,
a ich naostrzenie 5 zł/parę. Wejście
na lodowisko na Starym Rynku – jak
w poprzednim roku – jest bezpłatne.
Za wypożyczenie łyżew tu też trzeba
zapłacić 5 zł. (m.d.) 

Gdzie się bawić?

Program organizacji prac społecznie
użytecznych, który Rada Miasta przyję−
ła na grudniowej sesji skierowany jest
do osób bezrobotnych z terenu Płocka
bez prawa do zasiłku, korzystających ze
świadczeń z pomocy społecznej. 

Prace społecznie użyteczne mogą być
organizowane m.in. w: jednostkach or−
ganizacyjnych pomocy społecznej, tj.
ośrodkach pomocy społecznej, domach
pomocy społecznej, placówkach opie−
kuńczo−wychowawczych, ośrodkach
interwencji kryzysowej lub innych jed−
nostkach utworzonych przez gminę na
podstawie art. 111 ustawy o pomocy
społecznej w celu realizacji zadań po−
mocy społecznej. 

Bezrobotni mogą być kierowani
również do pracy w organizacjach po−
zarządowych statutowo zajmujących
się pomocą charytatywną lub do szkół,
domów kultury, bibliotek, żłobków
i przedszkoli. Za każdą godzinę pracy

społecznie użytecznej bezrobotny
otrzyma 6 zł.

Każdego roku gmina ma czas do
dnia 31 stycznia na sporządzenie rocz−
nego planu potrzeb w zakresie wyko−
nywania prac społecznie użytecznych
i przesłanie go właściwemu miejsco−
wo staroście i kierownikowi ośrodka
pomocy społecznej. Plan określa m.in.
rodzaje prac społecznie użytecznych,
liczbę godzin wykonywania prac spo−
łecznie użytecznych oraz liczbę bezro−
botnych bez prawa do zasiłku, którzy
mogą być skierowani do wykonywa−
nia prac społecznie użytecznych.

Program ten posłuży również do
rzeczywistej weryfikacji osób które
korzystają z pomocy MOPS−u i będzie
jednym z elementów ograniczających
pobieranie zasiłków przez osoby bez−
robotne, które pracują „na czarno”.

Źródłem finansowania programu ma
być budżet miasta na 2007 r. (opr. rł)

Prace użyteczne
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* 58−letni kierowca podczas wyprze−
dzania Renaulta Clio na ul. Dwor−
cowej zjechał na przeciwległy pas
ruchu i uderzył w drzewo. Płoc−
czanin z obrażeniami ciała trafił
do szpitala. 

* Z peugeota zaparkowanego przy
ul. Traugutta złodzieje zabrali ra−
dioodtwarzacz.

* Podczas prac budowlanych, 50−let−
ni mieszkaniec gminy Nowy Du−
ninów wypadł z okna drugiego
piętra. Po przewiezieniu do szpi−
tala zmarł. 

* W ręce policji wpadł 15−letni płoc−
czanin, który ogłaszał się na stro−
nach internetowych i w ten spo−
sób sprzedawał płyty CD i DVD
nielegalnego pochodzenia. Fun−
kcjonariusze zabezpieczyli 175
płyt o wartości ok. 5 tys. zł.

* 25−letnia płocczanka kierująca
Oplem Corsa potrąciła na przej−
ściu dla pieszych 63−letnią kobie−
tę, która z obrażeniami ciała trafi−
ła do szpitala. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Tysiąclecia. Do po−
dobnego zdarzenia doszło przy ul.
Sienkiewicza, gdzie 49−letnia
płocczanka prowadząca Fiata
Ulysse, potrąciła 29−letnią kobie−
tę. Sprawczynią kolejnego potrą−
cenia była 20−letnia płocczanka,
która kierowała Fiatem Seicento.
Jadąc lewym pasem nie przepu−
ściła na przejściu dla pieszych 68−
letniej kobiety. Pokrzywdzona
zmarła w szpitalu. 

* Policjanci zatrzymali przy ul.
Gwardii Ludowej 20−letniego
płocczanina, u którego znaleźli
torebkę z marihuaną. W ręce poli−
cji wpadł także 18−letni mieszka−
niec powiatu płockiego, u którego
znaleziono torebkę z białym
proszkiem. Mężczyzna, zatrzyma−
ny w Nowym Rynku, trafił do
aresztu.

* Funkcjonariusze z sekcji ruchu
drogowego przy ul. Bielskiej za−
trzymali Forda Escorta, który zo−
stał skradziony w Warszawie. 

* Z Poloneza Trucka, zaparkowane−
go w al. Kilińskiego, złodzieje za−
brali cztery butle gazowe. 

* Z biura przy ul. Wiosennej zginęły
pieniądze oraz telefon komórkowy. 

* Złodzieje skradli motocykl suzuki.
Do zdarzenia doszło przy ul. Dą−
brówki. 

* Nieznani sprawcy uszkodzili za−
mek w Skodzie Fabii i zabrali
komputer przenośny wraz
z osprzętem. 

* Policjanci z sekcji kryminalnej
znaleźli alkohol, który miał po−
drobione znaki akcyzy i był przy−
gotowany do sprzedaży. Podczas
przeszukania mieszkania przy ul.
Łukasiewicza funkcjonariusze za−
bezpieczyli 155 butelek półlitro−
wych oraz 38 butelek o pojemno−
ści 0,7 litra. Zatrzymano trzech
mężczyzn w wieku 18−55 lat.

* Nieznani sprawcy, po wyłączeniu
bezpieczników na klatce schodo−
wej i pod pozorem naprawy awa−
rii, weszli do dwóch mieszkań
przy ul. Krótkiej. Wykorzystując
nieuwagę lokatorek ukradli nie−
wielkie kwoty pieniędzy. 

* Policjanci zatrzymali 44−letnią
obywatelkę Armenii, która
sprzedawała przy ul. Rembieliń−
skiego spirytus i papierosy bez
polskich znaków akcyzy. Fun−
kcjonariusze zabezpieczyli 100
litrów spirytusu oraz 1600 pa−
czek papierosów. 

* W jednym z mieszkań przy ul. Sło−
wackiego policjanci znaleźli 99
torebek z marihuaną i 16 z amfe−
taminą. Został zatrzymany 23−let−
ni płocczanin, wobec którego za−
stosowano policyjny dozór. 

(m.d.) 

Kronika policyjna

Bieżące analizy stanu bezpieczeń−
stwa wskazują na narastającą
w ostatnim czasie liczbę zdarzeń
drogowych z udziałem pieszych i ro−
werzystów. Od początku roku na
drogach Płocka i powiatu płockiego
doszło do ponad 350 wypadków dro−
gowych, w których blisko 500 osób
odniosło obrażenia, a ponad 40 zgi−
nęło. W większości byli to piesi i ro−
werzyści. W okresie jesienno−zimo−
wym, kiedy szybko zapada
zmierzch, szczególnie poza terenem
zabudowanym, dochodzi do wię−
kszej liczby zdarzeń drogowych.
Piesi często poruszają się w sposób
nieprawidłowy, nie mają żadnych
elementów odblaskowych, przez co
są niewidoczni dla kierowców. Ro−
werzyści natomiast korzystają
z dróg jadąc bez wymaganego
oświetlenia. Obowiązujące przepisy

nie przewidują obowiązku używania
przez rowerzystów i pieszych ele−
mentów odblaskowych, tj. kamize−
lek czy opasek. 

Z naszych doświadczeń wynika,
że do wielu tragicznych zdarzeń dro−
gowych by nie doszło, gdyby piesi
i rowerzyści byli bardziej widoczni.
W związku z tym Komenda Miejska
Policji w Płocku wystąpiła z apelem
do parlamentarzystów o wprowadze−
nie zmian w przepisach ruchu dro−
gowego. Zmiana polegałaby na
wprowadzeniu zapisu o obowiązku
używania przez pieszych opasek na
ramię, a przez rowerzystów kamize−
lek odblaskowych podczas korzy−
stania przez nich z dróg publicz−
nych poza terenem zabudowanym
od świtu do zmierzchu oraz w wa−
runkach zmniejszonej przejrzysto−
ści powietrza.

Policjanci 
do parlamentarzystów
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Doświetleniem zajął się Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu Mia−
sta. Punkty zostały wyznaczone w po−
rozumieniu z policją i Miejskim Za−
rządem Dróg. Są to miejsca, gdzie naj−
częściej dochodziło do wypadków
z pieszymi. Nowoczesne lampy halo−
genowe, dające srebrzyste światło, za−
wisły nad przejściami: przy Zakładzie
Energetycznym, koło McDonald’s
przy al. Piłsudskiego, niedaleko dwor−

ca PKS/PKP (ul. Szopena/Mickiewi−
cza), na skrzyżowaniu al. Kobylińskie−
go z ul. Topolową i przy ul. Tysiącle−
cia w pobliżu skrzyżowania z ul. Wol−
skiego. Specjalne reflektory dają pun−
ktowe światło i oświetlają jedynie
przejście a nie oślepiają kierowców.
Inwestycja kosztowała 80 tys. zł. 

Jeśli pomysł się sprawdzi, w 2007
roku zostaną doświetlone kolejne
przejścia dla pieszych. (m.d.)

Pięć przejść dla pieszych w mieście zostało oświetlonych spe−
cjalnymi lampami

Bezpieczne zebry

Naklejki z takim napisem przygoto−
wali płoccy policjanci z sekcji prewen−
cji. Otrzymają je mieszkańcy z osiedla
Wielka Płyta. – Chcemy, aby naklejki
przypominały płocczanom o odpo−
wiednim korzystaniu z domofonów
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Wielu mieszkańców na−
rzeka, że klatki schodowe są dewasto−
wane przez nieznanych sprawców. Ale
to właśnie złodzieje, oszuści i wandale
wykorzystują to, że drzwi do klatki
otwierane są nieznajomym.

Policja apeluje, aby przed każdym
otwarciem drzwi dopytać się przez do−
mofon, kto stoi za drzwiami do bloku
i w ten sposób kontrolować, kto przeby−
wa na klatce schodowej. Pomysł wpro−
wadzenia naklejek na słuchawki domo−
fonów przekazali sami płocczanie. 

Jeśli idea się sprawdzi, to naklejki
będą rozdawane także na innych osie−

dlach. Teraz ich rozprowadzaniem zaj−
mują się dzielnicowi podczas spotkań
z uczniami w szkołach oraz można je
pobrać na dyżurach policji w siedzi−
bach rad osiedli. Zainteresowani będą
je również mogli dostać w siedzibie
spółdzielni mieszkaniowych. (m.d.)

Nie znasz? Nie otwieraj!

Kurs bez matury
Płocka policja prowadzi postępowa−

nie w sprawie oszustwa, którego dopu−
ścili się właściciele jednej z firm. Ofero−
wali oni dziesięciomiesięczny kurs, któ−
ry miał zakończyć się maturą i uzyska−
niem średniego wykształcenia. Firma
ogłaszała się w jednej z płockich gazet,
a zajęcia odbywały się w pomieszcze−
niach przy ul. Norbertańskiej. Policja
prosi o zgłaszanie się osób, które uczest−
niczyły w kursach do Komendy Miej−
skiej Policji w Płocku, ul. Słowackiego
4/1, pok. 426 lub kontakt telefoniczny
024 266 15 53. (m.d.) 

Sprzęt 
dla policji

Samorząd Województwa Mazo−
wieckiego przeznaczył na dofinanso−
wanie wyposażenia policji ponad 2
mln złotych. Za te pieniądze policjan−
ci w stolicy i w województwie otrzy−
mają nowe samochody, rzutniki, ze−
stawy komputerowe. Komenda Miej−
ska Policji w Płocku liczyć może na
laptop, rzutnik multimedialny i 2 ze−
stawy dla patroli rowerowych (rower
i wyposażenie rowerzysty). (j)
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Na początku listopada ubr. nauczy−
cielka ze Szkoły Podstawowej Nr 18
– Renata Woldan brała udział w semi−
narium kontaktowym w ramach akcji
Socrates−Comenius 1. Seminarium mia−
ło miejsce w Nyborg, w Danii, pięknym
75−tysięcznym mieście, malowniczo
położonym nad brzegiem morza. 

Seminarium miało na celu zapozna−
nie się z możliwościami współpracy eu−
ropejskiej między szkołami w dziedzi−
nie, której dotyczy seminarium, pozna−
nie osób ze szkół z innych krajów euro−
pejskich i stworzenie z nimi grupy par−
tnerskiej.

Podczas czterech dni pobytu w Da−
nii, R. Woldan w imieniu „osiemnastki”
nawiązała współpracę z grupą partner−
ską, w skład której wchodzą szkoły
z Belgii, Estonii, Anglii, Cypru i Walii.
Ponadto opracowano plan realizacji
dwuletniego projektu szkolnego. 

Praca nad jego realizacją rozpocznie
się jesienią 2007 roku i będzie kontynu−
owana przez kolejne dwa lata. Tematy−
ka projektu skupia się wokół legend,

mitów oraz podań. Każda szkoła będzie
miała za zadanie opracować i przedsta−
wić swoje najbardziej charakterystycz−
ne legendy i ich głównych bohaterów.
Techniki i sposoby realizacji są dowol−
ne, mogą to być m.in. foldery, albumy,
opowiadania, filmy itp.

Podczas realizacji projektu nau−
czyciele ze wszystkich szkół partner−
skich spotkają się przynajmniej raz
w każdym kraju. Uczniowie będą
mogli ze swoimi kolegami i koleżan−
kami w innych krajach wymieniać li−
sty, maile, kartki oraz własne prace
projektowe. 

Comenius stanowi wyzwanie dla 350
tysięcy szkół w Europie i 69 milionów
uczniów tych szkół. Wspiera inicjatywy
mające na celu podniesienie jakości
edukacji szkolnej i promowanie świado−
mości wymiaru europejskiego w proce−
sach edukacyjnych. Pomaga uczniom
i nauczycielom w kształtowaniu poczu−
cia przynależności do szerszej i otwartej
na świat społeczności europejskiej
o różnych tradycjach, mającej jednak
korzenie we wspólnej historii.

