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Informacja na temat funkcjonowa−
nia spółek Skarbu Gminy była jednym
z głównych tematów XVIII sesji Rady
Miasta. Radni otrzymali dość obszerny
materiał sprawozdawczy o kondycji
spółek na koniec 2002 roku. Ponieważ
sesja odbywała się 9 grudnia liczyli na
to, że udostępnione będą im także dane
za trzy kwartały lub przynajmniej pół−
rocze roku 2003, by można te dane po−
równać i zorientować się, czy kondycja
spółek z udziałem Skarbu Gminy po−
prawia się czy pogarsza. To był pod−
stawowy zarzut do przedłożonego
sprawozdania. Odpierał go wiceprezy−
dent Dariusz Zawidzki argumentując,
że spółki mają czas na zrobienie bilan−
su za 2003 rok do końca czerwca br.

W Płocku funkcjonuje 10 spółek
z udziałem Gminy. W 8 z nich: ARS,
BETEK, Komunikacja Miejska, MTBS,
MZGM−TBS, PEC, Wodociągi Płockie
i ZUOK Gmina ma 100% udziałów, na−
tomiast w Rynexie – 99,8% a w PGK SI−
TA – 18,99%. Kondycja spółek (bazując
na materiale za 2002 rok) jest zróżnico−
wana, ale w większości przypadków nie
najlepsza. Do niektórych Gmina od kilku
lat dopłaca.

Agencja Rewitalizacji Starówki
”ARS”, zatrudniająca 11 osób zamknęła
2002 rok stratą 556.307 złotych. Spółka
zajmuje się m.in. wynajmem nierucho−
mości, zarządzaniem nimi, remontami
własnych zasobów mieszkaniowych,
dzierżawą parkingu, organizowaniem (w

okresie letnim) ogródków gastronomicz−
nych na Starym Rynku i imprez kultural−
nych.

Biuro Techniki Komunalnej ”BE−
TEK” zatrudniało w końcu 2002 roku
20 osób i zamknęło ten rok stratą
229.317 złotych. Spółka zajmuje się
przede wszystkim projektowaniem ur−
banistycznym, świadczeniem usług in−
westycyjnych i budowlanych. Wię−
kszość zadań realizowała na zlecenie
Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu
Dróg w Płocku oraz okolicznych
gmin.

Komunikacja Miejska zatrudniała
388 osób. Na koniec 2002 roku zanoto−
wała straty w wysokości 1.491.736 zł.
Spółka zajmuje się głównie organizacją
lokalnego transportu zbiorowego, pro−
wadzi także usługi reklamowe, wynaj−
muje autobusy, świadczy usługi warszta−
towe i lakiernicze itp. W rozliczanym ro−
ku przewiozła 19,2 mln pasażerów, za−
kupiła 6 autobusów niskopodłogowych,
wybudowała pętlę na Winiarach.
W omawianym roku Gmina dopłaciła do
spółki 13.150.160 zł.

Płocka Energetyka Cieplna zaj−
muje się przede wszystkim dystrybucją
ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
Wykonuje również roboty budowlane
(rurociągi, linie elektroenergetyczne,
przesyłowe) i instalacje elektryczne
i c.o. W 2002 roku spółka osiągnęła
zysk w wysokości 661.301 zł, który
przeznaczono na kapitał zapasowy na

rozwój i częściowo na zakładowy fun−
dusz świadczeń socjalnych. Zatrudnie−
nie kształtowało się na poziomie 190
osób. W lipcu 2002 roku rozpoczęto
proces prywatyzacji spółki. W wyniku
trzykrotnych zaproszeń do rokowań
w sprawie zbycia do 34% udziałów 3
firmy złożyły oferty: ”ECO” – Opole,
PKN Orlen i konsorcjum płockiego Za−
kładu Energetycznego.

W Płockiej Gospodarce Komunalnej
SITA Gmina ma 18,99% udziałów, spół−
ka ASMABEL – 77,72% a 3,29% mają
pracownicy. Spółka zajmuje się głównie
wywozem śmieci i odpadów, świadczy
usługi sanitarne i zajmuje się zielenią
miejską, prowadzi schronisko dla zwie−
rząt. Przy zatrudnieniu 70 pracowników
rok 2002 SITA zamknęła zyskiem w wy−
sokości 295.305 złotych, który przezna−
czony został na kapitał inwestycyjny
spółki.

Miejskie Towarzystwo Budownic−
twa Społecznego wykonuje roboty,
związane z budową mieszkań czynszo−
wych i remontami swoich zasobów. Na
koniec grudnia 2002 spółka zatrudniała
39 osób i zamknęła rok zyskiem
3.973.253 zł.

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej – TBS zatrudniał 114
osób, zajmujących się robotami ogól−
nobudowlanymi (budowa i rozbiórka
budynków, remonty), realizował także
program Dom Dostępny, jednakże
w 2002 roku Gmina zrezygnowała
z kontynuacji tej inwestycji. W oma−
wianym roku zakład osiągnął zysk
w wysokości 692.981 złotych, który
przeznaczono na pokrycie strat z lat
ubiegłych oraz cele związane z utrzy−
maniem zasobów mieszkaniowych.

dokończenie na str. 11

Mówiły jaskółki, że...

Spółki gminne

Przypomnijmy, że w październiku 2002 ro−
ku Urząd Miasta Płocka otrzymał certyfikat
ISO 9001 według normy 2000 w zakresie
obsługi administracyjnej ludności i pod−
miotów gospodarczych. Certyfikat ważny
jest 3 lata, ale co roku firma certyfikująca
KEMA Quality Polska, która nam ten znak
jakości przyznała sprawdza, czy nadal
spełniamy warunki wysokiej jakości. W ra−
mach audytu nadzoru, przez 3 dni mieliśmy
w listopadzie (26−28) w Urzędzie audytora
z firmy Kema.

Ze znakiem Ze znakiem 
jakościjakości

– Przygotowaliśmy się do tego spraw−
dzianu jak najlepiej – mówi Sekretarz Mia−
sta Krystyna Kowalewska. Audytor doko−
nał przeglądu dziewięciu procesów, a więc
praktycznie
skontrolował
wszystkie wy−
działy; nie
tylko te pio−
ny, za które
p r z e d e
w s z y s t k i m
p r z y z n a n o
nam ISO, ale
także komór−
ki współpra−
cujące. Pew−
ną niespo−
dzianką była m.in. kontrola w Wydziale Za−
mówień Publicznych. Równocześnie z audy−
tem nadzoru prowadzone było w Urzędzie
badanie satysfakcji klienta. Przeprowadzo−
no je w dwojaki sposób: po pierwsze w for−
mie ankiet wypełnianych przez osoby od−
wiedzające Urząd i po drugie – przez insty−
tucję tzw. tajemniczego klienta, kiedy to
w klientów Urzędu wcielali się pracownicy
firmy monitorującej jakość obsługi.

Ostatniego dnia kontroli mieliśmy
spotkanie podsumowujące i audytor po−
twierdził dobre funkcjonowanie systemu
zarządzania jakością w naszym Urzędzie
i spełnianie norm ISO 9001. Sądzę, że ta
ocena wypadła pomyślnie także dlatego,
że wcześniej we własnym zakresie prze−
prowadzaliśmy monitorowanie obsługi
klientów i na bieżąco korygowaliśmy zau−
ważone usterki. 

Raport z audytu nadzoru, który KEMA
Quality Polska przesłała panu Prezydento−
wi potwierdził, że Urząd Miasta Płocka jest
dobrze zorganizowany i zarządzany, system
zarządzania jest efektywnie utrzymywany
i spełnia normy ISO 9001:2000.

Przy okazji, pragnę poinformować, że
aktualnie prowadzimy prace nad rozszerze−
niem systemu zarządzania jakością na dal−
sze obszary działalności Urzędu.

Następny audyt za 9 miesięcy. (j)

Opłatek pokoju 
Już po raz drugi 21 grudnia

wieczorem, Prezydent zaprosił
płocczan na wigilijne dzielenie się
opłatkiem na Starym Rynku. Świą−
teczny nastrój oświetlonych kamie−
niczek podnosiły kolędy śpiewane
m.in. przez chór POKiS−u i kapelę
góralską spod Żywca, anioły na
szczudłach oraz wystawa szopek
przygotowanych przez świetlice
środowiskowe. Prezydent Mirosław
Milewski, któremu harcerze przeka−
zali betlejemskie światełko pokoju,
życzył zgromadzonym mieszkań−
com naszego miasta radosnych,
serdecznych i rodzinnych świąt, po−
gody i optymizmu w Nowym Roku.
Po barszcz i pierogi ustawiła się
długa kolejka. (j) JA
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Minęło pół miesiąca

* Zakład Energetyczny podpisał poro−
zumienie o współpracy z podobnym za−
kładem we Lwowie.

* Wyremontowane zostały pomiesz−
czenia sądu rejonowego, wymieniane
są tez okna w całym kompleksie przy
Placu Narutowicza. W tym roku plano−
wany jest remont elewacji.

* Caritas diecezji płockiej rozprowa−
dził 70 tys. świec ”wigilijnego dzieła
pomocy dzieciom”.

* Szczypiorniści Wisły zakończyli
pierwszą rundę rozgrywek bez żadnej
porażki.

* W ostatniej kampanii cukrownia
Borowiczki skupiła 114 tys. ton bura−
ków, z których wyprodukowała 19 tys.
ton cukru.

* Komunikacja Miejska zakupiła trzy
12−metrowe autobusy MAN.

* Chór PWSZ zdobył ”Srebrną wstę−
gę” na XIII Międzynarodowym Festi−
walu Muzyki Adwentowej i Bożonaro−
dzeniowej w Pradze.

* PSS−owskie piekarnie wprowadziły
na rynek dwa nowe gatunki pieczywa:
chleb namiętności zawiera suszone ow−
ce południowe, a chleb euro wypiekany
jest z dodatkiem ziół.

* W Krajowym Rejestrze Sądowym
zarejestrowana została Izba Gospodar−
cza Regionu Płockiego. Należy już do
niej ponad 80 przedsiębiorców.

* Z czeskiej Ostrawy do płockiego
zoo przeprowadziła się para puszczy−
ków uralskich i samiczka alpaki.

* Płocka drukarnia Agpress uzyskała
ISO 9001:2000.

* Kopia Całunu Turyńskiego (4,5 m
długości i 1 m szerokości) jest od 7
grudnia w płockiej katedrze.

* Szczypiorniści Wisły pokonali
Śląsk Wrocław 26:24.

* Zmarł poparzony podczas pożaru
w Orlenie (14/15 listopada) kierowca
autocysterny.

* Biblioteka Wyższego Seminarium
Duchownego obchodziła 13 grudnia
75−lecie jej poświęcenia.

* 14−15 grudnia w Zespole Szkół nr 2
Płocki Związek Gołębi Rasowych
i Ozdobnych zorganizował wystawę
ponad 300 ptaków 21 ras.

* Od połowy grudnia zmienił się roz−
kład jazdy pociągów. Z Płocka odjeż−
dżają pociągi do Kutna o godz. 5.10,
6.27,14.35, 15.33, 16.27, 18.50 i 22.28.

* PERN buduje ogrodzenie placu bu−
dowy na Podolszycach, gdzie stanąć ma
jego nowy biurowiec. (j)

Prezydent zarządził

Kaucja za mieszkanie

Prezydent określił zasady ustalania
kaucji zabezpieczającej należności wy−
najmującego w lokalach z ”programu
300”. Kaucję pobiera się w wysokości
12−krotności miesięcznego czynszu za
dany lokal. Z wpłaty kaucji zwolnione są
osoby niepełnosprawne.

Dzierżawa gruntów

Ustalone zostały stawki czynszu za
dzierżawę gruntów stanowiących włas−
ność gminy, które obowiązywać będą
w 2004 roku. Minimalne stawki miesięcz−
ne wynoszą: za grunty pod uprawy (w za−
leżności od wielkości) od 0,20 zł do 2,29
zł za ar, działki przeznaczone na cele han−
dlowe – do 100 mkw.14,09 zł/mkw i 9,15
zł/mkw powyżej 100 mkw. Czynsz za
grunty wykorzystywane podczas imprez
widowiskowych i pod usługi dla ludności
wynosi 4,12 zł/mkw, a na cele składowe
i kulturalno−oświatowe – 1,04 zł/mkw.
Grunty użytkowane jako parkingi mają
zróżnicowaną stawkę czynszu od 1,04 do
4,12 zł/mkw. w zależności od lokalizacji.
Do czynszów doliczony będzie podatek
VAT. Ustalono również współczynniki
korygujące: dla pierwszej strefy – 1, dla
drugiej (Góry, Ciechomice, Longinus,
Dolne Budy, Tokary Rąbierz) – 0,70.

Do wynajęcia

Prezydent zatwierdził listę lokali użyt−
kowych przeznaczonych do wynajęcia
w trybie publicznego przetargu nieograni−
czonego. Wolnych jest 14 lokali: przy ul.
Bielskiej 19 (89,3 mkw.), Dojazd 13 (69,2
mkw.+piwnica), Kolegialnej 4 (61,3 mkw.),
Kolegialnej 33 (24,7 mkw.) Kościuszki 7
(54,3 mkw.), Kwiatka 30 (30,1 mkw.), Mo−
stowej (43,8 mkw.), Obr. Westerplatte 8
(8,2 mkw.), Sienkiewicza 29 (11,2 mkw.),
Sienkiewicza 44 (48 mkw.), Sienkiewicza
45 (11,5 mkw.), Tumskiej 5 (112,7 mkw.),
Tumskiej 13 (308,2 i 45,4 mkw.).

Usuną pojazdy

Firma Wawer Mirosław ”HOSSA−M”
wyznaczona została do usuwania i par−
kowania pojazdów blokujących drogi.
Samochody o masie do 3,5 t odholowy−
wane są na parking przy ul. 1 Maja 4,
a cięższe na ul. Gwardii Ludowej.

Zespół edukacyjny

Prezydent powołał stały, 15−osobowy
zespół edukacyjno−profilaktyczny ds. pro−
filaktyki uzależnień, problemów związa−
nych z alkoholizmem, narkomanią, prze−
mocą oraz bezpieczeństwem dzieci i mło−
dzieży pn ”W domu, w szkole i na ulicy”.
Zespół, pod przewodnictwem zastępcy
prezydenta Dariusza Zawidzkiego, zinte−
grować ma działania prowadzone przez
różne służby w tym zakresie i stworzyć sy−
stemowe rozwiązania.