– Pobyt w Danii był dla mnie wspa−
niałym doświadczeniem – mówi Rena−
ta Woldan. – Możliwość nawiązania
współpracy z nauczycielami z innych
krajów przyczyni się na pewno do
kształtowania odpowiednich postaw
i szerzenia świadomości europejskiej
wśród młodzieży naszej szkoły. W Da−
nii miałam sposobność zwiedzania
państwowej szkoły podstawowej,
a przez to dokonania porównania dia−
metralnie różnych systemów funkcjo−
nowania i nauczania. Wieczorem od−
bywały się spotkania z grupą teatral−
ną, prezentującą baśnie Andersena,
słuchaliśmy opowieści duńskich nau−
czycieli oraz prowadziliśmy „europej−
ski market”, na którym każdy opowia−
dało o swoim kraju i mieście. I.J.

Comenius
w „osiemnastce”

W ramach projektu ”Aktywne oby−
watelstwo w edukacji konsumenckiej,
żyć albo konsumować” nauczyciele:
Ewa Leszczyńska i Agnieszka Stań−
czyk−Jabłońska i dwóch uczniów
z klasy 2Ti: Jakub Wojtkiewicz i Artur
Kobuszewski przebywali (od 13 do 18
listopada) w szkole w Sankt Johann
w Austrii. Nauczyciele ze szkół: pol−
skiej, austriackiej, hiszpańskiej, portu−
galskiej i łotewskiej opracowali szcze−
gółowe działania, dotyczące konsum−

pcji w krajach europejskich, które bę−
dą realizowane w ramach projektu. 

Uczniowie obserwowali lekcje
w szkole austriackiej, opracowywali
zagadnienia dotyczące konsumpcji,
oglądali filmy, stworzyli ankietę doty−
czącą nawyków konsumpcyjnych, któ−
rą przeprowadzili wśród ludzi, robią−
cych zakupy w dużym domu handlo−
wym w Salzburgu. Uczestnicy projek−
tu zostali przyjęci przez władze miasta
Sankt Johann. eg

Aktywne obywatelstwo

Specjalny Ośrodek Szkolno−Wy−
chowawczy nr 1 zorganizował kon−
kurs plastyczny pt. „Czy naprawdę
różnimy się od innych?”. Wpłynęło
nań 31 prac z przedszkoli, szkół pod−
stawowych, gimnazjalnych i specjal−
nych. Jury przyznało nagrody i wyróż−
nienia w 4 kategoriach.

Wśród prac przedszkolaków najbar−
dziej podobały się prace 6−latek: Ali
Młotkowskiej z MP nr 33 i Justyny Przy−
byszewskiej z MP nr 21. Obie otrzymały
I nagrody z rąk Marzenny Kalaszczyń−
skiej – Rzecznika Osób Niepełnospraw−
nych (na zdjęciu). Natomiast spośród

uczniów szkół podstawowych jury, pod
przewodnictwem Barbary Szlom, za naj−
ciekawszą uznało pracę Olgi Sylwe−
strzak z SP nr 15, a z gimnazjalistów
I miejsce przyznano Amelii Bazeli.
W kategorii szkół specjalnych najwyżej
oceniono pracę Pauliny Wróblewskiej
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6.

Wszystkie prace złożyły się na inte−
resującą wystawę, którą eksponowano
w SOSW przy ul. Gradowskiego. Po
ogłoszeniu wyników i wręczeniu na−
gród wychowankowie Ośrodka zapre−
zentowali przygotowany na tę okazję
program artystyczny. (j)

Czy różnimy się od innych?
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Renata Woldan przy stoisku polskim pod−
czas prezentacji Płocka w wieczorze eu−
ropejskim

Rycerze, księżniczki, wróżki, a nawet duchy i smok byli gośćmi Miej−
skiego Przedszkola nr 1 przy ul. Kościuszki, które 29 listopada świętowało
swoje 55. urodziny. Rodzice, a nawet babcie i dziadkowie wielu obecnych
przedszkolaków byli także wychowankami tej placówki. Było wiele urodzi−
nowych życzeń, prezentów (z wielkim pluszowym misiem na czele, wrę−
czonym przez Ewę Adasiewicz – dyrektora ratuszowego Wydziału Oświa−
ty) i przede wszystkim znakomita zabawa na kilkugodzinnym, urodzino−
wym przyjęciu. (j)
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Międzynarodowy Instytut Stosunków
Kulturowych stworzy wspólnie Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica oraz Ja−
rosławski Państwowy Pedagogiczny
Uniwersytet im. K.S. Uszyńskiego (Ro−
sja). Porozumienie w tej sprawie zawarte
został na początku grudnia 2006 r. Okre−
śla ono wzajemne relacje stron w proce−
sie tworzenia i organizacji działalności
wspólnego instytutu. Kierować nim będą

dwaj dyrektorzy z obu stron, przejmu−
jąc kierownictwo co pół roku. Instytut
prowadził będzie przede wszystkim
studia podyplomowe dla specjalistów
z wyższym wykształceniem. Wkrótce
strony ustalą wspólne programy nau−
czania, które będą realizowane przez
wykładowców obu uczelni oraz jedno−
lity wzór dyplomu. Pierwsze zajęcia
mogłyby ruszyć w 2007 roku. (rł) 

Polsko – rosyjski instytut
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„Trzynasty dwunasty” jest wier−
nym zapisem tego, co się działo
w więzieniach i ośrodkach interno−
wania w grudniu 1981 roku i przez
cały następny rok. To synteza prze−
żyć kilkuset kobiet z całej Polski,
które państwo uznało za „element
wywrotowy.” Jej autorką jest Graży−
na Przybylska Wendt*, która po
I Krajowym Zjeździe NSZZ „Soli−
darność” w 1981 r. została, jako je−
dyna kobieta, członkiem Komisji
Krajowej i jej ścisłego Prezydium.
Za to 13 grudnia władza ludowa ją
internowała i przetrzymywała przez
kilkanaście miesięcy w więzieniach
i ośrodkach internowania w Darłów−
ku i Gołdapi. Tam prowadziła swój
dziennik, zresztą jak wiele interno−
wanych kobiet.

Zapiski na pryczy

Pomysł na sztukę zrodził się pod−
czas przygotowywania rekonstrukcji
wydarzeń z 1976 roku, kiedy to Gra−
żyna Przybylska Wendt poznała bli−
żej dyrektora teatru Marka Mokro−
wieckiego. Kilka miesięcy pracy
i sztuka była gotowa. Na konferencji
prasowej poprzedzającej grudniową
prapremierę Grażyna Przybylska
Wendt pokazała zeszyt, który był jej
dziennikiem z czasu internowania,
a po 25 latach stał się materiałem do
opracowania sztuki. – Miałam go
w swojej walizeczce, gdy przyjecha−
łam do Fordonu (więzienie w jednej
z dzielnic Bydgoszczy). Pisałam na
gorąco, na pryczy. Wiedziałam, że
kiedyś do czegoś mi się przyda –
wspomina. Są w nim zapisy dnia co−
dziennego, fragmenty wierszy i pio−
senek, czy komunikatów nadawa−
nych przez więzienne „szczekaczki”,
albo jak kto woli „kołchoźniki”.

– Piętnasty dwunasty. Wstajemy ra−
no. Myjemy się. Sraczyk działa. Służy
za fotel i stół – cytuje z zeszytu autor−
ka i dodaje. – Cele były okropne zim−
ne. Temperatura dochodziła do 0 stop−
ni. Dzięki temu zebrany podczas spa−

ceru śnieg mógł długo stać ubity w ką−
cie celi. Po co? Służył do mycia, bo
wody nie było. 

Resztki godności

Wyrwane w środku nocy z domów.
Wrzucone do milicyjny „suk”, nie wie−
działy dokąd jadą i kiedy wrócą. Jedne
w szlafrokach, inne w kurtce, bez żad−
nego babskiego „oprzyrządowania”,
musiały sobie jakoś radzić. Ale trzyma−
ły się razem, dzieliły paczkami, śpiewa−
ły ułożone przez siebie piosenki, wal−
czyły z więziennym rygorem. Starały
się żyć i zachować resztki godności.
Czasami było strasznie, czasami strasz−
nie śmiesznie. Poczucie humoru pozwa−
lało przetrwać. Po styczniu było im nie−
co lżej. Wszystkie kobiety zostały prze−
niesione do Gołdapi, gdzie, na szybko,
w domu wczasowy zorganizowano oś−
rodek internowania. Pośpiech był wska−
zany, bo sytuacją internowanych zaczął
się interesować Międzynarodowy Czer−
wony Krzyż. 

Śmiech i łzy 

To sztuka pozbawiona obciążeń mar−
tyrologicznych. Sceny humorystyczne
przeplatają się tu z wielkimi i małymi

dramatami; pierwsze, dramatyczne ko−
munikaty z kopalni „Wujek”, a za kilka
chwil wojna podchodowa z naczelni−
kiem ośrodka i prześmieszne sceny
z „simakami” oraz postulatem o „niega−
szeniu” świateł po 22−ej. Historia mie−
sza się tu z codziennością i naprawdę
trudno sobie odpowiedzieć, która z nich
jest bardziej absurdalna. Częścią inte−
gralną spektaklu jest 16 piosenek, które
zostały napisane przez internowane pod
znane melodie (Prząśniczka, kolędy,
Chłopcy radarowcy). – Teatr musi zająć
stanowisko wobec rzeczywistości, tego
co wokół się dzieje – mówił przed spek−
taklem dyrektor Mokrowiecki. Cieszy
fakt, że robi to w taki sposób. Bez zbęd−
nego patosu i zadęcia. 

Gra płockiego zespołu przykuwa
uwagę; zwłaszcza Barbary Misiun (Kin−
ga), Doroty Cempury (Mery) i Katarzy−
ny A. Małolepszej (Zoja). Pierwszą
część spektaklu (w zakładzie karnym)
ogląda się na wdechu, z gęsią skórką,
drugą (w ośrodku internowania) – już
spokojniej, częściej śmiejąc się, niż
ocierając łzy. Czy jest to śmiech wsty−
dliwy? Śmiejemy się przecież z tragedii
tych kobiet. Moim zdaniem jest to
śmiech pożądany, oczyszczający.
Śmiech, który świadczy o tym, że – mi−
mo różnych ocen III RP – pokonaliśmy
długą drogę od tamtego czasu. 

Ciekawe, choć epizodyczne role
w spektaklu stworzyły: Jadwiga Bo−
gusz (klawiszka) i Magdalena Toma−
szewska – Karbowska (Hanka). Na−
czelnik ośrodka internowania, w które−
go wcielił się Jacek Mąka, na długo
pozostanie w mojej pamięci, podobnie
jak Paweł Gładyś, który na scenie po−
jawia się przez krótką chwilę. 

Spektakl „Trzynasty dwunasty”,
choć trwa ponad dwie godziny, nie nu−
dzi, nie męczy i nie narzuca punktu
widzenia. Jest opowieścią o zwykłych
ludziach, patriotach, którym państwo
wypowiedziało wojnę.

Spektakl powstał pod patronatem
Zarządu Regionu Płockiego NSZZ
„Solidarność” z okazji 25−lecia pow−
stania związku. (rł) 

Najnowsze przedstawienie płockiego teatru to historia zwykłych kobiet, wtłoczonych w historyczną zawieruchę. Choć traktuje
o rzeczach poważnych, w równym stopniu wzrusza, co bawi. 

Rzeczpospolita Babska Internowana 
Grażyna Przybylska Wendt

– doktor nauk medycznych, spe−
cjalista anestezjologii i medycyny
sądowej, absolwentka łódzkiej
Akademii Medycznej, wieloletni
pracownik dydaktyczno−naukowy
Wojskowej Akademii Medycznej
w Łodzi. W Płocku od 1973 r. Peł−
niła funkcje: z−cy ordynatora Od−
działu Anestezjologii Wojewódz−
kiego Szpitala Zespolonego; kie−
rownika Miejskiej i Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego,
i jedynego w Płocku i wojewódz−
twie, medyka sądowego. W końcu
lat 80. zorganizowała Poradnię Le−
czenia Bólu WSzZ, na bazie której
założyła Hospicjum Miejskie pod
wezwaniem św. Urszuli Ledó−
chowskiej. Obecnie jest związana
z Hospicjum Caritas w Płocku.
Mimo emerytury nadal wykonuje
czynności biegłej dla potrzeb wy−
miaru sprawiedliwości.

Jest autorką około 50 prac nauko−
wych, publicystycznych, wspomnie−
niowych i poetyckich, ujętych
w różnych wydawnictwach, w tym
i książkowych, m.in.: „17 miesięcy.
Narodziny wolności 1980−1981”.
Jest autorką inscenizacji dla dzieci,
a ostatnio także sztuki „Trzynasty
dwunasty”, ukazującej sytuację se−
tek kobiet, przetrzymywanych
w więzieniach i ośrodkach interno−
wania po 1981 r.

Po wyjściu na wolność w marcu
1982 r., do kwietnia 1989 r. pełniła
funkcję przewodniczącej podziem−
nej „Solidarności” w płockim regio−
nie. W 1990 r. została radną i wice−
przewodniczącą Rady Miasta Płoc−
ka I kadencji. W 1991 roku za dzia−
łalność na rzecz odzyskania niepo−
dległości została odznaczona przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol−
skiej na Uchodźstwie Ryszarda Ka−
czorowskiego Krzyżem Kawaler−
skim Polonia Restituta.Dorota Cempura (Mery), Magda Bogdan Celina), Hanna Zientara (Agnieszka – alter

ego autorki sztuki), Zdzisława Bielecka – Piórkowska (Ilona)
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W dniu prapremiery zomowcy (czyli aktorzy i pracownicy teatru) ogrzewali się przy
koksowniku, przed wejściem do siedziby „Dzieci Płocka” 
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(od lewej) Wojciech Kępczyński – szef
płockiej „Solidarności” oraz Grażyna
Przybylska Wendt i jej zeszyt. Na pier−
wszym planie „plakiety więzienne” in−
ternowanej 
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Młodzi piszą. Dorośli czytają. Już
po raz 16. rozstrzygnięty został
konkurs „Młodzi twórcy literatu−
ry” przygotowany przez Książnicę
Płocką. 

Ta niezwykła
przyjaźń

W tym roku tematem był „Niezwykły przy−
jaciel”. Do Książnicy wpłynęło ponad 300
prac z całej Polski. – Po raz pierwszy rozpisa−
liśmy konkurs ogólnopolski – mówi Maria
Okrasa – metodyk ds. czytelnictwa dziecięce−
go w Książnicy Płockiej. Okazało się, że
główne nagrody trafiły do dzieci z tych naj−
mniejszych miejscowości koło Płocka, tj.
Żychlina, Kutna, Gąbina, Krośniewic. – To
zupełny przypadek, ale faktycznie prace osób
z tych małych miejscowości były najlepsze. Te
najciekawsze to proste historie, pełne ciepła
i optymizmu, jak praca 10−letniej Sandry Ci−
chosz z Podlasia (gm. Łąck), która zdobyła II
nagrodę w kat. II – IV klas.

– Lubię ją, bo jest jedyną rodziną na wsi,
która jest taka wesoła. (...) Gdy rodzina jest
przy mnie nie czuję strachu, tylko radość
i szczęście. Bardzo kocham swoją rodzinę,
ona jest dla mnie najwspanialszym przyjacie−
lem – pisze Sandra.

Poruszającą opowieść snuje z kolei Ali−
cja Niewiadomska z Żychlina – zwycięż−
czyni w kat. V – VI klasa – opowiadając
o swej wakacyjnej przyjaźni ze starszą ko−
bietą. Kiedy wychodziłyśmy już do domu,
pani Róża porozmawiała ze mną dłuższą
chwilę. Zdziwiło mnie to, że nie litowała
się nad moją złamaną nogą jak wszyscy,
ale współczuła mi, że wakacje spędzam
z dala od przyjaciół. Na koniec powiedzia−
ła mi, że jeśli chcę mieć 100−letnią przyja−
ciółkę to zaprasza do siebie, herbatka
i ciasteczka będą czekały codziennie. Tak
zaczęła się ta niezwykła przyjaźń. 

O potędze dziecięcej wyobraźni świadczy
„Noc czarodziejskich wypraw” – praca 9−
letniego Patryka Mirowskiego z Płocka, któ−
ry zwyciężył w I grupie wiekowej. Patryk
opowiada o przyjaźni ze swoją ulubioną za−
bawką – samochodem. Pomyślałem, że wsią−
dę. Wsiadłem i w mgnieniu oka pojawiliśmy
się na autostradzie. Wystartowaliśmy i poje−
chaliśmy zwiedzić: Maroco, Kraków, War−
szawę, Wenecję, Hel, ale kiedy słońce wsta−
wało, to musieliśmy jechać do domu.

Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży
„Młodzi twórcy literatury” adresowany jest
do uczniów szkół podstawowych i gimna−
zjalnych, w wieku od 8 do16 lat. Populary−
zowany poprzez biblioteki miejskie, gmin−
ne i ich filie dociera do miejscowych szkół,
a także do czytelników odwiedzających
biblioteki. Począwszy od 1992 roku kon−
kurs przebiega co roku pod innym hasłem
tematycznym, np. Niezapomniane wspom−
nienia z wakacji, Gdybym posiadał moc
czarodziejską, Moje miejsce w rodzinie,
Przygoda na podwórku, Mam czapkę nie−
widkę. Na przestrzeni 16 lat prace konkur−
sowe oceniali m.in.: Zofia Beszczyńska,
Tadeusz Chudy, Wanda Chotomska, Zdzi−
sław Nowak, Danuta Swierczyńska−Jelo−
nek, Emilia Waśniowska, Małgorzata
Strzałkowska. W tym roku w skład jury
wchodziły autorki książek dla dzieci: Joan−
na Papuzińska i Anna Onichimowska oraz
Maria Okrasa. (rł)

Kto dziś pamięta, że ulica Kwiatka była dwu−
kierunkowa i, że przy niej właśnie parkowały
kiedyś dorożki? A jak o dorożkach mowa, to
czy ktoś pamięta jeszcze pana Władka Ko−
walskiego, który w miejscu potrafił za−
wrócić dorożkę? Kim był Dodek, czy
gość o wdzięcznym przezwisku „Stasiu
Wisła się pali”? Co to było „porzygow−
ne” i ile kosztowało? Gdzie mieścił
się „Zaszczanek” a gdzie „Mor−
downia” i dlaczego latarnie na
moście były w kształcie litery
„p”? Odpowiedzi na te pytania
znajdziecie w „W 80 stron doo−
koła Płocka” książce Mirosła−
wa Łakomskiego – jak sam o sobie piszę – płocczanina,
malarza, grafika, podróżnika i teatromana.

Realizm magiczny 

To podróż sentymentalna do miejsc, ludzi i wydarzeń
zapomnianych, których w oficjalnych kronikach czy
książkach, spisanych przez poważnych historyków, ra−
czej nie znajdziemy. To kronika okruchów dnia, ma−
giczne kino objazdowe, z wyszarpaną słomą w siedze−
niu, przeciekającym dachem i pańską skórką w ustach.
Łakomski maluje szaro – szary obraz peerelowskiej co−
dzienności, mieniący się jednak tysiącem odcieni; cza−
sem magiczny, czasem naiwny, ale zawsze pociągający. 

– Do napisania książki namówił mnie Mokrowiecki. Na
30 lecie teatru przygotowałem taką jednodniówkę „Kulisy
kulis”. Zaprosiłem do współpracy byłych dyrektorów,
dziennikarzy, aktorów, aby opisali nietypowe historie
związane z teatrem. Ja sam napisałem dwie strony wspom−
nień – opowiada Łakomski. – Kiedy Mokrowiecki to prze−
czytał powiedział, że podoba mu się mój lekki sposób pisa−
nia i że powinienem przygotować większą publikację. Po−
myślałem, czemu nie, przecież jeden rozdział już miałem. 

Mokrowiecki dalej dzwonił, naciskał, mobilizował
do pisania. Można powiedzieć, że był on ojcem chrzest−
nym książki, a matką – Marek Grala, który zadbał o jej
stronę literacką. Potem znalazł się wydawca – POKiS.
Po pierwszym czytaniu książka uzyskała pełną akcepta−
cje i słusznie, bo sprzedaje się jak świeże bułeczki.
W ciągu pierwszego tygodnia w księgarni Książnicy
Płockiej sprzedano przeszło 160 egzemplarzy, a w an−
tykwariacie u Załęskiego chętnych było tak dużo, że
trzeba było robić zapisy. Dziś cały nakład (500 egz.)
pierwszego wydania zniknął praktycznie z półek księ−
garskich. Stało się to miesiąc od oficjalnej premiery.
Dlatego POKiS zastanawia się nad drugim wydaniem. 

Sukces bez retuszu 

Skąd taki sukces? Zważywszy, że książka ta nie jest wca−
le tania (38 – 40 zł), złożyło się na to wiele czynników; czas
promocji wyznaczony na grudzień (to przecież idealny pre−

zent pod choinkę), chwytliwy tytuł (nawiązujący
do powieści Juliusza Verne’a) i przykuwająca
uwagę okładka autorstwa Mikołaja Łakom−
skiego (syna autora, pracownika POKiSu
i dobrego plakacisty) oraz staranność edytor−
ska (ciekawy format, każdy rozdział druko−
wany na innym kolorze, przejrzysty układ
stron). Sam Łakomski sukcesu upatruje
w dwóch rzeczach: dobrej promocji (plakaty
na słupach ogłoszeniowych, wielkie bilbo−

ardy) i temacie książki. 
– Takiej promocji nikt

wcześniej nie robił, podob−
nie tych tematów, których
nikt wcześniej nie dotykał –

tłumaczy M. Łakomski. – Bo kogo interesowało masze−
rujące do kina Mazur wojsko czy wariat z ul. Tumskiej?

Strzałem w dziesiątkę są fotografie, pochodzące w wię−
kszości ze zbiorów prywatnych, od ludzi, którzy nie zaj−
mowali się fotografią. Jak te zrobione przez wuja Mirosła−
wa Łakomskiego historycznym aparatem radzieckim
„Zorka”. Są to scenki rodzajowe z ulic, ludzie i budynki.
– Próbowałem wziąć zdjęcia od kolekcjonerów, ale wię−
kszość, była już publikowana albo były to fotki pocztówko−
we. Mnie chodziło o coś innego. Zresztą kolekcjonerzy się
wycofali. Prawdziwie historyczną skarbnicą okazały się
zbiory państwa Wlaszków, które przechowywali Krydo−
wie. – To były dwie walizki zdjęć, poświęconych przede
wszystkim rożnym rodzajom faktur, które wyraźnie intere−
sowały Wlaszka, np. cykl zdjęć śniegu czy gór. Ale była też
cała masa perełek z Płocka – wspomina Łakomski. – Zu−
pełnym rodzynkiem jest zdjęcie przystani na Wiśle (zdjęcie
na dole). Szukałem jej wszędzie. Okazało się, że ma ją mo−
ja siostra, która w l. 60−tych należała do klubu fotograficz−
nego w Jagiellonce. Zdjęcia są naprawdę unikatowe i nie
retuszowane. 

Wszystko to sprawia, że książkę Łakomskiego czyta
się i ogląda jednym tchem, chłonąc zapach jabłek z sa−
dów Racowej, wspominając smak oranżady w proszku
zlizywanej prosto z ręki i nasłuchując stuku kopyt ude−
rzających o bruk, czy dźwięku ostrzonych na obraca−
nym kamieniu noży i nożyczek.

Radosław Łabarzewski

Postacie jak z filmów Felliniego, sytuacje jak z piosenek Staszewskiego i cała masa zdjęć
niezwykłych, rzadkich, sentymentalnych – wszystko znajdziecie „W 80 stron dookoła Płocka”

Zapiski chłopca ze starego Płocka 
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C o roku trafia do niej ponad 3500
osób. W izbie izolowani są nie−

trzeźwi sprawcy awantur i przemocy
domowej, zakłóceń ładu i porządku
publicznego, sprawcy wywołania
zgorszenia publicznego oraz osoby,
które w stanie nietrzeźwym popełniły
przestępstwo lub wykroczenie. 

1 grudnia 2006 roku płocka Izba
Wytrzeźwień obchodziła 30−lecie
swojej działalności. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele: Kościo−
ła, Urzędu Marszałkowskiego, Rady
Miasta i Powiatu, organizacji współ−
pracujących z Izbą: policji, straży po−
żarnej i miejskiej, organizacji pozarzą−
dowych oraz przedsiębiorstw. 

Trochę historii...

Pierwsza na świecie IW powstała
w 1951 roku w Pradze. Według zało−
żeń miał być to trzymiesięczny ekspe−
ryment. W Polsce pierwsze izby pow−
stały w 1956 r., m.in. w Szczecinie. 

Według polskiego prawa osobami,
które mogą doprowadzać nietrzeź−
wych do izby są tylko policjanci
i strażnicy gminni.

W Polsce jest ok. 50 takich placó−
wek. Z roku na rok ich liczba zmniej−
sza się. Teraz w województwie mazo−
wieckim działają tylko dwie: w Płocku
oraz w Warszawie.

Płocka Izba Wytrzeźwień powołana
została zarządzeniem Prezydenta Miasta
nr 23 w 1976 roku z okazji odbywają−
cych się na stadionie Wisły dożynek. 

... współczesności...

Goście zaproszeni na jubileusz 30−
lecia mogli dowiedzieć się, jak działa
i wygląda Płocka Izba Wytrzeźwień od
środka. Było to możliwe dzięki przy−

gotowanej prezentacji multimedialnej.
Izba zajmuje budynki o powierz−

chni 1,5 tys. mkw. Jest w nich sześć
sal pobytowych (największa ma dzie−
więć łóżek), w których jednorazowo
zmieści się 30 osób. Nietrzeźwymi
opiekuje się specjalnie dobrany per−
sonel. Kto chce pracować w Izbie
musi przejść badania psychologicz−
ne. – Pracownicy muszą oni wykazać
się cechami charakteru, które pozwo−
lą im na pracę w tak specyficznym
miejscu – opowiadał Bogusław Go−
stomski, dyrektor IW.

Płocki obiekt jest monitorowany ca−
łodobowo. Dzięki temu prawie do zera
ograniczono liczbę samobójstw. 

... statystyki...

Ogółem, od 1976 roku placówkę
przymusowo odwiedziły 103 tys.
osób. Ponad 50 proc. z nich to spraw−

cy awantur domowych z przemocą
w tle, a 30 proc. to ci, którzy trafiają do
placówki po raz kolejny. W pier−
wszym roku swej działalności – od
sierpnia 1976 roku – płocka Izba przy−
jęła 2580 osób. Rok później było to już
6500 osób, a w 1981 r. ponad 5 tys.
Teraz rocznie do izby trafia ok. 3800
nietrzeźwych mężczyzn. Średnio
dziennie przyjmowanych jest 10 osób,
ale bywa że nawet 30. Od 1990 roku
zanotowano w placówce 10 zgonów
i kilkadziesiąt samobójstw.

Niechlubną statystkę przyjęć do iz−
by powiększają nietrzeźwi bezdomni,
których co roku trafia do Izby ok. 500−
700 osób. To znacznie więcej niż np.
na początku lat 90., gdy przyjmowano
ok. 140 bezdomnych.