Działki pod dojazd

Wykupiono kolejne działki pod drogi
dojazdowe do budowanej przeprawy przez
Wisłę. Przy ul. Dobrzykowskiej własnością
miasta stało się 6 działek o powierzchni: 97
mkw, 1.074 mkw, 892 mkw, 149 mkw, 106
mkw, i 78 mkw. a w obrębie Ciechomice 2
działki o powierzchni 655 i 509 mkw. (j)

Grabówką
Kierowcy już nie muszą się martwić

jak uniknąć korków i jak najszybciej,
szczególnie w godzinach szczytu, do−
trzeć do Podolszyc i Borowiczek. Po
trzech latach od rozpoczęcia inwestycji
zakończyła się budowa ulicy Grabówka.
Najdłużej trwały prace na drugim etapie
drogi. Roboty odbywały się w bardzo
trudnym terenie; ze względu na osuwają−
cy się grunt, ulice trzeba było wzmocnić
poprzez wymianę części ziemi. Poza
tym, gdy rozpoczynano inwestycję nikt
nie przypuszczał, że pod ulicą zostały
zakopane elementy starego mostu, które
trzeba było koniecznie usunąć. Nie oby−
ło się również bez przeniesienia światło−
wodów i kabli telekomunikacyjnych. 

Po wielu problemach jednak udało się
położyć asfalt i od grudnia kierowcy mo−
gą już jeździć nową Grabówką. (m.d.)

Na skróty 
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Absolwenci Wydziału Budownic−
twa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kole−
gium Nauk Ekonomicznych i Społecz−
nych odebrali dyplomy ukończenia Poli−
techniki Warszawskiej. Aula uczelni pę−
kała w szwach; nie zabrakło rodziców,
dziadków i przyjaciół. – Rozdanie dyplo−
mów to wyjątkowe święto, element budo−
wy tradycji – mówił prorektor uczelni
prof. Janusz Zieliński. – Rynek pracy
stawia niełatwe wyzwanie, ale mam na−
dzieję, że uda się wam. Wierzę, że dzięki
wykształceniu, jakie zdobyliście, będzie−
cie mieli równorzędny start jak wasi ko−
ledzy z Unii Europejskiej.

– To zakończenie ciężkiej pracy, ale
także zabawy – mówił do zebranych
przedstawiciel samorządu studentów Ry−
szard Wróblewski. – Mam nadzieję, że
nie zapomnicie o uczelni i będziecie
utrzymywać z nią kontakt. 

Politechnika Warszawska niedawno
obchodziła jubileusz 175 lat istnienia. Pla−
cówka w Płocku działa od 36 lat. Od ubieg−
łego roku nosi nazwę Szkoły Nauk Tech−
nicznych i Społecznych PW. Z Wydziału
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii dy−
plomy odebrało 97 osób. – W tym aż 12 ab−
solwentów uzyskało wynik celujący – cie−
szył się prof. Janusz Zieliński. (m.d.)

Koniec z uczelnią

Wszyscy, którzy wymienili dowód na nowy lub zamierzają zrobić to w najbliższym
czasie muszą pamiętać, aby zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Należy tam osobi−
ście wypełnić druk NIP−3. Do niedawna można było o tym fakcie poinformować przy
rocznym zeznaniu podatkowym. Po zmianie przepisów podatnicy mają na to 30 dni. 

Według kodeksu karnego skarbowego nie zgłoszenie tego faktu do urzędu skar−
bowego może skończyć się karą grzywny w wysokości od 200 do 1520 zł. 

Przepis dotyczy obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian. Oprócz urzędu skarbo−
wego, nowe dane należy także podać w zakładzie pracy i np. w banku. (m.d.)

Z dowodem do skarbówki

Zmiana adresu
Od grudnia Centrum Wolontariatu

mieści się przy ul. Bielskiej 1 (wejście
od ul. Zduńskiej), II piętro, pokój 209.
Zmieniły się również godziny pracy:
w poniedziałki, wtorki i piątki biuro pra−
cuje w godzinach 7.30 – 15.30, a w śro−
dy i czwartki od 9.30 do 17.30. Telefon
kontaktowy – 367 17 11. (m.d.)

Ostatnia działka
28 listopada podpisano akt notarial−

ny w sprawie wykupu gruntu, który
przeznaczony będzie pod budowę dróg
dojazdowych do nowego mostu. To
ostatnia działka na I odcinku: od ul. Wy−
szogrodzkiej do prawego przyczółka
przeprawy. Grunt należał do Ochotni−
czej Straży Pożarnej. Łącznie, po obu
stronach Wisły, kupiono już prawie 75
proc. gruntów. (m.d.)

Tenis 
na wózkach

W rozegranym w połowie grudnia
w Płocku turnieju integracyjnym Pol−
skiego Związku Tenisa na Wózkach
zwyciężyli: Arkadiusz Stasiak z IKT
Płock (mężczyźni) i Lucyna Skorupiń−
ska z ZSTTW Zielona Góra (kobiety).
Oboje zdobyli po 100 punktów do listy
rankingowej PZTnW. W turnieju wzięło
udział 18 zawodników. W.C.
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Podczas ostatniej sesji radni podjęli
uchwałę o utworzeniu – w miejsce Samo−
dzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością ze 100−procentowym
udziałem gminy. 

– To jedna z najważniejszych spraw,
którą dyskutujemy w tym roku - mówił pre−
zydent Mirosław Milewski. – Propozycji
przekształceń było wiele: w zakład budżeto−
wy, spółkę pracowniczą, połączenie ze szpi−
talem wojewódzkim lub w inny holding,
jednak po wielu spotkaniach i rozmowach
zdecydowaliśmy – i jestem w 99 procentach
przekonany, że spółka prawa handlowego
ze 100−procentowym udziałem gminy to
propozycja najlepsza z możliwych.

Zastępca prezydenta Piotr Kubera
ostrzegał przed skutkami nie podjęcia uch−
wały. - W bieżącym roku dług SZPZOZ wy−
niósł 4 mln złotych, w sądzie jest 600 poz−
wów z tytułu „ustawy 203”. Jeżeli dojdzie
do egzekucji tych długów, zakład nie będzie
miał pieniędzy na leczenie, wypłacanie pen−
sji, może dojść nawet do zamknięcia 

oddziałów szpitalnych. Natomiast w chwili
powstania spółki, wszystkie zobowiązania
przejmie na siebie samorząd, wówczas no−
wa spółka będzie wolna od zadłużenia. 

Projekt uchwały wywołał dyskusję,
podczas której radni zgodzili się tylko
w jednej sprawie:

SZPZOZ musi przejść restrukturyza−
cję. - Zasada jest dobra, tylko nie tą drogą
- mówił Zygmunt Buraczyński. 

– Materiał, który dostaliśmy jest nie do
przyjęcia - mówił radny Jacek Szubstarski.
Brak w nim analiz rynku, podstawowych
danych ekonomicznych, określenia moc−
nych i słabych stron takiego rozwiązania
oraz szans i zagrożeń - to podstawa każde−
go biznesplanu. Zamiast wizji nowego za−
kładu, mamy kalkę SZPZOZ. Poza tym
przekształcenie nie zyskało aprobaty żadnej
organizacji związkowej. 

– Biznesplan, za wykonanie którego
trzeba zapłacić ok. 30 tys. zł obarczony był−
by zbyt dużym marginesem błędu - odpo−
wiadał Piotr Kubera, ponieważ nie są jeszcze
zakończone negocjacje z Funduszem i nie
wiemy, jaką kwotą będziemy dysponować. 

Jeden z wątków dyskusji dotyczył tro−
ski o personel przyszłej spółki. Radni SLD
i PSL (Krzysztof Rolirad) twierdzili, że
zbyt mała ilość informacji nie daje pewno−

ści, czy pracownicy nie stracą na przeksz−
tałceniu. 

– Nie podpiszę się pod czymś, co nie
uzyska społecznej akceptacji - mówił Woj−
ciech Hetkowski. 

– Dlaczego nie zaproponowano pra−
cownikom 15−procentowych udziałów? -
pytał Piotr Nowicki. 

Problematyczna była również sprawa
nieprzystosowania (ze zględów sanitarnych
i użytkowych) do pełnienia usług medycz−
nych niepublicznych zoz−ów, którym nowa
spółka powierzy takie usługi. 

– Czy budżet miasta przewiduje środki
na modernizacje i dostosowanie tych placó−
wek do wymagań sanepidu? - pytał Zyg−
munt Buraczyński. – Bo jeśli nawet nie wy−
damy na zobowiązania z tytułu „203” - wy−
damy na sprawy rzeczowe. 

– Czy ktoś obliczył koszty przystosowa−
nia poradni, żeby uzyskać zgodę sanepidu? -
pytała Małgorzata Rybicka. Jako przykład
podała przychodnię rehabilitacyjną przy ul.
Tysiąclecia, która jest zupełnie nieprzygoto−
wana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

– Prywatyzacja nie przyniesie korzyści
ani pacjentom, ani pracownikom – mówiła
przewodnicząca Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych Katarzyna Turek.
– Nie przedstawiono nam analiz ekono−
micznych, które przekonałyby nas, że takie
posunięcie jest właściwe. Tak naprawdę to
nie wiemy co nas czeka. Postawiono nas
przed faktem dokonanym.

Zastępca prezydenta Piotr Kubera i To−
masz Korga wyjaśnili, że były prowadzone
rozmowy ze związkami zawodowymi
i „nie wnosiły one żadnych zastrzeżeń”.

– Program przekształcenia był przygo−
towywany w najmniejszych szczegółach
– mówił prezydent Mirosław Milewski.
– Działania zmierzające do utworzenia
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
są zaznaczeniem tylko pewnego kierunku.
Szczegółowe rozwiązania będą jeszcze
przedstawiane. To nie jest jeszcze prywaty−
zacja, a jedynie komercjalizacja, która
wszystkim przyniesie korzyści.

Przedstawiciele klubów przedstawili
swoje stanowisko w tej sprawie: klub SLD
i UP był przeciw przekształceniom, PiS
i Nasze Miasto Płock – za, PSL – nie wypo−
wiedział się. Radni w głosowaniu imiennym
podjęli uchwałę o utworzeniu spółki z ogra−
niczoną odpowiedzialnością. E.Z., M.D.

Restrukturyzacja

Szpital Świętej 
Trójcy spółka z o.o.

Razem z delegacją Sejmiku Woje−
wództwa Mazowieckiego prezydent Płocka
Mirosław Milewski i architekt miasta Iwo−
na Wierzbicka odwiedzili Hiszpanię.
– Zwiedziliśmy region Walencji i Aragonii.
Mieliśmy trzy cele – opowiadał Mirosław
Milewski. – Po pierwsze podpatrywaliśmy
jak Hiszpanie zdobywają fundusze europej−
skie. Są w tym najlepsi. W samej Walencji
aż 80 osób zajmuje się pozyskiwaniem i roz−
liczaniem pieniędzy z Unii Europejskiej. 

Prezydent planuje, aby zaprosić w przy−
szłym roku dwie osoby do Płocka, które
w praktyce pokazaliby jak zdobywać fun−
dusze. – To najlepszy sposób, aby nie popeł−
niać błędów – argumentował Prezydent.

Drugi cel wizyty związany był z okazją
zaprezentowania Płocka podczas XI Pol−
sko−Hiszpańskiej Konferencji Biznesu.
– Przedstawiliśmy nasze możliwości inwe−
stycyjne i turystyczne – opowiadał Miro−
sław Milewski. – Byliśmy jedynym miastem
Mazowsza, które miało okazję się pokazać. 

Przedstawiciele Płocka przeprowa−
dzili również wstępne rozmowy w spra−
wie nawiązania współpracy z nowym
miastem partnerskim. – Osobiście
chciałbym, aby to była Saragossa – mó−
wił. – I jest to możliwe. Jednak władze
hiszpańskiego miasta stawiają warunek:
zrealizujemy wspólnie dwa projekty i do−
piero wtedy możemy podpisać umowę
o współpracy. To dla nas bardzo duże
wyzwanie, ale mam nadzieję, że uda się.
Jeszcze w tym roku mamy wymienić się
propozycjami.

Współpraca miałaby być związana
nie tylko z kulturą i sportem, ale również
np. z parkiem technologicznym. – Hisz−
panom nie wystarczają już środki unijne
na strukturalne inwestycje – argumento−
wał Prezydent. – Szukają sposobu na
zdobycie pieniędzy na projekty wykra−
czające poza granice jednego państwa.
I w tym mogliby współpracować z Płoc−
kiem. (m.d.)

Hiszpania bliżej Płocka

Od 7 do 10 grudnia na Mazowszu
gościła delegacja z naszego partnerskie−
go miasta Bielce w Republice Mołdowy.
Była to już kolejna wizyta zorganizowa−
na przez Samorządowe Stowarzyszenie
Rozwoju Mazowsza.

W poniedziałek delegacja w składzie:
Valentin Guznac – wiceprezydent Bielc,
Igor Bugaj z ambasady RP w Kiszyniowie,
Michaił Wronski – wiceprezydent Związku
Producentów Rolnych Mołdowy, Vitalij Po−
woński – dyrektor portu lotniczego w Biel−
cach, Siergiej Ciobanu – dowódca wojsko−
wej bazy lotniczej i Siergiej Vitiuc – szef
marketingu kombinatu spożywczego gości−
ła w ratuszu. Witając gości prezydent Miro−
sław Milewski podkreślił, że współpraca
między naszymi miastami zaczyna nabierać
realnych kształtów. – Z programu waszej
wizyty wynika, że przyjechaliście z konkret−
nymi propozycjami – mówił. Intencje wyra−
żone podczas wcześniejszego pobytu
w Płocku zaczynają zamieniać się w czyn.

Delegacja była już po rozmowach
w aeroklubie (przyjęto m.in. ustalenia

w sprawie wzajemnych szkoleń pilotów)
i Case New Holland (w sprawie importu
kombajnów). Następnego dnia goście
wybierali się do Płońska.

Podczas rozmowy w ratuszu pojawi−
ły się nowe propozycje. Jako że w przy−
szłym roku Dom Polski w Bielcach ob−
chodzić będzie 10−lecie swej działalno−
ści (m.in. ponad 100 dzieci uczy się
w nim języka polskiego) jest pomysł, by
jego pracę poszerzyć o utworzenie szko−
ły polskiej albo przedszkola. W tym za−
kresie władze Bielc liczą na pomoc Płoc−
ka i – jak zapewnił prezydent Milewski
– mogą na nią liczyć. Podobnie jak przy
organizacji bielskiego inkubatora przed−
siębiorczości.

Bielce mają 11 miast partnerskich
i – szczególnie w gospodarce – coraz
szerzej otwierają się na zachód. Bielski
kombinat spożywczy od 3 lat produkuje
m.in. owoce w spirytusie dla włoskiej
firmy Ferrero. Ma dla nas podobną ofer−
tę, może zająć się też reeksportem pol−
skich towarów na rynek rosyjski. (j)

Przechodzimy do konkretów

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

1. Kandydaci powinni spełniać następujące wymogi:
a. wykształcenie wyższe specjalistyczne, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji,
b. staż pracy minimum 3 lata w instytucjach kultury,
c. dobry stan zdrowia.

2. Oferta powinna zawierać:
a. koncepcję funkcjonowania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
b. curriculum vitae,
c. odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg
pracy zawodowej,
d. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska
kierowniczego,
e. zaświadczenie o niekaralności.

3. O otwarciu ofert i dopuszczeniu do udziału w konkursie kandydaci zostaną powiadomieni
odrębnym pismem lub telefonicznie.

4. Zastrzega się możliwość nie dokonania wyboru bądź unieważnienia konkursu na
dowolnym etapie jego przebiegu.

Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora 
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” należy składać w Wydziale Organizacji i Spraw
Administracyjnych – Oddział Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 
pok. nr 114, do dnia 25 stycznia 2004 r.
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Wojciech Hetkowski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Mieszkańcy osiedla Podolszyce Południe
proszą o naprawienie przystanku autobuso−
wego linii nr 19 i 22 oraz ustawienie zada−
szonego przystanku przy Szkole Podstawo−
wej nr 22 (linia nr 3 i 26), a także o dopro−
wadzenie linii autobusowej z tego osiedla do
dworca PKP/PKS. 2/ Mieszkańcy osiedla
Podolszyce Południe proszą o patrole policji
na osiedlu w godzinach wieczornych i utwo−
rzenie w tym rejonie miasta komisariatu.

Zenon Sylwester Wiśniewski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ W sprawie podania personaliów osoby
zatrudnionej na basenie Podolanka na eta−
cie uzdatniacz wody. 2/ W sprawie braku
widocznego znaku ”kontrola radarowa”
przed zamontowanym na stałe przy ul.
Wyszogrodzkiej radaru. 3/ W sprawie wy−
jaśnienia powodów dużej ilości bakterii
gronkowca na płockich pływalniach.

Zbigniew Nowak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Dotyczy stanu wodociągu łączącego pra−
wobrzeżną część Płocka z Radziwiem. 
2/ Dotyczy usprawnienia ruchu na ul. 1 Ma−
ja. 3/ Naprawa nawierzchni w ulicach: Ko−
ścielna i Dobrzykowska. 4/ Dotyczy podat−
ków, jakie wpływają z dzielnicy Radziwie
do budżetu miasta. 5/ Kanalizacja sanitar−
na oraz nawierzchnia ul. Kościelnej i Do−

brzykowskiej. 6/ Stan techniczny zabez−
pieczeń przeciwpowodziowych w Radzi−
wiu. 7/ Kanalizacja sanitarna w ul. Górka
oraz sieć wodociągowa i kanalizacja sani−
tarna w ul. Tartacznej. 8/ Budynki po byłej
stacji PKP w Radziwiu (grożą zawale−
niem). 9/ Instalacja sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic: Kolejowa – Cicha.

Andrzej Nowakowski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ W sprawie wyjaśnienia przyczyn braku
porozumienia dyrektora SZPZOZ z innymi
podmiotami (niepublicznymi ZOZ−ami)
i lekarzami rodzinnymi. 2/ W sprawie ka−
łuż, tworzących się po opadach deszczu
przy ul. Otolińskiej, przy przejeździe ko−
lejowym. 3/ Proszę o informację na temat
internatu L.O im. Małachowskiego – czy
w rozliczeniu przedstawionym radnym
uwzględniono dochody z wynajmu po−
mieszczeń dla firm.

Anna Kossakowska
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Na jakim etapie realizacji są inwestycje
oświatowe w Zespole Szkół Technicznych,
Zespole Szkół Elektrycznych (plac mane−
wrowy), Ośrodku Szkolno−Wychowaw−
czym przy ul. Lasockiego i L.O. im. Wł.
Jagiełły. 2/ Proszę o podanie liczby toczą−
cych się postępowań z tytułu stosunku pra−
cy i ile wypłacono odszkodowań na dzień
30 listopada 2003 roku.

Violetta Kulpa
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Zapewnienie (w możliwie jak najkrót−
szym czasie) oddzielnego przejazdu dla ro−
werzystów w ul. Wyszogrodzkiej na od−
cinku od Zakładu Energetycznego do Po−
dolszyc. Opr. (j)

1. UCHWAŁA NR 327/XVIII/03 w spra−
wie sprzedaży w formie bezprzetargo−
wej nieruchomości gruntowej oznac−
zonej jako działki nr 851/1, nr 851/4,
nr 851/8, nr 851/13 położonej przy ul.
Kawieckiego w Płocku na rzecz użyt−
kownika wieczystego tej nieruchomo−
ści.

2. UCHWAŁA NR 328/XVIII/03 w spra−
wie wydzierżawienia gruntu stano−
wiącego własność Gminy Płock przy
ulicy Nałkowskiej w Płocku,

3. UCHWAŁA NR 329/XVIII/03 w spra−
wie ustalenia rocznych stawek podat−
ku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku.

4. UCHWAŁA NR 330/XVIII/03 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Ra−
dy Miasta Płocka z dnia 16 grudnia
2002 roku w sprawie określenia wzo−
rów formularzy dotyczących podmio−
tu i przedmiotu opodatkowania nie−
zbędnych do wymiaru i poboru podat−
ku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego. 

5. UCHWAŁA NR 331/XVIII/03 w spra−
wie ustalenia stawek podatku od po−
siadania psów, określenia zasad jego
poboru i terminu płatności.

6. UCHWAŁA NR 332/XVIII/03 w spra−
wie przyjęcia średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów
2003 roku celem wymiaru podatku rol−
nego na rok 2004.

7. UCHWAŁA NR 333/XVIII/03 w spra−
wie przyjęcia średniej ceny sprzedaży
drewna obliczonej wg średniej ceny
drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2003 roku
celem wymiaru podatku leśnego na
rok 2004.

8. UCHWAŁA NR 334/XVIII/03 w spra−
wie ustalenia opłaty administracyjnej,
zwolnień oraz sposobów jej poboru.

9. UCHWAŁA NR 335/XVIII/03 w spra−
wie określenia wysokości stawek po−
datku od środków transportowych. 

10. UCHWAŁA NR 336/XVIII/03
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr
196/XI/99 Rady Miasta Płocka
w sprawie nadania aktu założyciel−
skiego i statutu gimnazjum publicz−
nemu.

11. UCHWAŁA NR 337/XVIII/03
w sprawie określenia przepisów po−
rządkowych dla przewozów osób i ba−
gażu taksówkami na terenie miasta
Płocka.

12. UCHWAŁA NR 338/XVIII/03
w sprawie dodatkowego oznaczenia
taksówek na terenie miasta Płocka. 

13. UCHWAŁA NR 339/XVIII/03
w sprawie określenia stref cen (stawek
taryfowych) oraz ustalenia cen urzę−
dowych obowiązujących przy prze−
wozie taksówkami osób oraz ich ba−
gażu na terenie miasta Płocka.

14. UCHWAŁA NR 340/XVIII/03
w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z ty−
tułu wzrostu wartości nieruchomości
powstałej na skutek wybudowania
urządzeń infrastruktury technicznej. 

15. UCHWAŁA NR 341/XVIII/03
w sprawie zmiany Uchwały Nr

430/XIX/99 Rady Miasta Płocka
z dnia 23 listopada 1999 roku w spra−
wie trybu postępowania przy udziela−
niu dotacji podmiotom realizującym
zadania miasta Płocka.

16. UCHWAŁA NR 342/XVIII/03
w sprawie zmiany Uchwały Nr
385/XVII/99 Rady Miasta Płocka
z dnia 12 października 1999 roku
w sprawie procedury uchwalania bu−
dżetu oraz rodzajów i szczegółowo−
ści materiałów informacyjnych to−
warzyszących projektowi budżetu
zmienionej Uchwałą Nr
1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka
z dnia 9 października 2002 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr
385/XVII/99 Rady Miasta Płocka
z dnia 12 października 1999 roku
w sprawie procedury uchwalania bu−
dżetu oraz rodzajów i szczegółowo−
ści materiałów informacyjnych to−
warzyszących projektowi budżetu.

17. UCHWAŁA NR 343/XVIII/03
w sprawie zmian w budżecie miasta
Płocka na 2003 rok.

18. UCHWAŁA NR 344/XVIII/03 Rady
Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003
roku w sprawie utworzenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością bę−
dącą organem założycielskim dla nie−
publicznych zakładów opieki zdro−
wotnej.

19. UCHWAŁA NR 345/XVIII/03 Rady
Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003
roku w sprawie nadania medalu „Za−
służony dla Płocka” Zakładowi Kar−
nemu w Płocku.

4 Sygnały Płockie

* XVIII SESJA RADY MIASTA * XVIII SESJA RADY MIASTA * XVIII SESJA RADY MIASTA * XVIII SESJA RADY MIASTA *

z obrad rajców

Uchwały 
Rady Miasta Płocka 
podjęte na XVIII sesji 
w dniu 9 grudnia 2003 roku:

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone 
podczas XVIII sesji Rady Miasta 
w dniu 9 grudnia 2003 roku:

Aż nad trzema uchwałami dotyczą−
cymi płockich taksówek debatowali rad−
ni. – Od kilku miesięcy prowadziliśmy
rozmowy z przedstawicielami kierowców
– rozpoczął dyskusję prezydent Miro−
sław Milewski. – Dzięki temu uporząd−
kowaliśmy kilka kwestii, braliśmy pod
uwagę zarówno interesy płocczan, jak
i kierowców.

Prezydent zapewniał, że nie jest to ko−
niec rozmów, m.in. z przedstawicielami or−
ganizacji zrzeszających taksówkarzy tzn.
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym
Kierowców Taksówek O/Płock oraz Zrze−
szeniem Transportu Prywatnego. 

Najwięcej kontrowersji wśród rad−
nych wzbudziła uchwała dotycząca

określenia stref i cen jakie w nich obo−
wiązują. Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Nawrocki odczytał list od
mieszkańców Borowiczek, którzy nie
zgadzają się na umieszczenie ich osie−
dla w tzw. drugiej (droższej) strefie.
– Borowiczki jest osiedlem Płocka tak
jak każde inne, a umieszczenie go
w drugiej strefie jest krzywdzące – od−
czytał Nawrocki.

– To tak jak byśmy mieli dwie kate−
gorie mieszkańców – wtórowała Bożena
Musiał. – Cały Płock powinien należeć
do pierwszej strefy.

– I tak już rozszerzyliśmy tańszą stre−
fę – odpierał ataki Prezydent. – Włączy−
liśmy do niej ul. Żyzną, Sierpecką 

Grabówkę. W kolejnych latach będziemy
nadal powiększać ten obszar.

Radny Zbigniew Nowak zapropono−
wał, aby przeprowadzić rozmowy
z mieszkańcami osiedli położonych dalej
od centrum Płocka. – Niech proponowa−
na uchwała obowiązuje do 31 lipca 2004
roku. Później można ją zmienić – mówił.

Z takim pomysłem zgodził się zarów−
no Prezydent, jak i radni. W głosowaniu
ustalono, że od 1 lutego 2004 r. nadal po−
zostaną dwie strefy dzienne w obrębie gra−
nic administracyjnych Płocka. W związku
z tym będą obowiązywać różne stawki
cen. Maksymalna opłata początkowa, ja−
ką może pobrać taksówkarz (opłata za wy−
najęcie taksówki i przejazd pierwszego ki−
lometra) wynosi 4 zł. Za każdy następny
kilometr przejechany w pierwszej strefie
klienci nie mogą zapłacić więcej niż 1,80
zł, a w drugiej – 2,70 zł. 

Dyskusja trwała także nad ustale−
niem godzin nocnych. Do tej pory nor−
malna opłata obowiązywała w godzinach
23−5. Od lutego taryfa nocna rozpoczy−
nać się będzie o godzinie 22, a kończyć
o 6. – To niesprawiedliwe, chociażby dla
tych, którzy jeżdżą taksówkami do pracy
np. na godz. 6 – mówił Krzysztof Roli−
rad. – Proponuję, aby zmienić godziny
od 22.30 do 5.30.

Nie spotkało się to z aprobatą rad−
nych. 

Radni zdecydowali również o no−
wym oznaczeniu taksówek. Do 1 kwiet−
nia muszą zniknąć reklamy umieszczone
na plafonach obok napisu „taxi”. – Sta−
nowi to dodatkowy dochód dla kierow−
ców – mówił Wojciech Hetkowski.
– Dlaczego zabraniamy im zarabiać? 

dokończenie na str. 6

Taxi na pół roku
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– W przeciwieństwie do lat ubiegłych
podwyżki podatków oscylują w granicach
wzrostu wskaźnika inflacji – rozpoczął dy−
skusję na temat podatku od nieruchomości
prezydent Mirosław Milewski. – Wynosi on
w tej chwili ok. 1 proc. W niektórych przy−
padkach podwyżka będzie wynosić zdecydo−
wanie mniej. Mam nadzieję, że stworzy to
korzystną i stabilną sytuację na płockim ryn−
ku w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Z taką argumentacją nie zgodziła się
Grażyna Opatrzyk. – Niektóre stawki po−
datku są maksymalne, narzucone przez
ustawę – mówiła. – Proponuję, aby
w przypadku budynków mieszkalnych lub
ich części obniżyć stawkę z 0,52 zł/mkw.
na 0,45 zł/mkw. 

Prezydent przyjął taką propozycję
i zgłosił jako autopoprawkę.

Grażyna Opatrzyk zaproponowała tak−
że, aby z opłat zwolnić nieruchomości nie
tylko ochotniczych straży pożarnych, ale
także inne budynki użyteczności publicz−
nej, np. Państwowej Straży Pożarnej czy
policji. – Jestem przeciwny wyłączaniu ko−
lejnych nieruchomości z podatku – mówił
Mirosław Milewski. – PSP ma dofinanso−
wanie z budżetu państwa, a ochotnicze
straże dodatkowych pieniędzy nie mają. 

Józef Czurko chciał, aby z opłat
zwolnione były niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej, korzystające z budyn−
ków, które nie są ich własnością. – Zwol−
nienia nie mogą dotyczyć tylko wybra−
nych przychodni – wyjaśniał radca Urzę−
du. – Jest to niezgodne z ustawą. 

W związku z tym radny Czurko
chciał, aby z ulg mogły korzystać
wszystkie przychodnie. W głosowaniu
nie zgodzili się na to inni radni. 