Pobyt w Izbie jest płatny – 175 zło−
tych, ale większość klientów nie płaci.
– Ściągalność wynosi ok. 30 proc.

– mówi dyrektor placówki.
W maju 2006 roku przy Izbie otwar−

to Punkt Higieny Sanitarnej dla osób
bezdomnych, gdzie znajdują się m.in.
dwie kabiny prysznicowe, z którego
mogą korzystać wszyscy bezdomni
(także trzeźwi). 

... i podziękowań

Z okazji jubileuszu pracownicy Izby
otrzymali nagrody rzeczowe oraz pie−
niężne. Przygotowano również oko−
licznościowe statuetki dla wiceprezy−
dentów Płocka, którzy od 16 lat – czy−
li początku istnienia samorządu – na−
dzorowali działalność Izby Wytrzeź−
wień.

Były również słowa uznania i po−
dziękowania od przedstawicieli insty−
tucji, którzy na co dzień współpracują
z placówką. 

– Izba jest bardzo potrzebna miastu
– mówił Dariusz Zawidzki, zastępca
prezydenta. – Zysków nie przynosi, ale
nie o to chodzi. Placówka bardzo do−
brze sprawdza się w profilaktyce, dzię−
ki czemu ludzie potrzebujący pomocy
nie błąkają się po ulicach, mają za−
pewnioną pomoc. 

– Praca policji bez Izby Wytrzeź−
wień byłaby bardzo trudna – mówił
Jacek Olejnik, zastępca komendanta
policji. – Dzięki jej działalności ma−
my możliwość izolowania osób nie−
trzeźwych, którzy są np. sprawcami
awantur domowych i używania prze−
mocy. Przydałoby się również, aby
stworzyć izbę dla kobiet, choć takich
przypadków jest tylko kilkadziesiąt
rocznie. Teraz nietrzeźwe kobiety
kierowane są do Policyjnej Izby Za−
trzymań. 

Małgorzata Domańska

30 lat płockiej Izby Wytrzeźwień

Pomoc i profilaktyka

Zaczynała w 2002 roku od pomagania
osobom starszym w Zakładzie Pielęgna−
cyjno – Opiekuńczym działającym przy
Szpitalu Św. Trójcy. Potem była krótka
przerwa i powrót w kwietniu 2003 roku.
– Ania jest świetnym organizatorem –
mówi Beata Olszewska z Centrum Wo−
lontariatu. – Pomaga przy wszystkich du−
żych imprezach organizowanych przez
Centrum. Wszędzie jej pełno. Festyn
„Trzeźwy umysł”, „Dzień Przyjaznych
Serc”, piknik „Wspólnie możemy wię−
cej”, Mistrzostwa Polski w Tenisie na
Wózkach, akcja „Wyprawka dla żaka”

czy coroczne zbiórki świąteczne – wy−
mieniać można by długo. Współpracowa−
ła z płockim DPS−em oraz stowarzysze−
niami: „Silni Razem” i „Kolory Życia”.

Poza tym to jedyna wolontariuszka,
która w CW jest codziennie. Przez rok
pracowała wolontarystycznie z dziećmi
w jednej ze świetlic Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Ma jeszcze czas na pomoc indywidual−
ną. Od lat spotyka się z niepełnospraw−
nym Piotrem. Z Kasią z porażeniem mó−
zgowym, studentką pedagogiki to już
prawdziwa przyjaźń; wspólne spacery,
wypady do kina i spotkania ze znajomy−
mi. – Nie ważne jaka to praca, ważne, że−
by była z ludźmi – podkreśla Ania. – Liczy
się dawanie radości drugiej osobie. 

Ukończyła kurs pierwszej pomocy oraz
kurs terapii zajęciowej. Myśli o studiach
pedagogicznych z kierunkiem plastyka. 

Czy była zaskoczona, że to ją po raz
drugi przyjaciele z CW uznali za Wolon−
tariuszkę Roku? 

– Oczywiście – odpowiada. – Ugięły
mi się nogi. Zabrakło mi tchu. Mówi,
że największą nagrodą była wrzawa,
jaką podnieśli jej koleżanki i koledzy
podczas Balu Wolontariusza, gdy og−
łoszono wynik. (rł)

Bal Wolontariusza w sali „Pan Tadeusz” zorganizowano już
po raz trzeci, podobnie jak wybór Wolontariusza Roku, którym
została po raz drugi 30−letnia Anna Chyła.

Liczy się dawanie radości

Już na początku grudnia główne cią−
gi komunikacyjne i Stary Rynek roz−
błysły tysiącami świateł, wprowadza−
jących świąteczny nastrój. Podobnie
jak w roku ubiegłym, świetlne łańcu−
chy, dzwonki, gwiazdki itp. przygoto−
wali uczniowie Zespołu Szkół Zawo−
dowych nr 2, Zespołu Szkół Technicz−
nych „70” i Gimnazjum nr 8, a zainsta−
lował je Muniserwis i Zakład Usługo−
wo−Handlowy Polkap”. Sponsorami
świątecznego wystroju miasta są: Ba−
sell Orlen Polyolefins Sp. z o.o, P.B.U

„Wereszczyński”, PERN „Przyjaźń”
S.A., CNH Polska Sp. z o.o, Energa
w Płocku, Vectra s.j., Arkadiusz Wałę−
sa, Krzysztof Rybicki, Lech Malara s.j.,
BEM Brudniccy sp.j., Bildau & Bus−
smann Sp. z o.o, Rynex Sp. z o.o, MTBS
Sp. z o.o, Fortum Sp. z o.o, Dominet,
DLS, Auchan i Budmat.

Swój udział w udekorowaniu Płocka
mają też: POKiS, Państwowa Straż
Pożarna, Straż Miejska, Nadleśnictwo
Płock, MDK. W imieniu płocczan,
dziękujemy. (j)

Świąteczny wystrój
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Na życzenie czytelników podajemy
zniżki dla emerytów i rencistów, obo−
wiązujące w autobusach Komunikacji
Miejskiej oraz w płockim PKS. 

W KM bezpłatnie jeżdżą m.in.: in−
walidzi wojenni i wojskowi I grupy
oraz przewodnicy im towarzyszący
oraz wszystkie osoby, które ukończyły
70 lat. Do korzystania z 50 proc. ulgi
uprawnieni są m.in. emeryci i renciści
oraz ich współmałżonkowie, na któ−
rych otrzymują oni dodatki rodzinne. 

Płocki PKS posiada ulgi ustawowe
dla inwalidów I grupy. Zniżka w ko−
munikacji zwykłej dla tych osób wy−

nosi 49 proc., a w komunikacji pos−
piesznej – 37 proc. Dodatkowo opie−
kunowie tych osób płacą jedynie 5
proc. za bilet.

PKS ma także ulgi tzw. handlowe.
W autobusach KomfortBusu dla inwa−
lidów II i III grupy oraz emerytów
i rencistów wynoszą one 35 proc. Na
liniach BusKom−u emeryci i renciści
oraz ich współmałżonkowie, na któ−
rych otrzymują oni dodatki rodzinne
płacą połowę ceny biletu.

Wszystkie zniżki obowiązują po
okazaniu stosownych dokumentów.

(m.d.)

Poznaj swoje zniżki

Europejski Płock

U progu nowego roku, po zakończonych wyborach samorządowych, przyjąć
należy iż rządzący wykorzystają historyczną, niepowtarzalną szansę przeobrażenia
Płocka z miasta o znaczeniu regionalnym w miejsce europejskie.

Obecna struktura Urzędu znacznie upraszcza wiele formalności i sprzyja
przyspieszeniu decyzji podejmowanych przez kompetentnych urzędników. Liczne
plany inwestycyjne nie powinny jednak przesłaniać pamięci o tym, że największym
kapitałem Płocka pozostaje jego dziedzictwo kulturowe. Dlatego na każdym kroku
należy podkreślać możliwości nadwiślańskiego grodu jako europejskiego ośrodka
nauki, kultury i sztuki.

Jednym z priorytetów strategii rozwoju Płocka jest powstanie nowoczesnego
centrum turystyki i dobrze funkcjonującym zapleczem; konieczna jest budowa
wielofunkcyjnej hali widowiskowej, a także zaadaptowanie niszczejących zabytków
poprzemysłowych na cele społeczno−kulturalne.

Znaczenie Płocka, jako europejskiego ośrodka turystycznego wymaga również
stworzenia tanich hoteli, oferty wypoczynkowej dla gości, bezkolizyjnego transportu
miejskiego. Marian Wilk

Dlaczego Hoffmann?

Stowarzyszenie „Starówka Płocka” proponuje, aby na Starym Rynku przed
Domem Darmstadt ustawić ławeczkę z E.T.A. Hoffmannem. 

Powracam do mojej pamięci... Płock był bombardowany, na ratuszu w czasie
okupacji wisiały flagi ze swastyką. Teraz od czasu do czasu widzę na Starym
Rynku niemieckie wycieczki, a pani przewodnik całą historię tego miejsca zamyka
w zdaniu: die Schule, die Kirche i Rathaus.

Płock miał w swej historii wiele chwalebnych kart, był Miastem Bohaterem
i ławeczka bardziej należy się naszym bohaterom. Hoffmann jest w Płocku
wystarczająco uhonorowany. Ewentualnie może być ławeczka bez postaci,
poświęcona wszystkim płockim bohaterom, z odpowiednim napisem.

Jan Szymański

Z przyjemnością informujemy, że sukcesem zakończyły się nasze starania
o remont chodników na ul. Kolegialnej. Nowe chodniki są szerokie, wygodne,
posiadają betonowe podłoże i są przystosowane do parkowania samochodów.
Linie wykonane z czerwonego polbruku oddzielają miejsca parkingowe od pasów
dla pieszych. Posiadają również obniżone krawężniki przystosowane dla osób
niepełnosprawnych na wózkach i wózków dziecięcych.

Przy drzewach pozostawiono odpowiednią powierzchnię niezabudowaną.
Drobnego remontu wymaga jeszcze jezdnia (ubytki przy krawężnikach), ale za już
wykonaną pracę dziękujemy władzom miasta i Miejskiemu Zarządowi Dróg.

Grupa Inicjatywna osiedla Kolegialna

z redakcyjnej poczty

Pani Urszuli Malesa

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki

składa
Rada Mieszkańców Osiedla „Radziwie”

Prezydent Miasta Płocka 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu turystyki w 2007 roku

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji
zadań publicznych gminy Płock w zakresie turystyki, podejmowanych na rzecz dzieci
i młodzieży, poznawanie historii i walorów turystycznych miasta i regionu oraz zagospo−
darowywanie wolnego czasu.

I. Rodzaj zadania: wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki
i krajoznawstwa.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 38.000,00 zł.
Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania mogą być zre−

alizowane mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta
Płocka lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na reali−
zację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji: wg przepisów
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolonta−

riacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
– ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.

148 z późniejszymi zmianami),
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.

1591 z późniejszymi zmianami).
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające na terenie Płocka w dzie−

dzinie turystyki organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie
posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia,
a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. 

2. Ofertę należy zgłosić na druku zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Mi−
nistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty reali−
zacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207).
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone w ter−
minie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację za−
dania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu kon−
kursowym.

4. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkurso−
wym zostaną powiadomione pisemnie o zleceniu zadania publicznego.

5. Informacja o wysokości przyznanych środków na realizację zleconych zadań publicz−
nych zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
Płocka po rozstrzygnięciu konkursu.

IV. Termin i warunki realizacji zadania: określone będą w stosownych umowach.
V. Termin składania ofert: 19 stycznia 2007 roku.
Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z tytułem „Otwarty konkurs ofert – turysty−

ka 2007” należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul.
Zduńska 3 lub za pośrednictwem poczty. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane dro−
gą elektroniczną.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:
1. Wybór ofert nastąpi nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert, w for−

mie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka.
2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zo−

staną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1) zawartość merytoryczna oferty,
2) dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych,
3) charakter i zasięg oddziaływania przedmiotu oferty,
4) zasoby rzeczowe i kadrowe oferenta zapewniające wykonanie zadania,
5) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
6) wysokość środków określonych w budżecie miasta Płocka na 2007 rok na realizację

zadań publicznych w zakresie turystyki, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwo−
cie innej niż w ofercie

4. Preferowane będą oferty dotyczące zadań i projektów:
1) o charakterze ciągłym i cyklicznym,
2) których uczestnikami będą dzieci i młodzież.
5. Złożone oferty będą rozpatrywane i oceniane pod względem formalnym przez Pełno−

mocnika ds. Organizacji Pozarządowych i merytorycznym przez komisję powołaną przez
Prezydenta Miasta Płocka. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji w kwocie zapro−
ponowanej przez komisję podejmie w formie zarządzenia Prezydent Miasta Płocka. Od za−
rządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma
zastosowania tryb odwoławczy.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego: zarządzenie Prezydenta Miasta
Płocka w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej
umowy z oferentem. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo−
łecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wy−
konania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207).

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż

wnioskowana,
2) sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozpo−

rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pub−
licznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz.
2207).

Informacji udziela Oddział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Mia−
sta Płocka, tel. 024 367 17 26.



15Sygnały Płockie

Płock reggae stoi i zimą i latem.
Udany eksperyment sprzed roku
z muzyką reggae i ragga w środku zi−
my, sukces festiwalu Reggaeland za−
chęcił POKiS – organizatorów finału
WOŚP w Płocku do utrzymania
sprawdzonej formuły. 