Po wielu dyskusjach przyjęto następu−
jące stawki podatku od nieruchomości,
obowiązujące od 1 stycznia 2004 roku:

1. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem dzia−

łalności gospodarczej bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,63 zł/mkw.,

b. pod jeziorami, zajętych na zbiorni−
ki wodne retencyjne lub elektrownie
wodne – 3,41 zł/ha,

c. pozostałych (w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia−
łalności pożytku publicznego przez orga−
nizacje pożytku publicznego) – 0,20
zł/mkw.

2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 0,45 zł/mkw.
b. związanych z prowadzeniem dzia−

łalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,42 zł/mkw. powierzchni użytkowej,

c. zajętych na prowadzenie działal−
ności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
– 8,11 zł/mkw. powierzchni użytkowej,

d. zajętych na prowadzenie działal−
ności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł/mkw.
powierzchni użytkowej,

e. pozostałych:
– od budynków gospodarczych

o powierzchni nie przekraczającej 12
mkw. – 2,91 zł/mkw. powierzchni
użytkowej,

– od pozostałych budynków o po−
wierzchni powyżej 12 mkw. – 5,82
zł/mkw. powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2 proc. ich warto−
ści.

Ponadto radni zwolnili od podatku:
a. budynki lub ich części zajęte na

potrzeby prowadzenia przez spółdzielnie
mieszkaniowe działalności wśród dzieci
i młodzieży w zakresie oświaty, wycho−
wania, nauki i techniki, kultury fizycznej
i sportu,

b. nieruchomości lub ich części zaję−
te na potrzeby ochotniczych straży po−
żarnych w zakresie ich działalności sta−
tutowej. (m.d.)

Od nieruchomości

Wiele kontrowersji wzbudziło usta−
lenie podatku od posiadania psów. We−
dług przygotowanego projektu uchwały
w 2004 roku właściciele czworonogów
musieliby zapłacić 40 zł od każdego
zwierzaka. – Proponuję, aby opłata ta
wynosiła 1 zł – mówił Jacek Szubstarski.
Jego pomysł poparł Andrzej Nowakow−
ski. – Przy wprowadzeniu takiej opłaty
należy z uchwały wykreślić inkasentów
upoważnionych do poboru podatku, czy−
li Miejski Zakład Gospodarki Mieszka−
niowej, Agencję Rewitalizacji Starówki,
Miejskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego i administracje spółdzielni
mieszkaniowych – argumentował. 

Inny pomysł zgłosił Krzysztof Roli−
rad. Chciał, aby opodatkować tylko tych
właścicieli, którzy mają więcej niż trzy
psy.

Radny Sławomir Goszkowski uwa−
żał, że pieniądze z podatku od psów
powinny być przeznaczone na zakup
odczytników do chipu, który każdy
czworonóg powinien mieć wszczepio−
ny. Straż Miejska ma tylko trzy takie

urządzenia, a to – zdaniem Goszkow−
skiego – zdecydowanie za mało. – Po−
za tym jeśli kogoś stać na utrzymanie
psa, to stać go także na podatek od nie−
go w wysokości 3,30 zł miesięcznie
– mówił. – A ktoś przecież musi zająć
się sprzątaniem po psach i żadna firma
nie zrobi tego za darmo.

Argumenty te nie przekonały rad−
nych. Po długiej dyskusji radni przyjęli,
że w 2004 roku za każdego psa trzeba
zapłacić 1 zł. Emerytów i rencistów, któ−
rzy prowadzą samodzielne gospodarstwo
domowe obowiązuje zniżka 50 proc.
Właściciele muszą uiścić opłatę do 15
maja w kasie Urzędu Miasta lub w pla−
cówkach pocztowych na konto Urzędu
Miasta. 

– W tym roku w budżecie z podatku
od psów mamy 50 tys. zł – mówił prezy−
dent Mirosław Milewski. – Na następną
sesję Rady Miasta przygotuję projekt
uchwały, aby radni ze swoich diet pokry−
li straty jakie poniesie miasto w związku
z ustaleniem tak niskiego podatku od
psów. (m.d.)

Pies za złotówkę

W 2004 roku zmieniły się stawki po−
datku od środków transportowych.

– Proponuję pozostawić opłaty z 2003
roku – wnioskowała Grażyna Opatrzyk.

– Zaproponowane stawki są wyższe je−
dynie o 0,6−0,8 proc. w stosunku do roku
ubiegłego – mówiła Violetta Kulpa. – A
np. w przypadku samochodów ciężaro−
wych są nawet niższe.

– W takim razie niech zostaną te
z 2003 roku, ale z uwzględnieniem niższych
opłat – odpierała Grażyna Opatrzyk.

Wojciech Hetkowski zaproponował,
aby ustalić stawki minimalne narzucone
przez ustawę. 

– Być może wpłynie to na zwiększenie
liczby zatrudnianych kierowców w naszym
mieście – argumentował. – Ponadto przed−
siębiorstwa szukają miejsc, gdzie te opłaty
są niskie. Byłaby więc szansa, aby w Płoc−
ku powstały duże, nowe firmy przewozowe. 

Sławomir Goszkowski zgadzał się z tą
argumentacją, ale poprosił, aby wykazać
realne zyski, jakie miasto osiągnęłoby
z pozostawienia dotychczasowych opłat.
– Nie da się wyliczyć wprost skutków obni−
żenia tego podatku – mówił Hetkowski.
– Ale z doświadczenia wiem, że dałoby to
szansę na przeniesienie firm lub powstanie
nowych. Niedługo zostanie uruchomiona
produkcja poliolefin w Orlenie, powstanie
także park technologiczny, a więc będzie
duże zapotrzebowanie na transport. 

– Trzeba przeprowadzić szereg analiz
– mówił prezydent Mirosław Milewski.
– Już teraz proponujemy obniżenie kilku
stawek, więc kierunek w jakim idziemy jest
dobry. Być może, że po zbadaniu sytuacji
na rynku, w przyszłym roku zaproponuje−
my jeszcze niższe podatki. 

Radni przyjęli następujące wysokości
stawek podatku od środków transporto−
wych:

1. od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej poja−
zdu:

a. od 3,5 tony do 5,5 tony: 514 zł,
b. powyżej 5,5 ton do 9 ton: 926 zł,
c. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:

1.128 zł.
2. od samochodów ciężarowych z za−

wieszeniem pneumatycznym lub zawie−
szeniem uznanym za równoważne w za−

leżności od dopuszczalnej masy całkowi−
tej:

a. o liczbie osi dwie: 1.750 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.852 zł
c. o liczbie osi cztery i więcej: 2.052

– 2.314 zł.
3. od samochodów ciężarowych z in−

nym systemem zawieszenia osi jezdnych
w zależności od dopuszczalnej masy cał−
kowitej:

a. o liczbie osi dwie: 1.750 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.852 – 1.962 zł
c. o liczbie osi cztery i więcej: 2.052

– 2.452,80 zł
4. od ciągników siodłowych i bala−

stowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o do−
puszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

a. od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton: 
1.128 zł

b. od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 1.238 zł
c. od 9 ton i poniżej 12 ton: 1.338 zł
5. od ciągników siodłowych i bala−

stowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą, z za−
wieszeniem pneumatycznym lub zawie−
szeniem uznanym za równoważne, w za−
leżności od dopuszczalnej masy całkowi−
tej zespołu pojazdów:

a. o liczbie osi dwie: 1.650 – 1.750 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.750 – 2.314 zł
6. od ciągników siodłowych i bala−

stowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą, z in−
nym systemem zawieszenia osi jezd−
nych, w zależności od dopuszczalnej ma−
sy pojazdu:

a. o liczbie osi dwie: 
1.650 – 1.937,76 zł

b. o liczbie osi trzy: 1.750 – 2.548,65 zł
Ustalono również stawki podatku dla

przyczep i naczep. Opłaty dla wszystkich
pojazdów wyprodukowanych przed 1990
rokiem są wyższe, natomiast dla tych, któ−
re posiadają katalizatory – niższe. Podatki
należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta,
placówkach pocztowych lub bankach na
konto Urzędu.

Wpływy do budżetu miasta za podatek
od środków transportu w 2003 roku wy−
niosły – 2 mln 650 tys. zł, a ściagalność
osiągnęła 97 proc. (m.d.)

Od środków transportu

Uchwalono również nową stawkę
podatku rolnego. Podstawą wyliczeń by−
ła średnia cena skupu żyta za pierwsze
trzy kwartały 2003, tj. 34,57 zł za 1 q.
Zgodnie z ustawą podatek rolny wynosi
dla gruntów gospodarstw rolnych rów−
nowartość pieniężną 2,5 q żyta, a dla po−
zostałych gruntów sklasyfikowanych ja−
ko użytki rolne – równowartość 5 q żyta.
W związku z tym: stawka podatku rolne−
go wynosi 86,43 zł dla gospodarstw
(wzrost o 3,35 proc. w stosunku do 2003
roku) i 172, 85 zł dla pozostałych grun−
tów.

Przy obliczaniu podatków należy
brać pod uwagę liczbę hektarów przeli−
czeniowych, tzn. ustalonych na podsta−
wie powierzchni, rodzajów i klas użyt−
ków rolnych, wynikających z ewidencji

gruntów i budynków oraz zaliczenia do
okręgu podatkowego.

Przykład: gospodarstwo rolne
o pow. 1,60 ha przeliczeniowego x
86,43 zł = 138,29 zł (tyle trzeba zapła−
cić podatku). (m.d.)

Rolny

Leśny
Radni ustalili nową stawkę podatku

leśnego. Została ona obliczona według
średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2003, tj. 107,70 zł za 1 m.sześc. Ozna−
cza to, iż od 1 ha lasu trzeba zapłacić
23,69 zł. Jeśli właściciel posiada 1,60 ha
lasu, to musi zapłacić 37,90 zł podatku
(1,60 ha x 23,69 zł = 37,90 zł). Nowa
stawka podatkowa obowiązuje od 
1 stycznia 2004 roku. (m.d.)
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dokończenie ze str. 4
– Związane jest to z rozporządze−

niem ministra infrastruktury w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia
– przekonywał kierownik referatu ewi−
dencji działalności gospodarczej ratu−
sza Andrzej Szczęsny. 

Taksówkarze nie będą mogli mieć
na szybach także numerów bocznych
– To niebezpieczne, a poza tym nieeste−
tyczne – mówił Szczęsny. 

Już niedługo każda taksówka na
przednich drzwiach będzie miała em−
blemat z herbem i barwami miasta, na−
pisem Płock oraz numerem bocznym. 

Nowością jest także obowiązek
umieszczenia w górnym prawym rogu

szyby prawych tylnych drzwi folii sa−
moprzylepnej, na której znajdą się
stawki stosowanych opłat za przewóz
pasażerów i za godzinę postoju (maks.
30 zł), a także określona będzie dodat−
kowa opłata za nietypowy bagaż
(maks. 5 zł). Wszyscy kierowcy mu−
szą mieć tabliczki informacyjne we−
dług jednego zatwierdzonego wzoru
w jednakowych rozmiarach i kolo−
rach.

Prowadzący taksówkę musi po−
siadać identyfikator zawierający
zdjęcie kierowcy, jego imię i nazwi−
sko, numer boczny taksówki, numer
licencji oraz adres, gdzie pasażer mo−
że składać ewentualne skargi i wnio−
ski. M.D.

Taxi na pół roku

Zakładowi Karnemu w Płocku radni przyznali medal ”Zasłużony dla Płocka”.
W 2003 roku placówka ta obchodziła jubileusz 200−lecia działalności. Jest najstarszą
w Polsce, powołana do resocjalizacji skazanych.

Od wielu lat Zakład Karny włącza się w życie miasta m.in. poprzez działalność
charytatywną; przekazuje dary dla potrzebujących, udostępnia wyposażenie. Przeby−
wający w zakładzie każdego roku wykonują nieodpłatnie różnego rodzaju prace na
rzecz różnych instytucji samorządowych – szkół, placówek kulturalnych.

W 1991 roku Zakład Karny w Płocku, jako jedyna w Polsce placówka peniten−
cjarna, gościł u siebie papieża Jana Pawła II. (j)

Zasłużony dla Płocka

Profilaktyka narkoma−
nii – mówić wspólnym gło−
sem – pod takim hasłem
odbyła się 5 grudnia w ra−
tuszu konferencja zorgani−
zowana przez Stowarzy−
szenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Kai Kairos
oraz Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta.

Wśród zaproszonych
gości byli nauczyciele
akademiccy, lekarze, tera−
peuci, wychowawcy,
przedstawiciele Kościoła,
sądownictwa, prokuratury,
policji i organizacji poza−
rządowych. 

– Państwa obecność
potwierdza wolę współ−
działania i integracji róż−
nych środowisk na rzecz
profilaktyki uzależnień
– mówił na otwarciu pre−
zydent Mirosław Milew−
ski. – To wy przypomina−
cie, iż nie można obojęt−
nie przechodzić obok
nieszczęść, które dotykają zwłaszcza młodych ludzi. Walka z narkomanią nie bę−
dzie skuteczna bez umiejętnego kształtowania ludzkich postaw, wychowania
w szacunku dla innych i wobec siebie oraz jednoczenia wysiłków wszystkich śro−
dowisk i instytucji. 

Podczas sympozjum referaty przedstawiały osoby związane na co dzień z prob−
lemem narkomanii. Dyskutowano m.in. na temat problemów osób żyjących z HIV,
o współczesnych kierunkach terapii osób uzależnionych od narkotyków oraz jak
działać wspólnie i skutecznie pomagać. 

– Narkotyki stały się bardzo dobrym biznesem i są dostępne wszędzie – mówiła
Joanna Łukjaniuk, prezes Stowarzyszenia Kai Kairos. – Narkomania dotyka wiele
osób, także tych najbogatszych. I myli się ten, kto myśli, że to problem tylko młodych
ludzi. Dlatego profilaktyka powinna być skierowana także do rodziców. 

Prelegenci zwracali uwagę, że zażywanie narkotyków powiązane jest z wieloma
chorobami; szczególnie AIDS. W Polsce oficjalnie zarejestrowano 8443 osób żyją−
cych z wirusem HIV. 

– Ale szacunkowa liczba jest prawdopodobnie dwa razy większa – uważa dr Gra−
żyna Mierzejewska.

W 2003 roku do końca listopada zanotowano 573 nowe osoby zakażone tą
groźną osobą. – Oznacza to, że miesięcznie przybywa nam ok. 50 chorych – mó−
wiła Mierzejewska. – Jest to więc duży problem, z którym musimy sobie poradzić.
I nie tylko lekarze czy terapeuci, ale wszyscy Polacy. Choroba ta może dotknąć
każdego z nas lub kogoś z naszych bliskich. Musimy mówić o tym głośno nie tyl−
ko wśród młodzieży. (m.d.)

Jedyne wyjście
– działać wspólnie

W związku ze zbliżającą się datą
przystąpienia Polski do UE coraz więcej
osób niepełnosprawnych zastanawia się,
czy i one będą miały z tego jakieś korzy−
ści. Wiadomo, że fundusze strukturalne
będą dostępne dla Polski już od daty na−
szej akcesji. Wspieraniem osób niepeł−
nosprawnych zajmuje się w Unii Euro−
pejski Fundusz Społeczny. Służy m.in.
przeciwdziałaniu bezrobociu oraz roz−
wojowi zasobów ludzkich. Jego ważną
misją jest wyrównywanie szans w dostę−
pie do rynku pracy wszystkim katego−
riom społecznym.

Pieniądze z EFS mogą pomóc nie−
pełnosprawnym odnaleźć się na otwar−
tym rynku pracy. Nie chodzi bowiem
o tworzenie specjalnych zakładów pracy
chronionej, lecz stworzenie osobom nie−
pełnosprawnym miejsc pracy w firmach
istniejących.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych jest jednym
z tzw. końcowych beneficjentów dla
EFS. Pełni on rolę instytucji, która bę−
dzie organizowała proces wyboru
i wdrażania konkretnych projektów, do−
tyczących osób niepełnosprawnych,
w ramach tzw. działania 1.4 SPO RZAL,
które dotyczy zatrudnienia i integracji
społeczno−zawodowej osób o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełnospraw−
ności. W gestii PFRON pozostanie ogła−
szanie konkursów na projekty, wybiera−
nie ich do realizacji, współfinansowanie
i nadzorowanie procesu ich wdrażania.

Zadania te będą realizowane przez cen−
tralę PFRON we współpracy z oddziała−
mi wojewódzkimi.

Projekty, wyłaniane w drodze kon−
kursu, będą obejmowały m.in. szkolenia
(podniesienie zawodowych kwalifikacji
osób niepełnosprawnych i dostosowanie
ich do potrzeb lokalnych rynków pracy),
rozwijanie alternatywnych form zatrud−
nienia, tworzenie systemu ułatwień
w uzyskaniu pracy.

Na projekty w ramach działania 1.4
przeznaczonych zostanie 107,3 mln eu−
ro, z czego wkład krajowy wyniesie 33
mln euro. Jako projektodawcy mogą wy−
stępować instytucje rynku pracy, organi−
zacje pozarządowe, placówki naukowo−
badawcze, jednostki samorządu teryto−
rialnego, ośrodki wspierania przedsię−
biorczości. Pomoc będzie skierowana
przede wszystkim do osób niepełno−
sprawnych wkraczających na rynek pra−
cy, a także długotrwale bezrobotnych.
Drugą grupą odbiorców będą instytucje
jak: urzędy pracy, centra pomocy rodzi−
nie, organizacje pozarządowe, działające
na rzecz promocji zatrudnienia.

Więcej informacji na temat działania
1.4 SPO RZL uzyskać można w woje−
wódzkim oddziale PFRON w Warszawie
(tel. 822−32−75 wew. 252, e−mail: war−
szawa@pfron.org.pl) i w Wydziale
Wdrażania Programów Unii Europej−
skiej PFRON (tel. 0−22/816−22−55, e−
mail:efs@pfron.org.pl) i na stronie inter−
netowej: www.pfron.org.pl. (j)

Unia Europejska 
dla niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Informacji Eu−
ropejskiej, działające przy Szkole Wyż−
szej im. Pawła Włodkowica, pełni rów−
nież rolę Regionalnego Punktu Informa−
cyjnego Eurodesku. 

Eurodesk to europejski program in−
formacyjny przeznaczony dla młodzieży
oraz osób pracujących z młodzieżą.
Obecnie funkcjonuje w 27 krajach, m.in.
w państwach Unii Europejskiej, Norwe−
gii, Czechach, Rumunii, Słowenii.
W Polce działa 16 regionalnych punktów
Eurodesku.

Program swym działaniem obejmuje
trzy poziomy – europejski, krajowy i regio−
nalny. Regionalne Punkty gromadzą i upo−
wszechniają informacje pozyskane z zaso−
bów w Brukseli. Z Eurodesku można się
dowiedzieć o programach i organizacjach
młodzieżowych działających we wszyst−
kich krajach europejskich. 

W Polsce Eurodesk działa w struk−
turach programu „Młodzież”. Skiero−
wany jest do młodych ludzi w wieku
15−25 lat oraz do osób pracujących
z młodzieżą. Program oferuje wsparcie
zarówno merytoryczne, jak i finanso−
we. Młodzi ludzie przygotowują, reali−
zują i oceniają własne projekty. Pro−
gram nastawiony jest na przygotowa−
nie młodzieży do aktywnego uczest−
nictwa w życiu społecznym państw eu−
ropejskich. W szczególny sposób są
traktowane projekty angażujące mło−
dzież niepełnosprawną, pochodzącą ze
środowisk ubogich, dotkniętą lub za−
grożoną patologiami społecznymi
i bezrobociem.

Bliższe informacje na temat działa−
nia płockiego Regionalnego Punktu In−
formacyjnego Eurodesku można uzyskać
pod numerem tel.: 366 41 66. (m.d.)

Płocki Eurodesk
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10 grudnia w płockiej policji nastąpi−
ły zmiany. Pierwszym zastępcą komen−
danta Ryszarda Kijanowskiego został
nadkomisarz Andrzej Wochowski. Do
tej pory odpowiadał za prewencję i ruch
drogowy, ale przez wiele lat pełnił fun−
kcję komendanta komisariatów. – Nie są
mu więc obce postępowania przygoto−
wawcze i sprawy kryminalne – argumen−
tował Ryszard Kijanowski. 

Miejsce Wochowskiego, czyli za−
stępcy komendanta ds. prewencji i ruchu
drogowego zajął podinspektor Jacek
Olejnik. Dotychczas był naczelnikiem

sekcji prewencji. Zajmował się organiza−
cją służb patrolowych, zapobieganiem
przestępczości, konwojami, wykrocze−
niami, ochroną imprez, nieletnimi i pato−
logiami społecznymi.

– Zmienił się także naczelnik sekcji
kryminalnej – mówił na konferencji
prasowej komendant. – Został nim nad−
komisarz Jarosław Dąbrowski. Mam
nadzieję, że wyniki tej sekcji będą coraz
lepsze, choć w porównaniu z ubiegłym
rokiem osiągnęliśmy lepsze wynki. Wy−
krywalność przestępstw wzrosła o ok. 4
proc. (m.d.)

Policja inaczej
Jacek OlejnikAndrzej Wochowski

* Złodziej wykorzystał nieuwagę płoc−
czanina i skradł mu z kieszeni kurtki
telefon komórkowy o wartości 600
zł. Do zdarzenia doszło na ul. Ty−
siąclecia.

* Z Opla Astry zginął panel radia.
* 24−letni mężczyzna kierujący Skodą

Fabią wyjeżdżając z podporządkowa−
nej ulicy nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i potrącił rowerzystę, który
trafił do szpitala.

* Z ul. Jana Pawła II skradziono Polone−
za Tracka o wartości 7 tys. zł.

* Ze sklepu przy ul. Wyszogrodzkiej
skradziono DVD o wartości 1 tys.
zł.

* Z piwnicy przy ul. Kochanowskiego
złodzieje skradli cztery opony zimo−
we, pralkę wirnikową oraz sanki.
Straty – 490 zł.

* Z VW Polo zaparkowanego przy ul.
Zacisze złodziej zabrał radioodtwa−
rzacz oraz telefon komórkowy. Straty
– 2 tys. zł.

* Gostynińscy policjanci zatrzymali pija−
nego rowerzystę, który miał 3,14 pro−
mila alkoholu w wydychanym powie−
trzu. Mężczyzna był poszukiwany do
odbycia kary pozbawienia wolności
za jazdę w stanie nietrzeźwym.

* Z szatni przy ul. Gwardii Ludowej
zginął telefon komórkowy, portfel
oraz karty bankomatowe. Straty – 1
tys. zł.

* Spaliła się hala magazynowo−produk−
cyjna przy ul. Długiej należąca do fir−
my Comfort. Akcja ratownicza trwała
16 godzin, ale nie udało się ocalić bu−
dynku. Ogień gasiło 133 strażaków
z 36 zastępów ratowniczo−gaśni−
czych.

* 55−letni kierowca poloneza nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i potrącił

kobietę. Płocczanka trafiła do szpita−
la. Do zdarzenia doszło na ul. Ko−
ściuszki.

* Z mieszkania przy ul. Jana Pawła II
zginął dekoder cyfrowy. Złodzieje
dostali się do lokalu przez drzwi bal−
konowe.

* Z Daewoo Tico zaparkowanego przy
ul. Jerozolimskiej skradziono doku−
menty oraz gaśnicę. Straty – 230 zł.

* Gostynińscy policjanci zatrzymali sze−
ściu uczniów, którzy zadzwonili do
szpitala i poinformowali, że w pla−
cówce jest bomba. Jeden z nich odpo−
wie przed sądem, a rodzice prawdo−
podobnie poniosą koszty działań
służb ratowniczych.

* Na ul. Ciechomickiej 54−letni męż−
czyzna potrącił 10−letniego pieszego.
Chłopiec trafił do szpitala. 

* Płocczanin zamówił z ogłoszenia w ga−
zecie części do motocykla za 975 zł.
Po zapłaceniu za przesyłkę, okazało
się że w paczce znajduje się płyta
chodnikowa i wytłaczanki do jajek. 

* Dwóch chłopaków wyrwało telefon
komórkowy z ręki płocczanki. Jeden
z nich – 16−letni Fabian, został za−
trzymany i trafił do Policyjnej Izby
Dziecka.

* Z mieszkania przy ul. Jana Pawła II
złodzieje skradli komputer, pieniądze
i biżuterię. Straty – 8750 zł.

* Pierwsze przymrozki i opady marzną−
cej mżawki spowodowały kłopoty
kierowców. W Nagodowie gm. Go−
stynin, 21−letni kierowca malucha
podczas wyprzedzania rowerzysty
wpadł w poślizg i uderzył w cysternę.
Mężczyzna wraz z pasażerką malucha
z ciężkimi obrażeniami ciała trafili do
szpitala. Samochód nadaje się jedynie
do kasacji. (m.d.)

Kronika policyjna

Większość płocczan nie czuje się bez−
piecznie na swoich osiedlach – szczegól−
nie wieczorem. Policja i straż miejska, na−
wet wspomagani przez agencje ochrony,
nie są w stanie zorganizować tylu patroli,
by byli o każdej porze na większości ulic.
Dlatego w największej Płockiej Spółdziel−
ni Mieszkaniowej Lokatorsko−Własno−
ściowej postanowiono ”wziąć sprawy
w swoje ręce” i przynajmniej częściowo
włączyć się w zapewnienie bezpieczeń−
stwa swoim lokatorom.

Pionierem w tych działaniach była
spółdzielcza Rada Osiedla ”Rembieliń−
skiego”, która w 1998 roku w swoim lo−
kalu wprowadziła cotygodniowe dyżury
dzielnicowych i strażników miejskich.
Mieszkańcy podpowiadają im na jakie
miejsca powinni zwrócić większą uwa−
gę, gdzie jest najwięcej aktów wandaliz−
mu, kradzieży, zakłócania spokoju.

– W ciągu dwóch ostatnich lat na
nasz wniosek spółdzielnia założyła w kil−
ku miejscach dodatkowe oświetlenie
– mówi Bogdan Kapowicki kierownik
ADM−u przy ul. Rembielińskiego. Naj−
bardziej dokuczliwe są kradzieże i nisz−
czenie wspólnego mienia. Tam gdzie zro−
biło się jaśniej, aktów wandalizmu jest
znacznie mniej.

W roku ubiegłym, eksperymentalnie
przez 2 miesiące, zawodowe patrole
wzmacniali ochotnicy – mieszkańcy
osiedla. – To przyniosło bardzo dobre re−
zultaty – relacjonuje Tadeusz Dziedzicki
z rady nadzorczej PSML−W. Nie chodzi
o to, by lokatorzy sami łapali złodziei czy

wyręczali powołane do tego służby, ale
by wyczulić ich na zagrożenia, nauczyć
prawidłowego reagowania na podejrza−
ne sytuacje. Doświadczenia z osiedla
Rembielińskiego chcemy wykorzystać na
pozostałych osiedlach naszej spółdzielni,
dlatego powołany został 10−osobowy
zespół do opracowania przedsięwzięć na
rzecz poprawy bezpieczeństwa na spół−
dzielczych osiedlach.

Jednym z podjętych przez zespół
działań było wytypowanie na osiedlach
miejsc, w których w przyszłości powin−
ny być zainstalowane kamery. – Uważa−
my, że monitoring nie powinien ograni−
czać się do Starego Miasta i mamy na−
dzieję, że z czasem obejmie także nasze
osiedla – przekonuje Marian Padlewski,
dyrektor Agencji Ochrony ”Argus”. Wy−
typowaliśmy po 5 miejsc na każdym osie−
dlu, które zostały pozytywnie zaopinio−
wane przez policję i straż miejską. Liczy−
my na to, że kamery ograniczą dewasta−
cje osiedli i zaoszczędzone na napra−
wach i remontach w ten sposób pienią−
dze spółdzielnia mogłaby przeznaczyć na
instalację kolejnych.

Z myślą o zagospodarowaniu czasu
wolnego młodzieży z osiedla Rembieliń−
skiego w siedzibie ADM−u ma powstać
świetlica, którą spółdzielnia wyposaży.
Liczy jednak na to, że sponsorem etatu
opiekuna będzie miasto. Niebawem
wszyscy lokatorzy PSML−W otrzymają
wizytówki z danymi i numerami telefo−
nów do swojego dzielnicowego i strażni−
ka miejskiego. (j)

Bezpieczniejsze osiedle

Bogdan Kapowicki prezentuje ulotki (w 3 wielkościach) z numerami alarmowymi, jakie
dostarczone zostały wszystkim lokatorom spółdzielni
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Płocka strażpożarna ma nowy samo−
chód. – To pierwszy tego typu pojazd
w naszej jednostce – mówi komendant
miejski PSP Hilary Januszczyk. – Przez−
naczony jest do celów ratowniczo−gaśni−
czych.

W zbiornikach mieści się 1000 li−
trów wody i 100 litrów środka piano−
twórczego. W wyposażeniu jest także
sprzęt do neutralizacji, np. plamy ropy
na jezdni i urządzenia do cięcia blachy
samochodów. – Do czasu przyjazdu ka−
retki strażacy mogą udzielić pomocy me−
dycznej, gdyż w pojeździe znajduje się

sprzęt ratownictwa medycznego – wyjaś−
nia Hilary Januszczyk.