Rock, reggae, ragga

Sidney Polak czyli Jarosław Polak
to weteran sceny niezależnej, od
1990 roku związany – jako perkusi−
sta – z zespołem T. Love, który za−
marzył o karierze solowej i w 2004

roku wydał swój solowy album. Krą−
żek odniósł spory sukces komercyj−
ny, a zaskoczony tym muzyk otrzy−
mał aż sześć nominacji do nagrody
Fryderyk 2004 (wygrał w katego−
riach: kompozytor, autor i album ro−
ku – muzyka alternatywna). Nie od−
cinając się od rockowych korzeni,
nawiązał udany romans z muzyką
reggae, ragga, hip – hop i rap. Płyta
zbierała coraz lepsze recenzje. Podo−
bała się nie tylko hip−hopowcom czy
regałowcom, ale także tzw. „normal−
nym” słuchaczom. „Chomiczówka”
urosła do rangi pieśni kultowej,
hymnu 30−40−latków. Polak okazał
się świetnym tekściarzem, co docenił
chociażby znany pisarz Krzysztof
Varga. 

Mówią o sobie „zepsół” i twier−
dzą, że tworzą ”najgorsze ragga
w mieście”. Cinq G (na zdjęciu)
płockim fanom ragga, dancehallu
i reggae specjalnie przedstawiać nie
trzeba. Grali na XIV finale WOŚP
w Płocku i na Reggaelandzie. Ostat−

nio mówi się o nich dużo i głośno za
sprawą płyty „Fogga Ragga”, na któ−
rej warszawska formacja na warsztat
wzięła utwory... Mieczysława Fog−
ga. Profanacja? Ależ skąd. Krytycy
nie szczędzą im pochwał. Kto chce
usłyszeć jak „To ostatnia niedziela”,
„Pieśń o matce” czy „Tulipany”
brzmią w rytmie ragga powinien
przyjść w niedzielę na Stary Rynek. 

Dla miłośników ostrego grania na
scenie przed ratuszem pojawią się
trójmiejskie PtakY. Zespół – spad−
kobierca takich formacji jak Skywal−
kera, IRY, TSA Evolution czy Kar−
macomy głównie za sprawą gitarzy−
sty Piotra Łukaszewskiego – istnieje
zaledwie od dwóch lat a sukcesów
ma już sporo. Jest jedynym zespołem
z Polski, którego utwór (Chroń, to co
masz) znalazł się na ścieżce dźwię−
kowej filmów „Spider−Man 2”. Nikt
nie wierzył, że to się uda, bo Amery−
kanie nigdy jeszcze się na coś takie−
go nie zgodzili. Okazało się jednak,
że utwór się spodobał i zyskał abso−

lutną akceptacją reżysera filmu – Sa−
ma Raimi. W czerwcu 2005 roku
zespół – jako jedyny przedstawiciel
polskiej muzyki rockowej – zakwali−
fikował się do dwunastki najlep−
szych wykonawców konkursu Festi−
walu TOP TRENDY. W lipcu
2006 r. muzycy rozpoczęli nagrywa−
nie drugiej płyty zespołu PtakY. Wy−
danie materiału planowane jest na
początek roku 2007. 

Zbiórka pieniędzy

W tym roku działał będzie jeden
sztab – w Młodzieżowym Domu
Kultury przy ul. Tumskiej 9. Iza
Sztandera – szef sztabu – poinformo−
wała, że w zbiórce uczestniczyć bę−
dzie 450 wolontariuszy. Pierwsi ru−
szą w miasto o godz. 9. Uliczna kwe−
sta potrwa do godz. 19. MDK planu−
je, podobnie jak w latach poprzed−
nich, zorganizować w sztabie kon−
cert połączony z licytacją. 

Nie będzie za to sztabu w Spół−
dzielczym Domu Kultury, ale pla−
cówka nie rezygnuje ze zbiórki. Od
godz. 10 do ok. 16 przy alei spacero−
wej koło SDK stanie stoisko z ma−
skotkami. Każdy, kto wrzuci do
puszki symboliczną złotówkę może
liczyć na orkiestrowe serduszko
i pluszowy prezent. Zbiórkę masko−
tek i pluszaków, które będą rozdawa−
ne podczas finału Orkiestry, SDK
prowadzi od kilku tygodni. (rł)

XV Finał WOŚP

Letnia zadyma w środku zimy

Sidney Polak, PtakY i Cing G – będą gwiazdami tegorocznego koncertu finałowego Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Płocku. W tym roku orkiestra zagra 14 stycznia.

Program koncertu finałowego
16.00 – 17.20 Bohomaz (rock, Płock) i Ghetto (funky−grunge, Kutno) 
– lokalne zespoły wyłonione z nadesłanych materiałów demo
17.35 – 18.45 CINQ G (dancehall, ragga) – Warszawa
19.00 – 20.00 PTAKY (rock) – Trójmiasto
20.00 – 20.30 Światełko do Nieba
20.30 – 22.00 SIDNEY POLAK (hip – hop, reggae, folk) – Warszawa 

Imprezy choinkowe organizowały
w grudniu Zespoły Pracy Socjalnej
MOPS w Płocku. 

ZPS nr 3 przekazał paczki ze sło−
dyczami i prezentami 117 dzieciom
(w wieku 2 – 5 lat) z rodzin korzy−
stających z pomocy społecznej,
u których występują problemy ubó−
stwa, nadużywania alkoholu, uzależ−
nienia i współuzależnienia od alko−
holu członków rodziny, przemoc
wewnątrzrodzinna. Podczas imprezy
dzieci bawiły się przy muzyce, gra−
nej przez 2 zespoły muzyczne; stu−
dentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku oraz wolonta−
riuszy, tworzących Zespół Muzycz−
ny „Prestiż”. 

Podobne spotkania zorganizował
wspólnie z Radą Mieszkańców Osie−
dla Kochanowskiego i Radą Miesz−
kańców Osiedla Wyszogrodzka Zes−
pół Pracy Socjalnej Nr 1. Rada Osie−
dla Kochanowskiego przygotowała
16 grudnia wieczór opłatkowy dla
osób starszych i samotnych w Szko−

le Podstawowej Nr 11 w Płocku.
Dzień wcześniej w Klubie Osiedla
Kochanowskiego paczkami ze sło−
dyczami obdarowano100 dzieci wy−
typowanych przez pracowników
zespołu, a Rada Osiedla Wyszo−
grodzka przygotowała w SP nr 12
spotkanie wigilijne. Wśród zapro−
szonych gości było 6 osób starszych,
wytypowanych przez pracowników
zespołu i 89 dzieci z rodzin najbar−
dziej potrzebujących wsparcia.
Dzieci dostały paczki ze słodycza−
mi, które ufundowała Rada Miesz−
kańców Osiedla Wyszogrodzka.

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 do
współpracy zaprosił Szkołę Podsta−
wową Nr 3, Klub Wolontariatu przy
ZPS Nr 2 oraz Fundację Orlen „Dar
Serca”. Wspólnie zorganizowali za−
bawę mikołajkową dla dzieci z ro−
dzin najuboższych. W trakcie impre−
zy ok.70 dzieci w wieku 4−8 lat
otrzymało paczki świąteczne ze sło−
dyczami i zabawkami.

(opr. rł)

Zespoły Pracy 
Mikołajów 

Najmłodszy uczestnik konkursu otrzymał w nagrodę brazylijski instrument muzyczny

Międzyzakładowa Spółdzielnia Miesz−
kaniowa „Chemik” zorganizowała (8
grudnia) w swoim klubie osiedlowym przy
ul. 3 Maja 12 konkurs kolęd i pastorałek
dla dzieci i młodzieży ze swoich zasobów
mieszkaniowych. Przez kilka godzin
w klubie rozbrzmiewał świąteczny reper−
tuar w bardzo urozmaiconym wykonaniu –
solo, w duecie i większej grupie. Pomysło−
wością popisała się grupa Capoeira, która
kolędę „Przybieżeli do Betlejem” wykona−
ła w zupełnie nowatorski sposób.

Trzyosobowe jury miało nie lada
problem z gradacją wykonawców, dla−
tego postanowiło nagrodzić wszyst−
kich uczestników, którzy w przygoto−
wanie do konkursu włożyli wiele serca
i cały swój talent. Nagrody rzeczowe
(maskotki, albumy,wręczali: przewod−
niczący Rady Miasta Tomasz Korga
i członek zarządu MSM „Chemik”
Anna Machała.

Po konkursowych emocjach był
słodki poczęstunek. (j)

Kolędy i pastorałki
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Wystawa „Wobec Zła”, którą do 17
stycznia możemy oglądać w Płockiej
Galerii Sztuki, powstała na potrzeby VI
Triennale Sztuki Sacrum* w Częstocho−
wie (2006). Zgodnie z tradycją Trienna−
le nadawania każdej edycji wiodącego
hasła programowego, ubiegłoroczna
edycja nosiła tytuł „Sztuka wobec zła”.

– Mnie interesowało zło dziejowe. Jak
je odczuwają poszczególne pokolenia –
mówił Jerzy Brukwicki – krytyk sztuki,
szef warszawskiej Galerii Krytyków
Pokaz oraz autor scenariusza wystawy.
– To panorama ostatnich 50 lat w pol−
skiej sztuce współczesnej. Pisząc scena−
riusz tej wystawy bazowałem na do−
świadczeniach z „Polskiej Piety” – wy−
stawy przygotowanej przeze mnie na
XXX –lecie Poznańskiego Czerwca. 

W wystawie uczestniczą twórcy róż−
nych pokoleń, posługujący się różnymi
środkami ekspresji; od malarstwa sztalu−
gowego, rysunku i rzeźby, poprzez pla−
kat, medal, instalację po techniki audiwi−
zualne. W sumie 84 artystów. Zobaczyć
możemy m.in. rzeźby Aliny Szapoczni−
kow, obrazy Jonasza Sterna, Marka Żu−
ławskiego, Andrzeja Wróblewskiego, ks.
Władysława Paciaka i instalację Janusza
Marciniaka. Wśród przedstawicieli śred−
niego i młodego pokolenia, którzy odno−
szą się bardziej do zła „dzisiejszego”, za−
gubienia i wyobcowania współczesnego
człowieka niż do doświadczeń wojen−
nych, znajdziemy m.in. prace Zuzanny
Janin, Sylwestra Ambroziaka, Macieja
Łubowskiego i Krzysztofa Pająka. 

– Mam nadzieję, że wystawa „Wobec
zła” wzbudzi rozmyślania o źródłach,
kształcie, sile i skutkach występowania
zła w życiu społecznym i duchowym
Polski drugiej poł. XX i początku XXI

w., o jego wpływie na ludzkie myśli, po−
glądy, emocje i postępowanie – napisał
we wstępie do katalogu J. Brukwicki. 

Uzupełnieniem do wystawy jest mini−
przegląd filmowy pt. „Seanse pod spe−
cjalnym nadzorem” i cykl czwartko−
wych spotkań autorskich m.in. z Małgo−
rzatą Kwiatkowską (04.01) i Alicją Wa−
silewską (11.01). Od połowy grudnia do
połowy stycznia, w piątkowe wieczory,
w Płockiej Galerii Sztuki można oglądać
filmy, dotykające problematyki zła. 

W grudniu zaprezentowane zostały:
„Popiół i diament” A. Wajdy (15.12),
„Pasażerka” A. Munka (22.12) i „Plac
Zbawiciela” A. Kos−Krauze i K. Krauze
(29.12). W styczniu prezentowane będą
jeszcze: 5.01 – „Kroniki pod specjalnym
nadzorem” (przegląd kronik filmowych
z lat 60. i 80.) i 12.01 – „Finisaż zła” (film
dokumentalny zrealizowany przez PGS).

Spotkania autorskie rozpoczynają
się o godz. 11, a filmy – o godz. 16.
Wstęp na wykłady i seanse wliczony
jest w cenę biletu. (rł) 

* Od 1991 roku w Miejskiej Galerii
Sztuki w Częstochowie organizowane
jest Triennale Sztuki Sacrum, każdora−
zowo objęte patronatem Ministra Kultu−
ry. Od IV edycji Triennale ma rozsze−
rzony program, przybrało charakter fe−
stiwalu sztuk związanych z doświadcze−
niem sacrum. Stąd, obok wystaw dzieł
plastycznych, prezentowane są również
spektakle teatralne, happeningi, przeglą−
dy filmowe i program muzyczny. Każda
edycja Triennale ma swoje hasło – ideę
prowadzącą; Człowiek – Wiara, Wiara
– Sztuka, Człowiek – Wiara – Sztuka, Mu−
zeum wyobraźni, Ku cywilizacji życia.

(www.galeria−sacrum.pl)

Pokolenia wobec zła
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Zarząd Płockiego Klubu Miłośni−
ków Rozrywek Umysłowych „Relaks”
informuje, że zwycięzcą II Jesiennego
Turnieju Szaradziarskiego dla Amato−
rów został Robert Romanowski z Po−
dolszyc. Na drugim miejscu uplasowa−
ła się Jadwiga Gałązka z osiedla Ko−
chanowskiego a na trzecim Wiesława
Lewicka−Dymek ze Zdworza.

Zakończenie „roku szaradziarskie−
go” i wręczenie nagród (ufundowa−
nych przez Urząd Miasta) zwycięzcom
odbyło się 18 grudnia w Klubie Osie−
dlowym przy ul. Łukasiewicza 28.

Warto dodać, że Klub włączył się
w cykl imprez mikołajkowych, organi−
zowanych przez kluby osiedlowe; dla
dzieci z osiedla Dworcowa zorganizo−
wał turniej 6 grudnia a następnego
dnia uczniowie klas I i III SP nr 3
uczestniczyli w „Mikołajkach z krzy−
żówką”. Podobne imprezy miały miej−
sce w Spółdzielczym Domu Kultury
i w Klubie Osiedla Kochanowskiego.

W styczniu 2007 roku spotkania
klubowe odbędą się 8 i 22 w klubie
przy ul. Łukasiewicza 28 o godz. 17.