Samochód przyjechał do naszego
miasta z Bielska Białej i kosztował 240
tys. zł. 

– Sponsorami byli: PKN Orlen oraz
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej – wylicza komendant. – Braku−
je nam jeszcze 30 tys. zł, ale trwają roz−
mowy m.in. z PERN−em.

Płocka straż wzbogaciła się także
o dwie piły do cięcia betonu i stali, czte−
ry radiostacje i specjalne węże do tłocze−
nia substancji ropopochodnych. (m.d.)

Strażackie zakupy
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W sobotę, 13 grudnia 2003 roku, w Wyższym Se−
minarium Duchownym, miała miejsce niecodzienna
uroczystość, poświęcona 75 - leciu istnienia Biblioteki
w obecnym gmachu. Uroczystość rozpoczął biskup
płocki Stanisław Wielgus, który w okolicznościowym
przemówieniu mówił o roli książki w formacji nie tylko
kandydatów do kapłaństwa, ale każdego wrażliwego na
kulturę człowieka. Następnie odbyła się sesja naukowa
podczas której wygłosili referaty: Michał Jagiełło - dy−
rektor Biblioteki Narodowej, Zdzisław Pietrzyk - dy−
rektor Biblioteki Jagiellońskiej, ks. Waldemar Graczyk
- dyrektor Biblioteki WSD i ks. Dariusz Majewski - dy−
rektor Archiwum Diecezjalnego.

Trzeba zaznaczyć, że księgozbiór biblioteki jest
o wiele starszy niż gmach, w którym się obecnie znaj−
duje i korzeniami sięga XI wieku, czyli początków
diecezji. Ma więc swoją bogatą tradycję i historię.
Różne były jego koleje losu podczas stuleci. Nieu−
stannie powiększany różnymi zapisami (bp Erazm
Ciołek, bp Piotr Dunin Wolski, Mikołaj z Mirzyńca)
służył społeczeństwu Mazowsza przez całe wieki. Od
1928 roku, Biblioteka i Archiwum zostały przeniesio−
ne do gmachu, wybudowanego przez arcybiskupa
A.J. Nowowiejskiego na terenie Wyższego Semina−
rium Duchownego. W pięknym, neoklasycystycznym
obiekcie znalazły się: biblioteka kapitulna, biblioteka
Seminarium Duchownego w Płocku, księgozbiory po
skasowanych klasztorach: (bernardynów w Skępem,
reformatów w Zarębach Kościelnych, dominikanów
płockich, część biblioteki jezuitów oraz część księ−
gozbioru bpa Wolskiego).

Swoje dramatyczne chwile przeżyła biblioteka pod−
czas II wojny światowej. W styczniu 1940 roku do
Płocka przyjechała trzyosobowa komisja ekspertów
w celu oceny wartości zbiorów biblioteki seminaryjnej
i archiwum diecezjalnego, które następnie wywieziono
do Królewca, gdzie przebywały do końca wojny.
W niemieckiej gazecie, wydawanej w Płocku, „Plocker
Tageblatt” (Südostpreussiche Tageszeitung) pod datą
26 sierpnia 1941 roku napisano - informując o grabieży
dokonanej na Bibliotece WSD – że jest to w ramach ak−
cji związanej z porządkowaniem bibliotek w Południo−

wych Prusach. Zbiory te pozostały w Królewcu do
stycznia 1945 roku. W obawie przed zbliżającym się
frontem i bombardowaniami radzieckimi część książek
i archiwaliów przewieziono z Królewca w różne miej−
sca Prus Wschodnich i umieszczono w dworach, leśni−
czówkach, klasztorach. 

Po zakończeniu działań wojennych, w 1945 roku
czyniono starania w sprawie odnalezienia i rewindy−
kacji zbiorów Biblioteki WSD i Archiwum Diecezjal−
nego w Płocku. Czynił to ówczesny rządca, Admini−
strator Apostolski diecezji płockiej, ks. infułat Stani−
sław Figielski. Pod koniec 1945 roku część zbiorów
biblioteki i archiwum powróciła na swoje miejsce. Po
wojnie rozpoczęło się żmudne odbudowywanie zaso−

bów biblioteki. Stało się to możliwe dzięki benedyk−
tyńskiej pracy jej kolejnych dyrektorów: ks. Jakuba
Wójcickiego, ks. Konrada Gąsiorowskiego, a szcze−
gólnie ks. Tadeusza Żebrowskiego i ks. Michała Ma−
riana Grzybowskiego. 

W chwili obecnej Biblioteka liczy ok. 4000 staro−
druków i ok. 130 tysięcy pozycji książkowych oraz cza−
sopism. Jest to zatem pokaźny zasób, z którego korzy−
stają pracownicy naukowi i studenci wielu uczelni m.in.
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Po−
litechniki Warszawskiej (Filia w Płocku), Wyższej
Szkoły Humanistycznej w Łowiczu, Wyższej Szkoły
Humanistycznej w Pułtusku oraz studenci Wyższego
Seminarium Duchownego. W tych ośrodkach powstaje
wiele prac dyplomowych, magisterskich czy doktor−
skich, a wszystkie w znacznej mierze w oparciu o boga−
ty księgozbiór naszej biblioteki seminaryjnej. Ponadto
w bibliotece często prowadzą badania naukowcy róż−
nych dziedzin, nie tylko z kraju ale i zagranicy. 

By mogła dalej i jeszcze lepiej służyć czytelnikom,
Biblioteka WSD powiększyła w ostatnich latach swoje
zasoby o szereg specjalistycznych wydawnictw np.: En−
cyklopedia Britannica, Deutsche Biografische Enzyklo−
padie, Polskie Archiwum Biograficzne - na mikrofi−
szach, Sources Chretiennes, liczące 447 tomów oraz
o 33 tomową Enciclopedia giuridica. Te wydawnictwa
wydatnie przyczyniły się do podniesienia prestiżu bib−
lioteki, uważanej powszechnie w lokalnym środowisku
za jedną z najlepszych.

Oprócz bieżących zakupów biblioteka troszczyła
się - i nadal to czyni – o zabezpieczenie najcenniejszych
zbiorów. Konserwacji zostały poddane dzieła np.: Hi−
storia Polonica - Jana Długosza z 1615 roku, Opera
posthuma - Stanisława Łubieńskiego z 1643 roku, Ko−
deks pergaminowy Commentarii super prophetas maio−
res et minores z przełomu XIII i XIV wieku, Vita anti−
stitum Cracoviensium z 1658 roku i inne. Ponadto bib−
lioteka była w ostatnim czasie autorem kilkunastu wy−
staw i spotkań naukowych. Niektóre z nich swym zasię−
giem wykraczały daleko poza ramy lokalnej społeczno−
ści np. wystawa Andrzej Noskowski - Biskup Renesan−
su, przygotowana wraz z Muzeum Uniwersytetu Jagiel−
lońskiego Collegium Maius w Krakowie. Ta wystawa
została odsłonięta 13 XII 2003 roku w Muzeum Diece−
zjalnym w Płocku, dla uświetnienia uroczystości jubile−

Biblioteka jest jak gruby list pisany do przyjaciół. Świat rządzony jest ideami – idea daje początek wszystkiemu, a idee zaklęte są w księgach. Mądrość płynie kanałem
ksiąg, które mają swoje – ciekawe i tragiczne losy. Bp Stanisław Wielgus (z jubileuszowego wystąpienia)

75 lat od poświęcenia Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Szukać Prawdy przez książkę

Od lewej: prezydent Mirosław Milewski, dyrektor biblioteki ks. Waldemar Graczyk, dyrektor archiwum ks. Dariusz
Majewski i ks. Michał Grzybowski
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uszowych Biblioteki Wyższego Seminarium Duchow−
nego.

Wystawa pokazuje piękno postaci biskupa An−
drzeja Noskowskiego, który z rodzinnego Mazowsza
wyniósł najpiękniejsze cechy: skromności, wrażliwo−
ści na piękno, zrozumienia dla wykształcenia w du−
chu humanizmu, a także autentycznej i głębokiej po−
bożności. Jakże pięknie rozwinęły się one podczas
studiów w Akademii Krakowskiej i pobytu na dwo−
rze biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego (biskup
krakowski 1523 - 1535) - jednego z najwybitniej−
szych mecenasów kultury renesansowej w Polsce.
Doświadczenia krakowskie wyrzeźbiły umysł i serce
wybitnego Mazowszanina. Na ich owoce nie trzeba
było długo czekać. Będąc już biskupem płockim,
zachwycony dokonaniami architekta włoskiego Bar−
tolomeo Berecciego, angażuje do zakrojonych na
szeroką skalę prac budowlanych jednego z uczniów
Berecciego - Jana Baptystę z Wenecji. Ta, wiele lat
trwająca, przyjaźń pomiędzy architektem a biskupem
zaowocowała choćby przebudową wnętrza kościoła
kolegiackiego w Pułtusku. Ale najbardziej zasłynął
Noskowski jako fundator Bursy Filozofów przy Aka−
demii w Krakowie (15 IX 1558). Renesans kład duży
nacisk na szkolnictwo. Biskup Noskowski rozumiał,
ile pożytku dla Kościoła i Państwa może przynieść
gruntowne wykształcenie. Dlatego przez wiele lat za−
biegał o sprowadzenie do diecezji płockiej jezuitów,
którzy koncentrowali się na działalności dydaktycz−
nej. Starania jego uwieńczone zostały powodzeniem
w 1565 roku. Na podstawie tego, co dokonał biskup
Andrzej Noskowski, widać wielkość jego serca
i umysłu a ponadto piękno epoki, która go ukształto−
wała i ludzi z którymi połączyły go więzy przyjaźni. 

* * *
Każda rocznica skłania do pewnej refleksji. Rów−

nież ta – 75 lat istnienia Biblioteki w obecnym gmachu
– kierunkuje nasze myśli na jej rolę i znaczenie w reli−
gijno - kulturalnym kształtowaniu oblicza Mazowsza.
Trzeba pamiętać, że Biblioteka to nie tylko miejsce
przechowywania ksiąg ale przede wszystkim instytu−
cja, która służy tym, co w wędrówce przez życie poszu−
kują Prawdy przez pośrednictwo książki.

Ks. dr Waldemar Graczyk
PS. W uroczystościach jubileuszowych biblioteki

wzięło udział wielu gości – oprócz wymienionych
m.in. prezydent Mirosław Milewski, który przekazał
bibliotece „Album widoków z lat 1880−1947 przed−
stawiających mieszkańców i miejsca historyczne
Płocka, wydany przez Agpress. Miasto dofinansowa−
ło również, wydaną na jubileusz książkę (pod red. ks.
Waldemara Graczyka) pt. „Biblioteka Wyższego Se−
minarium Duchownego w Płocku”, z której pochodzą
zamieszczone wyżej zdjęcia. (j)
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Z prasowego archiwum

Tornado 
nad Pradoliną

Natura nie raz potrafiła zadziwić człowieka i to na
różne sposoby. W latach dziewięćdziesiątych wysycha−
ły wszystkie jeziora Pojezierza Gostynińskiego. Na ten
temat pojawiały się różne hipotezy, ale do dziś nie wia−
domo dlaczego tak się działo. Jeziora powróciły do
swojego pierwotnego stanu. Ostatnio na placu Naruto−
wicza, na ulicy Mostowej i Teatralnej zakwitły po raz
drugi w tym roku kasztany. Takie zjawisko w Płocku
było już odnotowane i we wcześniejszych latach.
W 1888 roku jesienią kasztany zakwitły w ogrodzie
Fuksa Pinkusa przy ul. Kolegialnej, a w 1934 na daw−
nej ulicy Mostowej, przy schodach prowadzcych do
przystani. Tego roku w ogrodzie p. Gościckiego na Ko−
lonii Urzędniczej zakwitła tkże po raz drugi czerwona
jabłoń astrachańska.

Są też zjawiska, takie jak tornada, które przynależą
do określonych regionów kuli ziemskiej. Trąby po−
wietrzne upodobały sobie Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej, gdzie występuje ich ok. tysiąca rocznie. 

Człowiek jest wobec nich bezradny, jak w ogóle
wobec sił natury. Mechanizm ich powstawania nie jest
w pełni do dziś rozpoznany. Nawet Stany Zjednoczone,
ze swoim potencjałem finansowo−naukowym, nie są
w stanie nic zrobić wobec szalejących tornad i znisz−
czeń, jakie po sobie pozostawiają.

Zjawisko tornad poza USA jest bardzo rzadkie.
W ciągu roku zaledwie kilka bywa odnotowanych na
terenie Rosji. 10 lipca 1959 roku zostało zaobserwowa−
ne w okolicach Łodzi. W maju 1899 roku pojawiło się
pod Płockiem:

Trąba wodna. Przechadzający się na górze tum−
skiej w dniu 11 b.m. pomiędzy 5−6 popołud. byli świad−
kami rzadkiego zjawiska atmosferycznego, jakie miało
miejsce po drugiej stronie Wisły, za Radziwiem.

Niebo było zasłonięte chmurami, w powietrzu parno.
Jedna z chmur koloru ciemno−niebieskiego wydawała się
znacznie niżej położoną niż inne. Nagle chmura zaczęła
się wydłużać i ściągać ku ziemi tak, że w końcu utworzy−
ła wyraźny zupełnie lejek, który niższą podstawą sięgał
powierzchni ziemi. Lejek ów przez pewien czas toczył się
po polach, aż w końcu gdzieś, czego widzowie nie spo−
strzegli, zniknął około lasku łąckiego. Słyszano następnie
silny huk, jakby uderzenie piorunu, ale błyskawicy przy
tem nie zauważono. Zjawisko to tłomaczyć zapewne moż−
na tak, że łączyły się dwie elektryczności — atmosferycz−
na w chmurze i ziemska. Zauważyć przy tem trzeba, że
powietrze w dniu tym parnym przepojone było elektrycz−
nością (Echa Płockie i Łomżyńskie 13 maja 1899 r).

Roman Rzymkowski
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œrednia max œrednia max
1 2 3 4 5 6 7
1. Temperatura, 0C 8 11 - - -
2. Barwa, mg Pt/l 0 10 0 0 15
3. Mêtnoœæ, NTU 0,43 2,15 0,22 0,30 1
4. Odczyn, pH 7,5 7,6 7,5 7,6 6,5-9,5
5. Przewodnoœæ, µS/cm 899 939 873 884 2500
6. Smak akceptowalny
7. Zapach akceptowalny
8. Amoniak, mg/l 0,15 0,22 0,22 0,30 0,5
9. Azotany, mg/l 5,2 7,2 7,44 7,61 50

10. Azotyny, mg/l 0,004 0,043 0,006 0,010 0,5
11. Chlor wolny, mg/l                  <dgo 0,12 0,02 0,08 0,1 - 0,3
12. Chlorki, mg/l 114 115 - - 250
13. Fluorki, mg/l 0,5 0,6 - - 1,5
14. Fosfor, mg P2O5/l 0,73 1,05 - - -
15. Siarczany, mg/l 39 40 - - 250
16. Glin, mg/l <dgo <dgo nw nw 0,2
17. Magnez, mg/l 18 18 - - 125
18. Wapñ, mg/l 71 71 - - -
19. Mangan, mg/l <dgo 0,04 0,01 0,01 0,05
20. ¯elazo ogólne, mg/l 0,04 0,44 0,02 0,04 0,2

21. Twardoœæ, mg CaCO3/l 253 254 - - 60 - 500
22. Ogólny wêgiel org., ppm 4,5 7,3 - - -
23. Utlenialnoœæ, mgO2/l 1,7 1,9 - - 5
24. Detergenty anionowe, mg/l <dgo <dgo - - 0,2
25. Bromodichlorometan, µg/l <dgo <dgo - - 15
26. Bromoform, µg/l <dgo 2,1 - - -
27. Chloroform, µg/l <dgo <dgo - - 30
28. Dibromochlorometan, µg/l <dgo <dgo - - -

29.
Trójhalometany, µg/l               (suma 
25-28)

<dgo 2,1 - - 150

Próbki wody pobrane przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 52 punktach poboru w ró¿nych rejonach miasta
Próbki wody pobrane przez PSSE w P³ocku w 8 punktach poboru próbek wody w ró¿nych rejonach miasta P³ocka (SUW P³ock, ul.Górna 56)

œrednia max œrednia max
1 2 3 4 5 6 7

30. Arsen, mg/l 0 0 - - 0,01
31. Kadm, mg/l 0 0 - - 0,003
32. Nikiel, mg/l 0 0 - - 0,02
33. O³ów, mg/l 0 0 - - 0,01
34. Cynk, mg/l 0,041 0,109 - - 3,0
35. MiedŸ, mg/l 0 0 - - 1,0
36. Chrom, mg/l 0 0 - - 0,05
37. Rtêæ, mg/l 0 0 - - 0,001
38. Benzo/a/piren, µg/l 0,0022 0,0029 - - 0,01

39.
Wielopierœcieniowe wêglowodory 
aromatyczne - suma, µg/l

0,0058* 0,0072* - - 0,100*

Woda pobrana przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 3 punktach poboru w ró¿nych rejonach miasta

"Wodoci¹gi P³ockie" Powiatowa Stacja Sanit.-Epidem.
  Dopuszczalne zakresy wartoœcix) 

Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej

akceptowalny

  Dopuszczalne zakresy wartoœcix) 

akceptowalny

"Wodoci¹gi P³ockie"
Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej

Powiatowa Stacja Sanit.-Epidem.

akceptowalny
akceptowalny

L.p. Parametry i wskaŸniki

L.p. Parametry i wskaŸniki

Informacja "Wodociągów
Płockich" Sp. z o.o. 
i Powiatowej Stacji 

Sanitarno−
−Epidemiologicznej 

o jakości wody wodociągowej 
w miesiącu listopadzie 2003 r.

Wodociąg publiczny "Góry"

œrednia max œrednia max
1 2 3 4 5 6 7
1. Temperatura, 0C 10 10 -
2. Barwa, mg Pt/l 5 5 15
3. Mêtnoœæ, NTU 0,38 0,47 1
4. Odczyn, pH 7,4 7,6 6,5-9,5
5. Przewodnoœæ, µS/cm 512 515 2500
6. Zapach - - akceptowalny
7. Smak - - akceptowalny
8. Amoniak, mg/l 0,06 0,09 0,5
9. Azotany, mg/l 0,4 0,5 50

10. Azotyny, mg/l <dgo 0,00 0,5
11. Chlor wolny, mg/l                  <dgo <dgo 0,1 - 0,3
12. Chlorki, mg/l 14 14 250
13. Fluorki, mg/l 0,3 0,3 1,5
14. Fosfor, mg P2O5/l 0,09 0,11 -
15. Siarczany, mg/l 20 22 250
16. Magnez, mg/l 13 14 125
17. Wapñ, mg/l 86 87 -
18. Mangan, mg/l <dgo 0,01 0,05
19. ¯elazo ogólne, mg/l <dgo <dgo 0,2

20. Twardoœæ, mg CaCO3/l 269 270 60 - 500
21. Ogólny wêgiel org., ppm 4,0 4,0 -
22. Utlenialnoœæ, mgO2/l 1,8 1,9 5
23. Bromodichlorometan, µg/l <dgo <dgo 15
24. Bromoform, µg/l <dgo <dgo -
25. Chloroform, µg/l <dgo <dgo 30
26. Dibromochlorometan, µg/l <dgo <dgo -

27.
Trójhalometany, µg/l               (suma 
23-26)

<dgo <dgo 150,0

Woda pobrana przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 5 punktach poboru sieci wodoci¹gowej.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w P³ocku nie pobiera³a próbek wody.

œrednia max œrednia max
1 2 3 4 5 6 7

28. Arsen, mg/l 0,01
29. Kadm, mg/l 0,003
30. Nikiel, mg/l 0,02
31. O³ów, mg/l 0,01
32. Cynk, mg/l 3,0
33. MiedŸ, mg/l 1,0
34. Chrom, mg/l 0,05
35 Rtêæ, mg/l 0,001

Woda pobrana przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 1 punkcie poboru sieci wodoci¹gowej.

akceptowalny

Parametry i wskaŸniki
"Wodoci¹gi P³ockie" Powiatowa Stacja Sanit.-Epidem.

0

  Dopuszczalne zakresy wartoœcix) 

Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej

  Dopuszczalne zakresy wartoœcix) 

Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej

akceptowalny

L.p. Parametry i wskaŸniki Powiatowa Stacja Sanit.-Epidem."Wodoci¹gi P³ockie"

L.p.

0,036
0
0

0
0
0
0

x) W przypadku podania jednej wartości
dolna wartość zakresu wynosi zero
,, − " w kolumnie 3,4,5,6  nie oznaczano
,, − " w kolumnie 7   brak unormowania

Wynik <dgo oznacza zawartość poniżej dolnej
granicy oznaczalności, która wynosi:
Azotyny − 0,003 mg/l
Chlor wolny − 0,03 mg/l
Glin − 0,04 mg/l
Mangan − 0,01 mg/l
Żelazo ogólne − 0,01 mg/l
Detergenty anionowe − 0,1 mg/l
Bromodichlorometan − 2 µg/l 
Bromoform − 2 µg/l 
Chloroform − 2 µg/l 
Dibromochlorometan − 2 µg/l

Wynik 0 oznacza zawartość poniżej dolnej
granicy oznaczalności, która wynosi:
Rtęć (Hg) − 0,3 µg/l, Chrom (Cr) − 0,003 mg/l,
Kadm (Cd) − 0,001 mg/l, Ołów (Pb) − 0,01
mg/l, Cynk (Zn) − 0,005 mg/l, Arsen (As) −
0,01 mg/l, Miedź (Cu) − 0,002 mg/l, Nikiel (Ni)
− 0,005 mg/l

* − wartość oznacza sumę stężeń
wyszczególnionych związków:
benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, 
benzeno(ghi)perylen, indeno(1,2,3−c,d)piren

O P I N I A
Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Płocku dotycząca jakości wody
w sieci wodociągowej w mieście Płocku pro−
dukowanej przez Stację Uzdatniania Wody w:
Płocku, ul. Górna 56b oraz Płocku − Góry w
miesiącu listopadzie 2003 roku.

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sani−
tarny w Płocku na podstawie przedstawionych
wyników  badań fizyko  −  chemicznych i bak−
teriologicznych wody wykonanych przez  La−
boratorium ,,Wodociągów Płockich"  Sp. z o.o.
w Płocku oraz raportów badań próbek wody
wykonanych przez Laboratorium Powiatowej
Stacji Stacji Sanitarno − Epidemiologicznej w
Płocku w punktach sieci różnych rejonów mia−
sta Płocka stwierdza, że: 

* jakość wody (produkowana przez SUW
Płock, ul. Górna 56)  w  badanym zakresie fi−
zykochemicznym odpowiadała wymaganiom
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdro−
wia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wy−
magań dotyczących jakości wody przeznaczo−
nej do spożycia przez ludzi ( załącznik nr 2 ),
poza przekroczeniami maksymalnymi wartości
następujących wskaźników i parametrów :

− mętność − 2,61 % w odniesieniu do 115 
oznaczeń,

− żelazo ogólne − 4,35 % w odniesieniu 
do 115 oznaczeń.

W zakresie przeprowadzonych badań mi−
krobiologicznych na ogólną liczbę 115 badań
nie notowano przekroczeń w stosunku do nor−
matywów zawartych w załączniku nr 1 do wy−
żej cytowanego rozporządzenia, tj. liczby bak−
terii grupy coli typu kałowego, liczby bakterii
grupy coli, paciorkowców kałowych ( entero−
koki ), clostridiów redukujących siarczyny.

Odnotowano 1 przypadek przekroczenia
w zakresie ogólnej liczby kolonii hodowanych
w temperaturze 370 C przez 24h ( w odniesie−
niu do 115 pobranych próbek ) oraz 15 przy−
padków przekroczenia  ogólnej liczby kolonii
hodowanych w temperaturze 220C przez 72 h
( w odniesieniu do 107 pobranych próbek).

* Jakość wody (produkowana przez SUW
Płock − Góry)  w  badanym zakresie fizykoche−
micznym i bakteriologicznym odpowiadała
wymaganiom określonym w wyżej cytowanym
rozporządzeniu."
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Po 40 latach załoga Przedsiębiorstwa
Eksploatacji Rurociągów Naftowych
świętowała swój jubileusz. Do Teatru
Dramatycznego na jubileuszową galę
przybyło wielu znakomitych gości m.in.
przedstawiciele rafinerii w Schwedt,
firm rurociągowych z Rosji, Białorusi
i Ukrainy, radca handlowy Rosji Nikołaj
I. Zachmatow, sekretarz stanu w Mini−
sterstwie Infrastruktury Andrzej Piłat,
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Skarbu Tadeusz Soroka, wicewojewoda
Maciej Sieczkowski, prezes Nafty Pol−
skiej Maciej Gierej i gospodarze miasta
z prezydentem Mirosławem Milewskim.

Głównym punktem uroczystości by−
ło wręczenie 70 pracownikom przedsię−
biorstwa odznaczeń państwowych. Ta−
deusz Siłacz i Stefan Włodarczyk po raz
drugi otrzymali Złote Krzyże Zasługi, ta−
kie same wyróżnienia otrzymało 9 kolej−
nych członków załogi PERN−u. Ponadto
wręczono 29 Srebrnych i 30 Brązowych
Krzyży Zasługi. Potem dla załogi przed−
siębiorstwa grała Płocka Orkiestra Sym−
foniczna pod batutą Jacka Bonieckiego.
Godzinny koncert przebojów muzyki
operowej i operetkowej, z udziałem
gwiazd polskiej sceny muzycznej (Joan−
ny Horodko, Iwony Tober, Ryszarda
Wróblewskiego i Tadeusza Szlenkiera),
prowadził Bogusław Kaczyński.

Tak było

Początki rurociągu sięgają 1958 roku
– wówczas rozpoczęły się rozmowy
wstępne między krajami do których mia−
ła być transportowana rosyjska ropa. 20
grudnia 1958 roku Komitet Ekonomicz−
ny Rady Ministrów podjął uchwałę nr
501 o budowie na terenie Polski rurocią−
gu naftowego. 12 października 1959 ro−
ku Minister Przemysłu Chemicznego po−
wołał do życia Przedsiębiorstwo Eksplo−
atacji Rurociągu Naftowego w Budowie.
W grudniu tego roku Polska, Związek
Radziecki i NRD podpisały trójstronną
umowę w sprawie transportu ropy.

Pierwszym zadaniem nowego przed−
siębiorstwa było wybudowanie polskiego
odcinka rurociągu. Plan robót na 1960 rok
zakładał wybudowanie 20−kilometrowego
odcinka od granicy wschodniej w kierunku
Płocka. Trzeba zaznaczyć, że żadne z kra−
jowych przedsiębiorstw nie realizowało

wcześniej takiej inwestycji; budowa wy−
magała użycia wielu prototypowych urzą−
dzeń. W marcu 1960 roku na plac budowy
zaczęły docierać z hut pierwsze partie sta−
lowych rur. Głównymi wykonawcami ru−
rociągu były: warszawska Hydrobudowa
6, Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownic−
twa Inżynieryjnego i Mostostal Poznań.

W czasie gdy trwały już prace zwią−
zane z układaniem rurociągu zapadły
dwie kolejne ważne decyzje: po pier−
wsze postanowiono zwiększyć moc pro−
dukcyjną Mazowieckich Zakładów Rafi−
neryjnych i Petrochemicznych, po drugie
– na mocy umowy z NRD – zdecydowa−
no się przedłużyć rurociąg do rafinerii
w Schwedt. Na 1962 rok zaplanowano
ułożenie 76 km odcinka wschodniego
i 193 km odcinka zachodniego. Równo−
cześnie budowano stacje pomp w Ada−
mowie i bazę surowcową w Plebance
oraz w Płocku most przez Wisłę, na któ−
rym ułożony miał być rurociąg.

Rok 1963, w którym miała się już roz−
począć eksploatacja rurociągu, obfitował
w wiele, niemal dramatycznych wydarzeń;
ulewne deszcze, braki specjalistycznego
sprzętu stawiały pod znakiem zapytania
dotrzymanie tego terminu. W sierpniu
1963 roku na specjalnej naradzie w Mosk−
wie wyznaczono datę rozpoczęcia tłocze−
nia ropy – 7 listopada, w 46. rocznicę
Wielkiej Rewolucji Październikowej.
Ustalony termin spowodował jeszcze wię−
ksze przyspieszenie prac i 7 listopada pier−
wsza partia rosyjskiej ropy naftowej dotar−
ła do zbiorników w Adamowie. 27 listopa−
da ropa zaczęła wypełniać zbiorniki w Ple−
bance. 18 grudnia surowiec rurociągiem
dotarł do rafinerii w Schwedt.