A. Jakubowski

Rozkosze łamania głowy

Tych imion, jak i wielu innych,
próżno szukać we współczesnych ka−
lendarzach. Najpierw wyszły z użycia,
a potem w kalendarzach zastąpiono je
innymi, które stały się popularne
i okresami modne jak Isaura, Ramzes,
Kewin. Bo imion mamy bez liku.

– Autor świeckiego kalendarza stoi
przed ogromnym dylematem, które
z mnogości imion wybrać – opowiadał
w Towarzystwie Naukowym Płockim
(14 grudnia) Wojciech Sawicki – od
50 lat twórca najpopularniejszych ka−

lendarzy m.in. Teno, TIK, Ewa, który
zajęcie to przejął po swoim ojcu.
Prostsza sprawa jest z kalendarzami
katolickimi, choć i tu na każdy dzień
przypada po kilku, a nawet i kilkunastu
świętych. W przypadku kalendarzy
świeckich trudność jest jeszcze wię−
ksza, bo do imion świętych dodać na−
leży też grekokatolickie i słowiańskie,
z których większość wyszła już użycia,
ale nie wszystkie. Autor spośród tej
mnogości musi wybrać dwa, trzy naj−
popularniejsze, jego zdaniem. Stąd
w różnych kalendarzach pod tą samą
datą mogą być różne imiona.

Imiona są tak stare jak ludzkość, od
Adama i Ewy począwszy. Nazwiska
pojawiły się dużo, dużo później i nadal
w niektórych rejonach świata nie są
używane. Najstarsze zapisy o nadawa−
niu imienia (co zawsze było czynno−
ścią uroczystą a nawet magiczną) po−
chodzą sprzed 5 tysięcy lat.

Pierwsze kalendarze – jeśli tak okre−
ślić można imiona męczenników, wy−
kute na kościelnych murach w Rzymie
w okresie prześladowań chrześcijan –
pojawiły się około roku 354 i wskazy−
wały również datę śmierci. Stąd już
tylko krok do przyjęcia tego dnia, jako
dnia patronalnego. Ale św. Katarzyn
czy Józefów przybywało i w kalenda−
rzu zrobił się bałagan. W 1234 roku
ukazał się dekret papieski stwierdzają−
cy, że ustalanie daty czczenia poszcze−
gólnych świętych należy do Stolicy
Apostolskiej. Kłopot w uporządkowa−

niu tej sprawy musiał być niemały,
skoro dopiero w XVI wieku powstała
oficjalna „Księga wszystkich świę−
tych”. Jednakże, działający w tych
czasach Luter i Kalwin, odrzucali kult
świętych, stąd też w tych krajach,
gdzie szerzyła się reformacja nie zaak−
ceptowano „Księgi wszystkich świę−
tych” i imion w kalendarzach nie ma
tam do dziś.

Do XX wieku posługiwaliśmy się
tzw. kalendarzem rzymskim z imio−
nami patronów, gdyż tylko takie na−

dawać można było na chrzcie.
W wyjątkowych przypadkach, gdy
ksiądz godził się na imię świeckie,
koniecznie trzeba było nadać dziec−
ku drugie święte imię, by miało swe−
go patrona. Kalendarz świecki, ze
świeckimi imionami spopularyzował
się dopiero w latach powojennych,
gdy cenzura krzywo patrzyła na
wszystko, co mogło kojarzyć się
z Kościołem a więc i na świętych
w kalendarzu. W latach 60. minione−
go wieku w Urzędach Stanu Cywil−
nego obowiązywał urzędowy spis
769 imion (rozszerzony potem do ty−
siąca) i tylko takie można było dziec−
ku nadawać. Ze spisu zrezygnowano
w latach 90. i obecnie, praktycznie
można nadawać imiona, jakie tylko
przyjdą rodzicom do głowy. Stąd
mamy osoby z tak dziwacznymi
imionami jak Perła, Prawda, Lenina,
Gwiazda, Pijus.

Autorzy kalendarzy modyfikują je
prawie co roku; wykreślają te, które
wyszły z użycia i na ich miejsce wpi−
sują nowe. Tak np. Benona zastąpiła
Aneta, a Marlenę Violetta. Rdzennie
polskich, słowiańskich imion niewiele
zostało. Nasz kalendarz jest zbieraniną
imion z różnych języków, skalkowa−
nych lub spolszczonych. Imieniny za−
częły być modne w Rzymie, gdy ob−
chodził je papież Jan Paweł II, ale oby−
czaj ten nie przyjął się szerzej we Wło−
szech i odszedł wraz z Nim.

E. Jasińska

Stwierdzenie, że kalendarze z imionami są wyłącznie polską
specyfiką, byłoby może przesadne, ale faktem jest, że świąt
swych patronów nigdzie nie obchodzi się tak, jak w Polsce

Dydaka, Rufa, Kalasantego

Wojciech Sawicki wprowadził do kalendarza 200 nowych imion
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Nazwa miejscowości jest praktycznie nie do wymó−
wienia przez obcokrajowców, ale niewielka miejsco−
wość koło Limanowej ma swą bogatą historię, związa−
ną przede wszystkim z zakonem cystersów – odłamem
benedyktynów, zatwierdzonym przez stolicę apostol−
ską w 1100 roku – którzy przywędrowali do Polski
w XII wieku. Założyli kilka klasztorów: w Jędrzejo−
wie, Sulejowie Wąchocku, Lądzie Mogile pod Krako−
wem i Szczyrzycu.

Autorzy solidnego opracowania: dr Jolanta Marszal−
ska (specjalistka w dziedzinie starych druków i biblio−
tek kościelnych) oraz ks. dr Waldemar Graczyk (dy−
rektor biblioteki WSD w Płocku) nie kryli swej fascy−
nacji tym, co znaleźli w Szczyrzycu.

– Klasztor istniejący 772 lata ma praktycznie kom−
pletną dokumentację źródłową, łącznie z dobrze zacho−
wanymi pergaminami – mówiła współautorka. – Bib−
lioteka przetrwała pożary, przebudowy, 48 opatów i 14

przeorów. Chyba dlatego, że cały czas była w jednym
miejscu, bo klasztor w Szczyrzycu, jako jedyny, fun−
kcjonuje w tym miejscu nieprzerwanie już ósmy wiek.
Inne były przenoszone, likwidowane i zbiory przy tej
okazji niszczyły się, bądź zostały rozproszone.

– Szczyrzyc miał szczęście do dobrych gospodarzy –
dodaje ks. Graczyk. Opaci, a także swego czasu, świec−
cy komendatorzy (sprawujący w klasztorze władze
z królewskiego nadania), umieli nie tylko pomnażać
zakonny majątek (cystersi zajmowali się głównie rol−
nictwem), ale układać się z aktualną władzą, co wyma−
gało nie lada dyplomacji. Po trzecim rozbiorze wię−
kszość klasztorów została skasowana, a Szczyrzec ostał
się, tyle że władze austriackie obniżyły mu rangę
z opactwa do przeorii. Może dlatego, że cystersi nie
zajmowali się tylko zakonnymi obowiązkami: szerzyli
oświatę rolniczą, prowadzili parafię i szkołę, a nawet
za opata Drohojowskiego uruchomili browar.

W klasztornych księgach zachowało się także wiele
informacji ze świeckiej działalności zakonników –
sporów sądowych o granice, o zbiegów z dóbr, o napa−
dzie rozbójników w 1623 roku, którzy ukradli wszyst−
kie pieniądze, gromadzone przez lata na rozbudowę
klasztoru. Są i płockie ślady – przede wszystkim w do−
kumentach papieskich, dotyczących benedyktynów.

Klasztor w Szczyrzycu nie jest duży, raczej kame−
ralny (rezydowało w nim maksimum 20 zakonników,
obecnie 13), ale może dzięki temu ma niepowtarzalny
klimat, na który pracowały pokolenia braci, przepisu−
jących graduały, antyfonarze, skrupulatnie gromadzą−
cy urzędowe pisma i zapisujący wszystkie ważniejsze
wydarzenia w życiu wspólnoty.

Będąc na południu Polski warto zajrzeć do Szczy−
rzyca, gdzie ślady historii są wyjątkowo odczuwalne.

E. Jasińska

Na unikalnych zbiorach autentycznych dokumentów z siedmiu wieków pracowali au−
torzy przy książce pt. „Opaci i przeorzy Klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu”, któ−
rej promocja miała miejsce 7 grudnia w Towarzystwie Naukowym Płockim.

Dobrzy gospodarze Dziewiąta edycja płockiego młodzieżowego konkursu pia−
nistycznego, nad którym od dwóch lat czuwają z zaświatów
wybitni wirtuozi i pedagogowie fortepianu, prof. prof. Hali−
na Czerny−Stefańska i jej mąż Ludwik (od 1990 do 2002 ro−
ku wyłączny patron przedsięwzięcia), miała wyraźnie
skromniejszy wymiar niż poprzednia. Na przełomie listopa−
da i grudnia 2004 roku w sali koncertowej lokalnej szkoły
muzycznej wystąpiło 85 młodych adeptów sztuki pianistycz−
nej z Polski, Niemiec i Białorusi, w jury zasiadło dwoje za−
granicznych wirtuozów o światowej renomie (Niemka El−
frun Gabriel i Amerykanin Kevin Kenner), a inauguracyj−
nym akcentem imprezy był znakomity koncert kameralny
w wykonaniu krakowskiego kwartetu Piazzoforte i wspom−
nianego jurora z USA w roli solisty. Między 27 a 30 listopa−
da 2006 roku do konkursowych zmagań przystąpiło zaled−
wie 35 osób w trzech grupach wiekowych, obsada (uczestni−
cy plus skład jurorski) była wyłącznie polska, a dodatko−
wych atrakcji zabrakło. Nie znaczy to jednak, że IX Konkurs
Pianistyczny im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny−Ste−
fańskiej okazał się przedsięwzięciem nieudanym.

W jury zasiedli eksperci z najprawdziwszego zdarzenia:
przewodniczący, prof. Jerzy Sulikowski, preceptor tak zna−
nych wirtuozów, jak Ewa Pobłocka czy Waldemar Malicki,
prof. Elżbieta Tarnawska, znana także jako komentator
ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego dla TVP Kultu−
ra, czy wreszcie córka obojga patronów płockiej imprezy
pianistycznej, słynna klawesynistka Elżbieta Stefańska. Pro−
gram edycji tegorocznej okazał się bardziej rozległy i intere−
sujący niż wcześniej, rozciągał się bowiem od obowiązko−
wych niejako utworów F. Chopina i J.S. Bacha przez mi−
strzów neoromantyzmu (F. Liszt) po szeroko rozumiany re−
pertuar dwudziestowieczny (S. Rachmaninow, G. Bacewicz
czy nawet reprezentujący młode pokolenie polskich kompo−
zytorów P. Mykietyn). Co do uczestników zaś...

Przez płocką imprezę zdążyli się już przewinąć późniejsi
uczestnicy prestiżowych Konkursów Chopinowskich, Nata−
lia Sawościniak (I miejsce w grupie starszej w 1994 roku)
i Jacek Kortus (I miejsce w grupie II osiem lat później), czy
też zdolne dzieci wybitnych muzyków, jak chociażby Justy−
na Danczowska (I miejsce w grupie starszej w 1996 roku).
Trudno powiedzieć, czy wśród tegorocznych zwycięzców
znalazły się talenty porównywalnej miary – niewątpliwie jed−
nak laureaci dziecięcej grupy pierwszej: Eligiusz Skoczylas
z Krakowa (I miejsce), Adam Kotula (II miejsce) i Natalia
Quach (III miejsce), nastoletniej drugiej: Nikodem Wojcie−
chowski z Poznania (I miejsce), Paweł Zając z Płocka (II
miejsce) oraz Krzysztof Moskalewicz i kolejna płocczanka
Anna Świderska (ex aequo miejsce III), czy prawie już doro−
słej trzeciej: Michał Leoniak i Tomasz Sośniak (ex aequo
miejsce II – nagrody pierwszej nie przyznano) oraz Piotr Lo−
ranc (III miejsce) zaprezentowali dużą muzykalność, dobre
opanowanie instrumentu i miejscami niebanalne opcje reper−
tuarowe. Trzynastoletni Skoczylas nadspodziewanie dojrzale
wykonał Pieśń miłosną I. J. Paderewskiego, Sośniak niemal
poradził sobie z nader wymagającym Preludium g−moll op.
23 nr 5 Rachmaninowa, a Leoniak stylowo wybrnął z zasa−
dzek arcytrudnego Walca Mefisto nr 1 Liszta. Generalnie,
w kontekście edycji wcześniejszych, odnosiło się wrażenie,
że przeciętny poziom techniczny młodych pogromców forte−
pianu jest coraz wyższy. Jak dalece przełoży się to na rzeczy−
wistą indywidualność interpretacyjną, przekonamy się... mo−
że już za cztery lata, przy okazji kolejnego Konkursu Chopi−
nowskiego.

PS Na marginesie warto też odnotować pulę nagród spe−
cjalnych, bez reszty rozdzielonych między wymienionych
wyżej laureatów: N. Quach (za najlepsze wykonanie utworu
Chopina), P. Zająca (za najlepsze wykonanie utworu baroko−
wego), E. Skoczylasa (nagroda w formie koncertu w Japonii)
i N. Wojciechowskiego (nagroda w formie udziału w kon−
kursie pianistycznym w Nevada City w USA). Fortepian Ya−
maha, pierwotnie przewidziany jako nagroda indywidualna
dla najwybitniejszego uczestnika, ostatecznie otrzymała...
płocka PSM jako instytucja macierzysta konkursu.

A. Dorobek

ZDOLNA 
MŁODZIEŻ

Vox Juventutis – chór Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej, zajmując II miejsce na XVI
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwento−
wej i Bożonarodzeniowej w Pradze, zdobył
„Srebrną Wstęgę” w kategorii chórów małych.

Płocczanie startowali w tym konkursie po raz pią−
ty i za każdym razem przywozili laury; najpierw wy−
różnienie, potem Brązową Wstęgę i trzykrotnie
Srebrną. W tegorocznej edycji festiwalu uczestniczy−
ły 63 chóry z 16 państw m.in. Niemiec, RPA, Włoch,
Portugalii. Z Polski rywalizowało 8 zespołów.

Vox Juventutis wykonał 4 utwory o zróżnicowa−
nej stylistyce. Kolędy śpiewali po polsku, rosyjsku
i angielsku – a’capella i z akompaniamentem. Jury

nagrodziło płocczan za niezwykłą muzykalność,
energię i potencjał, płynący z interpretacji utworów.

Wyjazd chóru do Pragi wspomógł finansowo
Urząd Miasta. (j)

* W 2007 roku chór będzie obchodził 20−lecie istnie−
nia. Początek stanowił zespół śpiewaczy w Studium Na−
uczycielskim, a od 1999 roku chór działa przy PWSZ.
Śpiewają w nim głównie studenci, ale także absolwenci
uczelni i osoby zaprzyjaźnione z zespołem. Pierwszym
dyrygentem była Jadwiga Bogiel, a od lat funkcję tę
sprawuje Robert Majewski. Vox Juventutis nagrał 4
płyty CD – z kolędami i utworami wykonywanymi
wspólnie z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, chórem Al−
chemik i Zespołem Muzyki Sakralnej.

Srebrna Wstęga dla płocczan

Vox Juventutis w Pradze

R
O

B
E

R
T

 C
Z

W
A

R
T

E
K



18 Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Do 6 stycznia w Domu Darmstadt
podziwiać można wystawę (wstęp
wolny) autorstwa Barbary Banieckiej−
Dziadzio i Bogdana Dziadzio, zatytu−
łowaną „Zimowe impresje”. Oprócz
obrazów na szkle, obficie złoconych (z
wykorzystaniem starych zakopiań−
skich okien), artyści prezentują ikony−
płaskorzeźby.

Zakopiańska malarka talent malo−
wania na szkle odziedziczyła po ojcu
Władysławie, który w 1997 roku zo−
stał wyróżniony nagrodą im. Oskara
Kolberga, wręczoną mu na zamku
Książąt Mazowieckich w Płocku. 

Malarstwo Barbary Banieckiej−
Dziadzio stanowi przykład kontynua−
cji tradycji rodzinnej i podtatrzańskiej.
Pierwsze obrazy były bardzo podobne
do prac ojca, ale naśladownictwo jej
nie odpowiadało i zaczęła szukać
własnej drogi wyrazu. Ciągle poszu−
kuje nowych technik i materiałów ma−
larskich. Swoje kompozycje malarskie
realizuje w zabytkowych oknach gó−
ralskich zabudowań. W ostatnich pra−
cach jako passe−partout wykorzystuje
tkaniny dekoracyjne. Jej prace są przy−
kładem transpozycji sztuki ludowej,
wnosząc do niej zupełnie nowe warto−
ści. 

Uczestniczyła w wielu konkursach
i wystawach w kraju i za granicą m.in.
we Francji, Finlandii, Hiszpanii, Au−
strii, USA, na Węgrzech, a nawet
w Republice Południowej Afryki.
W 1997 roku wykonała drogę krzyżo−

wą do prywatnej kaplicy Jana Pawła II
w Licheniu. W 1987 r. otrzymała pre−
stiżową ”Nagrodę Młodych Twórców
im. Stanisława Wyspiańskiego” II
stopnia. 

Mąż artystki – Bogdan (także zako−
piańczyk) zajmował się początkowo
malowaniem ikon. Starał się nadawać
swoim pracom indywidualny charak−
ter. Choć jego ikony uzyskały pozy−
tywne oceny, zaczął poszukiwać wy−
powiedzi w innych technikach; zaczął
rzeźbić i malować na szkle. Tematy do
swoich prac czerpie z Biblii i malar−
stwa ikonowego. Ważną rolę w jego
pracach odgrywa polichromia. 

Swoje prace prezentował m.in. pod−
czas Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Atlancie w 1996 roku 

Od 1992 r. uczestniczy w prezenta−
cji prac twórców Podhala w Galerii na
Jaszczurówce. Jego dzieła znajdują się
w zbiorach prywatnych i państwo−
wych m.in. w kościele w Cruz Macha−
doz /Brazylia/ czy Galerii d’Halloy
w Vaudricourt /Francja/. 

Od 2002 współpracuje z wydawnic−
twem medycznym ”Medycyna Prak−
tyczna” w Krakowie /wykonał ponad
400 rycin medycznych, które stanowią
ilustracje jedenastu działów dwutomo−
wej publikacji książkowej oraz kilku
opracowań multimedialnych i artyku−
łów dotyczących chirurgii klatki pier−
siowej/. 

Otwarciu wystawy towarzyszyła gó−
ralska kapela. (j)

Na szkle malowane

Ogłosiło go w styczniu 2006 roku
Towarzystwo Naukowe Płockie we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
– Naszym zamiarem było ocalenie od
zapomnienia wydarzeń ważnych dla
Płocka i regionu płockiego oraz uka−
zanie zachodzących zmian – mówił
podczas wręczenia nagród w siedzi−
bie TNP dr Wiesław Koński. – W ten
sposób chcieliśmy udokumentować
dla przyszłych pokoleń lata Drugiej
Rzeczypospolitej, II wojny światowej
jak i powojenne warunki pojałtań−
skiej Polski, ale także lata gwałtow−
nej industrializacji Płocka i zmian,
jakie zaszły po 1989 roku. Kilku au−
torów dołączyło wiele ciekawych,
bezcennych z historycznego punktu
widzenia fotografii, bądź ich repro−
dukcje.

– W nadesłanych pracach widać
wyraźnie jak wielka historia splatała
się z wydarzeniami lokalnymi – tłu−
maczył dr Koński. – Plon konkursu
to coś więcej niż kronika zdarzeń, to
także obraz historii Polski, niekiedy
obraz oskarżający i smutny, ale naj−
częściej wzruszający opis wspania−
łych ludzi, którzy dali wielkie dowo−
dy ofiarności, poświęcenia i głębo−
kiego patriotyzmu.

Prace dotyczyły nie tylko Płocka,
ale również Wyszogrodu, Sierpca czy
Radziwia. Wszystkie nadesłane
wspomnienia trafią do Działu Zbio−
rów Specjalnych Towarzystwa Nau−
kowego Płockiego, gdzie zostaną opi−
sane i skatalogowane.

Pierwszą nagrodę w wysokości
1000 zł przyznano Adamowi Neuman
Nowickiemu ze Stanów Zjednoczo−
nych Ameryki Północnej za pracę
„Walka o życie. Wspomnienia płoc−
czanina”. Druga (700 zł) trafiła do Ma−
cieja Górzyńskiego z Warszawy za
pracę „Mój Płock z lat 1945−1962”.
Trzecie miejsce zdobyli ex eaquo Jan
Chojnacki z Warszawy za pracę „Epi−
zody płockie” i Marian Wilk z Płocka
za pracę „Czas grozy – czas nadziei”.

Jury postanowiło również wyróżnić
pracę Czesława Mireckiego ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej
(„Wspomnienia z okresu okupacji i in−
stalowania się władzy ludowej 1939−
1949”) oraz Jana Chojnackiego z War−
szawy („O tym mieście muszę ko−
niecznie...”). TNP przygotowuje sa−
modzielną publikację, w której ukażą
się nagrodzone prace. Wspomnienia
wyróżnionych w konkursie przeczytać
będzie można w „Notatkach Płoc−
kich”. (rł)

23 prace o łącznej objętości ponad 600 stron wpłynęły na kon−
kurs „Płock i region płocki we wspomnieniach”. 

Wielka 
mała historia 

Dwie prezentowane tu kolędy po−
chodzą ze zbioru „Pieśni ludowe
z Radziwia” wydanej przez Woje−
wódzki Dom Kultury w 1980 roku.
Znalazły się tam 103 ze 158 pieśni
(z ziemi płockiej, gostynińskiej
i sierpeckiej), które 20 lat wcześniej
zebrali i nagrali pracownicy nauko−
wi z Instytutu Sztuki Polskiej Aka−
demii Nauk. 

Wszystkie kolędy w zbiorze po−
chodzą od Zofii Gościniak – wów−
czas 70−letniej mieszkanki lewo−
brzeżnej dzielnicy Płocka – która
cieszyła się opinią najlepszej śpie−
waczki w Radziwiu. Przekazała
najwięcej, bo ponad 30 pieśni i jed−
ną przemowę weselną. Śpiewa natu−
ralnie i spokojnie z pewnym drże−
niem głosu, zachowuje dobrze gwa−
rę. Doskonała pamięć pozwala jej
na śpiewanie długich tekstów,
w których bywa nieraz kilka róż−
nych wątków treściowych. Sporo
miejsca w jej repertuarze zajmują
kolędy i pieśni kościelne – pisała
w „Notatkach Płockich” A. Szałaś−
na („Pieśni na „puste noce”, 1958
nr 10). Kopie oryginalnych nagrań
z lat 1957 – 1959 posiada Towarzy−
stwo Miłośników Radziwia.

(rł)

(pieśń 62)
Przy onej dolinie w judzkiej krainie
gdyśmy paśli owce w gęstej krzewinie
aż tu prędko aniołowie
krzyczu bieżcie pastuszkowie
do Betlejem

Witać Zbawiciela dziś zrodzonego
na zimnie w stajence położonego
służy mu tam osieł z wołem
zagrzewając pana społem
chu chu chu chu

Ja siedząc na budzie z wielkiego strachu
zleciałem na ziemie z samego dachu,
którzy byli tam anieli
zaraz się ze mie naśmieli
do rozpuku

(pieśń 64)
Trzej królowie jadu z królewsku paradu
z dalekiej krainy do dzieciny
wara chłopy od tej szopy
bieżcie wprzódy do swój trzody
bo królowie dary wiozo na uofiary
z dalekiej krainy do dzieciny

Wiozu mire z Saby kadzidło z Araby
złoto od Mogoła dań dla króla
wara chłopy od tej szopy
bieżcie wprzódy do swój trzody
bo królowie dary wiozo na uofiary
niemowlęciu Bogu już są w progu

Kolędy z Radziwia

Twórczość przyjaznych serc 
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych,

w związku z ich światowym dniem, zorganizował
5 grudnia Dom Pomocy Społecznej i Szkoła Wyż−
sza im. Pawła Włodkowica w Płocku. Było coś dla
duszy i dla ciała. W uczelnianej bibliotece przy ul.
Kilińskiego 12 zaproszeni goście mogli zobaczyć
wernisaż prac mieszkańców „Domu Przyjaznych
Serc” oraz spektakl w ich wykonaniu (przygoto−
wany z pracownikami DPS). Potem była loteria
fantowa, quiz i wspólne, spontaniczne malowanie
na wielkim płótnie pod okiem równie spontanicz−
nego Mariusza Pogonowskiego. Przegląd połączo−
ny był ze zbiórką książek, wydawnictw multime−
dialnych i przyborów szkolnych dla mieszkańców
DPS.                                                             (rł)
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MMKS „JUTRZENKA”, obchodzący
50−lecie swej działalności, był głównym
organizatorem VII Płockiego Międzyna−
rodowego Festiwalu Judo dla dzieci
i młodzieży. Współorganizatorami byli:
Urząd Miasta, MZOS i Szkoła Wyższa
im Pawła Włodkowica, na terenie której
odbywały się zawody.

W festiwalu uczestniczyło 18 klubów
z Polski i ekipa Judo Club z Jicina Czechy
– w sumie 240 zawodników. Stoczono
435 walk w trzech kategoriach wieko−
wych: dzieci młodsze (roczniki 1996 –
1999), dzieci starsze (1994 – 1995) i mło−
dzicy (1992 – 1993). 

Po otwarciu turnieju przez z−cę prezy−
denta Piotra Kuberę, uczestnicy imprezy
minutą ciszy uczcili pamięć poległych
w kopalni Halemba górników.

Najlepsze wyniki spośród zawodników
płockich uzyskali:

Kat. dzieci młodszych: II miejsca – So−
liwoda Andżelika (Judo – Kano), Sikorski
Kacper (Jutrzenka),

Korycki Emil (Jutrzenka). III miejsca
– Trybuchowska Oliwia (Judo – Kano),
Pochdaj Ilona (Judo – Kano), Wołosz Da−
wid (Jutrzenka), Dłuziński Michał (Ju−
trzenka), Jagielski Filip (Jutrzenka), Łu−
kaszewski Albert (Jutrzenka).

Drużynowo w tej kategorii wiekowej
(startowało 16 klubów) I miejsce zajęła
ekipa GKS Olimpia Grudziądz, II – UKS
225 Warszawa, III – UKS Siódemka So−
chaczew, a IV – MMKS Jutrzenka Płock.

Kat. dzieci starsze: I miejsca zajęli
– Sawicki Krystian (Judo – Kano), Bro−
chocka Iga – (Jutrzenka).

Drużynowo w tej kategorii wiekowej
I miejsce przypadło UKS 225 Warszawa,
na II miejscu uplasował się GKS Olimpia
Grudziądz, a na III – UKJ Białołęka.

W kat. młodzików I miejsca wywalczy−
li: Smorzewska Dorota (Judo – Kano),
Bluszcz Paweł (Jutrzenka), Stasiak Jaro−
sław (Jutrzenka), Czerwińska Daria (Ju−
trzenka). II lokaty zdobyli: Ciechomski
Patryk (Jutrzenka), Bińkowski Michał
(Jutrzenka), Kardas Dawid (Jutrzenka).
III miejscami podzielili się: Jarosińska
Monika (Judo – Kano), Ziółkowski Prze−
mysław (Jutrzenka), Wiśniewski Adam
(Jutrzenka).

Drużynowo w tej kategorii wiekowej
startowało 18 klubów. I miejsce zajął
MMKS Jutrzenka Płock, II miejsce
– UKS Siódemka Sochaczew, III – Judo
Club Jicin Czechy.

Podczas zawodów, przedstawiciel Pol−
skiego Związku Judo Stanisław Ka−
sprzycki udekorował medalami i odzna−
kami płockich działaczy: Wojciech Pu−
dlik i Andrzej Berner otrzymali medale
PZJudo, a Maria Rybicka, Alicja Kijek
i Jacek Wróblewski wyróżnieni zostali
Złotymi Odznakami PZJudo. (j)

* W związku z licznymi zapytaniami
MMKS Jutrzenka informuje, że dla dzie−
ci najmłodszych prowadzi zapisy na zaję−
cia sportowo – rekreacyjne judo dla
dziewcząt i chłopców urodzonych w 1999
– 2000 roku. Zajęcia odbywają się w po−
niedziałki i środy w godzinach 16 – 17
w hali sportowej Szkoły Wyższej im Pa−
wła Włodkowica przy al. Kilińskiego 12,
tel. MMKS Jutrzenka 0 24/ 2664236.

Jubileuszowe judo

29 listopada ubr. w Szkole Podstawo−
wej Nr 22 odbyły się zawody sportowe.
Płockie podstawówki rywalizowały
o tytuł Mistrza Płocka w tzw. ,,dwój−
kach” siatkarskich (dzieci z klas V
i młodsze). Organizatorem imprezy był
Miejski Zespół Obiektów Sportowych
i Szkoła Podstawowa nr 22.

Do zawodów przystąpiło 6 płockich
szkół podstawowych: nr 22, 20, 18,
12, 6 i 3. Faworytem turnieju był gos−
podarz: szkoła z Podolszyc Południo−
wych, która od lat prezentuje wysoki
poziom umiejętności. Faworyci i tym
razem nie zawiedli. Z grupy awanso−

wali do półfinału z pierwszego miej−
sca, gdzie szybko rozprawili się (2: 0)
z SP nr 6 i w finale starli się z podsta−
wówką z Borowiczek. Mecz finałowy
zakończył się wynikiem 2: 0 dla SP
22, która została Mistrzem Płocka
w mini siatkówce chłopców na rok
szkolny 2006/2007. 

Jak zauważyli organizatorzy, po−
ziom gry i umiejętności dzieci z roku
na rok są coraz lepsze. Świadczy to
o większym wkładzie pracy w przygo−
towania do zawodów zarówno dzieci
jak i nauczycieli, a także rosnącej po−
pularności piłki siatkowej. M.P.

Siatkarze w SP 22

Zwycięska drużyna z SP nr 22 ze swoim trenerem Michałem Parzuchem

W Łodzi odbył się XX Memoriał im.
Aleksandra Leńczuka, w którym płoccy
zawodnicy startują już od 15 lat. Jubile−
uszowy turniej był szczególnie mocno
obsadzony, jednak ekipa JUDO – KA−
NO i tym razem świetnie sobie poradzi−
ła. Dotychczas to panowie zdobywali la−
ury, ale ostatni memoriał zdominowały
panie – judoczki z Płocka. Po szalenie
zaciętych i wyczerpujących walkach Jo−
anna Jabłońska w wadze 52 kg wywal−
czyła srebro, natomiast Marta Lewan−
dowska w kat.70 kg oraz Monika Jaro−
sińska i Dorota Smorzewska w kat. 57
kg wywalczyły brązowe medale. Druży−
nowo dziewczyny z,,JUDO – KANO”
Płock zdobyły pierwsze miejsce. 

Panowie, nie chcieli być gorsi i także
toczyli zacięte walki. Marcin Baran, po
efektownym wygraniu 3 walk z rzędu

przed czasem i tylko jednej porażce,
w finale wywalczył srebrny medal w kat.
100 kg, a Łukasz Smorzewski zdobył
brązowy medal (po efektownych ,,ippo−
nach”) w kat. 66 kg. 

W niedzielę we Włocławku startowa−
li najmłodsi adepci płockiego UKS,,JU−
DO – KANO”. Ośmioosobowa ekipa
przywiozła aż siedem medali, z których
nie mniej niż zawodnicy cieszyli się ich
trenerzy. Świetnie walczyły dziewczęta
prowadzone przez trenera Leszka Jaro−
sińskiego, bardzo efektownymi rzutami
kończąc swoje walki. 

Ilona Pochdaj zdobyła srebro w kat
36 kg, wygrywając pięć walk przed cza−
sem, Andżelika Soliwoda w kat. 30 kg
i Oliwia Trybuchowska w kat. + 45
wywalczyły brązowe medale. 

Równie efektownie walczyli chłopcy;
zawodnicy trenera Łukasza Smorzew−
skiego: Krystian Sawicki był bezkon−
kurencyjny, zdobywając złoty medal
w kat.33 kg, a Rafał Błaszczak w kat.
47 kg – srebrny, ulegając tylko w finale.
Natomiast 

Mateusz Malinowski i Damian Wa−
rzyński, prowadzeni przez Leszka Jaro−
sińskiego, wywalczyli brązowe medale
w kat 51 kg, a Sebastian Pietrzak był
czwarty.

Tymi udanymi startami zawodnicy
UKS ,,JUDO – KANO” Płock zakoń−
czyli kalendarz startów w 2006 roku
i rozpoczęli przygotowania do Mi−
strzostw Polski 2007. L.J.

W sobotę i niedzielę (9−10 grudnia) w Łodzi i Włocławku star−
towali zawodnicy UKS ,,JUDO – KANO”.

Z WORKIEM MEDALI

Marcin Baran – srebrny medalista (waga
100 kg)

Bez większych sukcesów zakończyli
Polacy swój udział w turnieju tenisa na
wózkach Hungarian Open kategorii ITF
2 z pulą nagród 8.125 dolarów, który ro−
zegrany został w Tihany na Węgrzech.
W finałach zagrał tylko Tadeusz Kru−
szelnicki (SKS Konstancin Jeziorna),
który w singlu pokonał Martina Legnera
(Austria) 6:3, 6:2. W finale gry deblowej
T. Kruszelnicki w parze z Laszlo Farka−
sem (Węgry) przegrali z parą: Brychta
(Czechy) – Legner (Austria) 5:7, 4:6.

Z Płocka w turnieju starowało
dwóch zawodników Integracyjnego
Klubu Tenisa: Piotr Jaroszewski i Je−
rzy Kulik. Jaroszewski w parze z Joze−
fem Felixem (Słowacja) w półfinale
przegrali z późniejszymi zwycięzcami
(Brychta−Legner) 6:2, 4:6, 2:6. W grze
singlowej Piotr Jaroszewski odpadł w
ćwierćfinale, a Jerzy Kulik został wy−
eliminowany w pierwszych rundach –
zarówno gry singlowej jak i deblowej.

(j)

Tenis na wózkach

Płocczanie w Tihany
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Zanim na Starym Rynku zabrzmiały
dźwięki pierwszej kolędy „Oj maluśki,
maluśki” w wykonaniu góralskiej ka−
peli Watra z Zakopanego, życzenia
zdrowych i spokojnych świąt złożył
płocczanom prezydent Mirosław Mi−
lewski i ks. Janusz Cegłowski – pro−
boszcz Fary. 

Następnie harcerze przekazali betle−
jemskie Światło Pokoju. Wcześniej
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawo−
wej nr 23. Wybrano też najpiękniejszą
choinkę wykonaną przez uczniów
płockich szkół. 

Przed Domem Darmstadt rozłoży−
ły się dwa góralskie stoiska. Na jed−

nym można było kupić m.in. ciepłe
góralskie kapcie i – nie tylko góral−
skie – czapki (koszt ok. 50 zł). Na
drugim nie zabrakło oscypków. Za
10 zł można było kupić duży kawa−
łek oscypka koziego, krowiego i ow−
czego. Prawdziwy szturm przeżywa−
li dwaj, krążący po rynku, Mikołaje.
Rozdawane przez nich czerwone
czapeczki z białym pomponem cie−
szyły się dużym wzięciem, a dorośli
i młodzież wręcz wyrywali je sobie
z rąk. Pokaźny tłum tłoczył się rów−
nież przy stoisku z ciepłymi daniami.
A wszystkim przygrywała kapela gó−
ralska. (rł)

Góralska wigilia

Niemal połowa podłogi w ratuszo−
wej sali sejmowej zasłana była 6 grud−
nia darami od Świętego Mikołaja. Pod
ścianami piętrzyły się stosy bluzek,
swetrów, czapek itp. a przy nich karto−
ny ze słodyczami. Do partii darów dla
Katolickiego Radia Płock, organizują−
cego „Wigilijne SOS”, Wydział Zdro−
wia i Spraw Społecznych dorzucił 600
flamastrów i czekolady.

W roli Mikołaja wystąpił prezydent
Mirosław Milewski, który przekazał da−
ry 10 organizacjom. Zebrane od sponso−
rów, przez Oddział Zarządzania Kryzy−

sowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych, prezenty trafią do podo−
piecznych: Domu Pomocy Społecznej
„Przyjaznych Serc”, Ośrodka Opiekuń−
czo−Wychowawczego przy ul. Mościc−
kiego, Katolickiego Stowarzyszenia Po−
mocy im. św. Brata Alberta, PCK,
MOPS−u, parafii św. Stanisława Kostki,
Krajowego Stowarzyszenia na rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom”, Warsztatu Terapii Zajęcio−
wej w Borowiczkach i Biura Rzecznika
Osób Niepełnosprawnych. W sumie ro−
zdano 1220 sztuk odzieży i kilka kilo−
gramów wafelków, lizaków, czekolad. 

Dzieci zrewanżowały się Prezydento−
wi własnoręcznie wykonanymi drewnia−
nymi kogutami (DPS) i wielkim czerwo−
nym sercem (Ośrodek Opiekuńczo−Wy−
chowawczy). Natomiast dwóch pracow−
ników Oddziału, którzy od lat najbar−
dziej zaangażowani są w zbiórkę darów:
Jana Siodłaka i Andrzeja Gajdkę, Zarząd
Rejonowy PCK uhonorował statuetkami
„Złote serce”. (j)

Sweterek od św. Mikołaja
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6 grudnia Mikołaj zawitał także do
siedziby „Dzieci Płocka”. W jego
imieniu, prezes Krajowego Stowa−
rzyszenia na Rzecz dzieci Niepełno−
sprawnych „Pomoc Dzieciom” – Sta−
nisław Lewandowski, przekazał sło−
dycze przedstawicielom czterech pla−
cówek dla ich podopiecznych. Słod−
kie paczki od Stowarzyszenia trafiły
do: Domu Pomocy Społecznej „Przy−

jaznych serc”, Ośrodka Szkolno−Wy−
chowawczego, Specjalistycznego
Centrum Rehabilitacji w Konstanci−
nie. Ponadto Szkoła Specjalna w Go−
ślicach oprócz słodyczy otrzymała 2
komputery, a Zespół Placówek Edu−
kacyjnych w Olsztynie wyroby dzie−
wiarskie.

Przekazaniu darów towarzyszył wy−
stęp zespołu „Dzieci Płocka” (j)

i dużo słodyczy

musi być wzniesiony szampanem.
Niekoniecznie tym oryginalnym
z Szampanii za 700 – 800 złotych, ale
przynajmniej znacznie tańszym, a nie−
wiele gorszym, winem musującym
z Włoch czy Hiszpanii, ostatecznie
Carskim Igristim. Skąd wziął się
szampan?

Na pagórkowatych terenach pólnoc−
no−wschodniej Francji, w dorzeczy
Marny, Sekwany i Aisne, w opactwie
benedyktynów (za rządów Ludwika
XIV) majstrem piwnicznym był mnich
Pierre Pérignon, który wytwarzał wino
na potrzeby klasztoru. Około 1690 ro−
ku opanował sposób produkcji musu−
jącego napitku, który zrobił zawrotną
karierę. Wynalazek francuskiego be−
nedyktyna (na jego cześć najsłynniej−
szy szampan nazywa się Dom Péri−
gnon) okazał się żyła złota. 

Prawo do nazwy szampan mają tyl−
ko wina musujące wytwarzane w re−
gionie Szampanii (Champagne). Ory−
ginalny szampan powstaje według ści−
śle określonych zasad hodowli wino−
rośli, produkcji i sprzedaży. Robi się
go z najwyżej 3 odmian winogron:
dwóch czerwonych – Pinot Noir i Pi−
not Meunier oraz białej – Chardonnay.
Jeśli szampan jest oznaczony napisem
Blanc de Blancs to znaczy, że jest wy−
produkowany tylko z jednego białego
szczepu Chardonnay. Blanc do Noirs
to szampan z czerwonych odmian,
a różowy powstaje z mieszanki wino−
gron białych i czerwonych.

Najpierw mieszanka winogron musi
odpowiedni czas odstać w kadziach, po−
tem jest rozlewana do butelek. Dopiero
wtedy dodaje się cukier i drożdże i pow−
tórna fermentacja zachodzi w butelkach.
Leżakują one w kredowych piwnicach
do góry dnem, dzięki czemu osad zbiera
się w szyjce butelki. Szyjka zostaje po−
tem zamrożona a lodowy korek jest usu−
wany wraz z osadem. Wtedy tez z płynu
wyzwala się dwutlenek węgla, czyli cha−
rakterystyczne bąbelki. Duże ciśnienie
wewnątrz butelki wymaga grubego
szkła i specyficznego kształtu butelek.
Im mniejsza średnica bąbelka tym szam−
pan jest wyższej jakości.

Szampana należy podawać schło−
dzonego (6 – 10 st. C) w wąskich,
wysokich kieliszkach (czarki z po−
czątku XX wieku wyszły z mody, bo
przyspieszają utratę bąbelków, bez
których szampan nie byłby szampa−
nem). Opr.(j)

Noworoczny toast
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