13 listopada 1963 roku Minister Prze−
mysłu Chemicznego zarządzeniem nr 116
zmienił dotychczasową nazwę firmy na
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurocią−
gów Naftowych ”Przyjaźń”. Pierwszym
dyrektorem przedsiębiorstwa był Antoni
Kumanowski, w 1962 roku zmienił go
Izydor Maćkowiak, w 1980 roku jego
obowiązki przejął Henryk Janczewski,
który sprawował tę funkcję do sierpnia
2000 roku. Wówczas prezesem skomer−
cjalizowanego przedsiębiorstwa został
Krzysztof Spandowski a po nim – 18
grudnia 2001 roku – obowiązki prezesa
przejął Stanisław Jakubowski. E.J.

Transport ropy naftowej przez terytorium Polski rozpoczął się 7 listopada 1963 roku.
W tym dniu pierwsza partia ropy przekroczyła granice naszego kraju i zaczęła wy−
pełniać polski odcinek rurociągu ”Przyjaźń”. Do bazy surowcowej w Plebance suro−
wiec dotarł 27 listopada o godz. 3.20.

Po prostu Przyjaźń

Prezes Stanisław Jakubowski opowiada Magdzie Mołek (i uczestnikom gali) o efektach
”Przyjaźni”
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Od stycznia działa Centrum Powia−
damiania Ratunkowego. Siedziba mieści
się w budynku Państwowej Straży Po−
żarnej przy ul. Wyszogrodzkiej. Po co
CPR? – Aby skrócić czas dotarcia
wszystkich służb do osób, które potrzebu−
ją pomocy – mówi komendant miejski
PSP Hilary Januszczyk. 

Przygotowania do stworzenia CPR
trwały długo. W 2001 roku zostało podpi−
sane porozumienie między Prezydentem
Miasta, komendantem PSP oraz dyrekto−
rem pogotowia. W grudniu 2001 r. miasto
przekazało środki (80 tys. zł) na rozpoczę−
cie tworzenia Centrum. Z pieniędzy tych
zakupiono profesjonalną telefoniczną
centralę cyfrową. W kolejnym roku
PERN przekazał 50 tys. zł, dzięki którym
uruchomiono centralę. Wtedy też zostały
zainstalowane sztywne łącza pomiędzy
wszystkimi służbami ratunkowymi.
W 2003 roku Wojewoda Mazowiecki za−
twierdził plan, który przewidywał, iż na
terenie województwa powstanie 12 CPR−
ów. Jeden z nich miał mieć siedzibę
w Płocku. Nad przystąpieniem do niego
dyskutowali przedstawiciele powiatu
płockiego ziemskiego, płockiego grodz−
kiego, gostynińskiego i sierpeckiego. – Te
dwa ostatnie nie przystąpiły do działań ze
względu na wysokie koszty – wyjaśnia Hi−
lary Januszczyk. 

Centrum z siedzibą w Płocku obej−
muje swoim zasięgiem miasto i powiat
płocki, Wyszogród i Gąbin, czyli 246
tys. ludzi. W dwóch wyremontowanych
pomieszczeniach przy ul. Wyszogrodz−

kiej znajduje się pulpit dyspozytorów,
cyfrowa centrala telefoniczna, sztywne
łącza z Zakładem Energetycznym, PEC−
em, pogotowiem gazowym i rejestrator
rozmów. Do systemu podłączone są jed−
nostki straży pożarnej oraz stacje pogo−
towia. Podczas jednej zmiany dyżuruje
dwóch strażaków i dwie dyspozytorki
pogotowia. – Teraz dzwoniąc pod nume−
ry alarmowe pogotowia lub straży, czyli
999 lub 998 zgłaszać się będzie CPR
– wyjaśnia komendant miejski. – Niedłu−
go dojdzie numer alarmowy 112 dla
użytkowników telefonów komórkowych. 

Dyspozytor, po odebraniu zgłosze−
nia, drogą elektroniczną przekazuje in−
formację do wszystkich służb, które są
potrzebne na miejscu zdarzenia.

Centrum Powiadamiania Ratunko−
wego ma być systematycznie ulepszane,
np. każda karetka i wóz strażacki mają
zostać wyposażone w system GPS.
– Dzięki temu dyspozytorzy na monito−
rach śledzić będą, gdzie dokładnie znaj−
dują się samochody – mówi Hilary Ja−
nuszczyk.

W 2003 roku CPR kosztował 200
tys. zł; 150 tys. dało miasto, 50 tys. Or−
len. – Ale liczymy na więcej – mówi ko−
mendant. – Z Ministerstwa Zdrowia ma−
my obiecane 60 tys. zł. Wspomoże nas
również budżet miasta.

Pieniądze na bieżące utrzymanie
CPR (woda, prąd) pochodzą od miasta
i starostwa. Pensje strażaków i dyspozy−
torek wypłacać będzie straż pożarna i po−
gotowie ratunkowe. M.D.

Pomoc na czas

dokończenie ze str. 1
RYNEX zatrudniał przeciętnie

w 2002 roku 57 osób i zajmował się
działalnością usługową, handlową i wy−
twórczą. Podstawą działalności jest wy−
najem powierzchni handlowych i dzier−
żawa gruntów. Osiągnął z tego tytułu
zysk w wysokości 1.775.059 złotych,
który w całości przeznaczony został na
fundusz rezerwowy spółki.

Podstawą działalności Wodociągów
Płockich jest pobór i uzdatnianie wody
pitnej, a następnie jej dystrybucja oraz
odbiór ścieków komunalnych, a także
utrzymanie sieci wodociągowej i kanali−
zacyjnej. Na koniec 2002 roku spółka za−
trudniała 276 pracowników i rok zakoń−
czyła stratą w wysokości 700.667 zło−
tych. W 2001 roku Gmina dopłaciła do
spółki 500.000 zł.

ZUOK w Kobiernikach zatrudniał
90 osób. Przedmiotem działania spółki
jest wywóz śmieci i odpadów, ich
unieszkodliwianie, sprzedaż hurtowa
odzyskanych surowców wtórnych i kom−
postu. Rok 2002 Zakład Utylizacji Odpa−
dów Komunalnych zakończył stratą
w wysokości 814.519 zł.

W omawianym okresie przestały ist−
nieć dwie spółki gminne: Płocka Gospo−
darka Budowlano−Remontowa i Dromost.

Dyskusja na ten temat – wbrew ocze−
kiwaniom – była dość wątła. Radna Barba−
ra Smardzewska−Czmiel, stwierdzając, że
przed rokiem połowa gminnych spółek
przyniosła starty, dopytywała czy ich kon−

dycja w 2003 roku poprawiła się i czy te−
goroczne ich dochody gwarantują przynaj−
mniej pokrycie kosztów bieżącego fun−
kcjonowania. Radny Sławomir Goszkow−
ski podważał sens przekształcenia nieren−
townego BETEK−u w spółkę−córkę
MTBS−u. – Dlaczego ta spółka, przy ta−
kich długach nie ogłosiła upadłości, tylko
próbuje się ją sztucznie utrzymać? – pytał.
Radny Andrzej Nowakowski zastanawiał
się, czy ma rację bytu utrzymywanie spó−
łek, które mają niewiele wspólnego z zada−
niami samorządu. Chciał się również do−
wiedzieć, czy gmina – jako udziałowiec
– kontroluje sensowność niektórych wy−
datków spółek; dziwnym wydawał mu się
koszt wybudowania przez Rynex 1 mkw.
parkingu z kostki brukowej za 140 złotych.

Zastępca prezydenta Dariusz Zawidz−
ki zgodził się, że rzeczywiście trzeba za−
stanowić się nad spółkami, które nie mają
charakteru spółek użyteczności publicz−
nej. Wytknął natomiast radnym, że jeśli
chodzi o zadłużenia niektórych spółek np.
Komunikacji Miejskiej czy Wodociągów
Płockich sami mają w tym swój udział,
uchwalając takie a nie inne ceny biletów
czy wody. Co do ratowania BETEK−u wy−
jaśnił, że na likwidację spółki prawdopo−
dobnie nie starczyłoby majątku, którego
główną wartość stanowi budynek przy ul.
Gradowskiego. Po likwidacji miasto stra−
ciłoby ten obiekt. Działanie spółki w roz−
szerzonym zakresie i pod skrzydłami
MTBS daje pewną szansę na wyjście
z kryzysu. E. Jasińska

Spółki gminne
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Miejskie Przedszko−
le nr 1 przy ul. Kościusz−
ki od 10 grudnia nosi
imię Marii Macieszyny. 

Zanim prezydent
Mirosław Milewski
odsłonił tablicę z
imieniem patronki, a
goście obejrzeli legendę
płocką „Na jarmarku”
w wykonaniu dzieci
z „zerówki”(na zdjęciu),
wcześniej wszyscy
uczestniczyli w części
oficjalnej uroczystości
w Towarzystwie Nauko−
wym Płockim. 

Dyrektor placówki Alicja Dziewirz przedstawiła historię najstarszego w Płocku
przedszkola oraz uzasadniła wybór patronki. 

– W 2003 roku minęło 50 lat od śmierci Marii Macieszyny, płocczanki, nauczy−
cielki, publicystki, która w niezwykle trudnych czasach troszczyła się o byt i edukację
dzieci i młodzieży. Założyła tajną szkołę, prowadziła kursy dla analfabetów, aż do
emerytury uczyła w gimnazjum żeńskim. To tylko część jej wszechstronnej działalno−
ści. 

W jednej z sal Towarzystwa można było obejrzeć wystawę poświęconą Marii
Macieszynie, 

Miejskie Przedszkole nr 1 kontynuuje pracę patronki. Od 4 lat realizuje innowa−
cyjny program upowszechniający wiedzę o najbliższym otoczeniu i Mazowszu.
– Dzieci poznają miasto, region i ojczyznę. Swoją wiedzę sprawdzają w corocznym
turnieju „Płock - moje miasto rodzinne” - mówi dyrektor. 

Uchwałę Rady Miasta wyrażającą zgodę na nadanie imienia odczytał wiceprze−
wodniczący Rady Tomasz Korga, a prezydent Mirosław Milewski obiecał przed−
szkolu upominek. - Na przyszły rok zaplanowaliśmy w budżecie pieniądze na re−
mont wejścia do zabytkowego, XIX−wiecznego budynku - powiedział. Nie zabrakło
też innych podarunków: zabawek i książek dla dzieci ofiarowanych przez zaprzy−
jaźnione z przedszkolem osoby. E.Z.

Macieszyna dzieciom

Moje dziecko poszło w tym roku po raz
pierwszy do szkoły. Nie trzeba rodzicom tłu−
maczyć zamieszania, jakie towarzyszy temu
wydarzeniu, rozmowom wprowadzającym
do przejęcia przez siedmiolatka nowych
obowiązków. Rodzic puszcza jednak rękę
dziecka wraz z wybiciem dzwonka wierząc,
że za drzwiami szkolnej klasy nie stanie się
mu nic złego. To oczywiste uproszczenie,
gdyż nie tylko nauczyciel, ale dalej matka
i ojciec, ksiądz i środowisko rówieśników,
telewizja i książki, będą wspólnie kształto−
wać przyszłego dojrzałego człowieka. 

Nie każde dziecko potrafi odnaleźć się
w nowej sytuacji. Nie zawsze spotyka Kor−
czaka.

„O szkole dużo książek drukują, ale
tylko dla dorosłych; wcale nie pisze się
o szkole dla uczniów. To bardzo dziwne.
Przecież uczeń tyle godzin spędza w szko−
le, tak wiele o niej myśli, tyle znajduje
w niej radości i smutków.(...) Jeżeli rozma−
wia się szczerze z uczniem, zawsze słyszy
się skargę, że za dużo zadają, że dużo róż−
nych trosk, a mało rozrywek. A jeśli zapy−
tać, czy woli siedzieć w domu−mówi: wolę
szkołę. Cieszy się, że nauczyciel nie przy−
szedł, że wcześniej puścili do domu, lubi
święta: ale chce być uczniem.”− pisał Ja−
nusz Korczak w swoim opowiadaniu
„Szkoła”.

O Korczaku wciąż gdzieś czytamy
i wysłuchujemy cytatów o dziecku, zdro−
wiu, o powołaniu. Może nawet zabrzmią
jakieś inwektywy, że już dość. A tymcza−
sem są aż dwie okazje. Jubileusz 125 uro−
dzin tego wybitnego pedagoga, lekarza,
społecznika, pisarza i pasjonata oraz piąta
rocznica nadania sztandaru Szkole Podsta−
wowej nr 22 na płockich Podolszycach, no−
szącej imię Człowieka, który oddał swoje
życie, uważając, że tego wymaga powoła−
nie nauczycielskie i lekarskie. Nauczyciel−
skie, bo mistrz nie zostawia swoich ucz−

niów w potrzebie, tak jak kapitan schodzi
ze statku ostatni. Lekarskie, bo stać u boku
swojego pacjenta trzeba do końca, umożli−
wiając godną, ludzką śmierć. 

Sama Szkoła Podstawowa nr 22 istnie−
je już od 15 lat. To najnowocześniejsza
obecnie placówka wśród podstawówek.
Nie każdy pamięta jak błąkała się, zanim
postawiono pierwszy budynek, potem dru−
gi wraz z basenem, jak rok po roku wpisy−
wała się w krajobraz miasta i osiedla.

4 grudnia 1998 roku otrzymała imię leka−
rza, który pisał: „wiem, że dzieci czasem cier−
pią z braku opieki, ale są i takie, którym nad−
mierna opieka przynosi szkodę, męczy i gnie−
wa. Żal mi dzieci, które nie mają jedzenia i nie
dosypiają, ale żal i tych, kogo zmuszają do je−
dzenia i zmuszają do leżenia w łóżku.” 

Korczak, doświadczony człowiek, do−
ceniał równowagę. Nie popadał w euforię
i nie był katastrofistą. Żył z myślą o swoich
pacjentach i podopiecznych, marząc, że za−
sady im wpojone będą budować podwaliny
mądrego państwa polskiego. Zginął w opa−
rach gazu treblińskiego obozu, czując
uścisk ręki najmłodszego z dzieci zapędzo−
nych do komory. Stąd to przypomnienie,
żebyśmy pamiętali o ludziach i tych z SP 22
i innych szkół, nie tylko w czas dorocznych
świąt, ale w codziennym zabieganiu. Wyrę−
czają nas przecież w prowadzeniu za rękę
naszych pociech po dzwonku. W przewa−
żającej części to humaniści i osobowości,
dla których pieniądze są mniej ważne, niż
szczęście oglądane w oczach dziecka. 

Szkoła towarzyszy nam przez całe ży−
cie. Najpierw jako uczniom, potem rodzi−
com, następnie dziadkom. Szkoła powinna
mieć autorytet, który wypracowuje ciężką
pracą. Autorytet szkoły, domu rodzinnego,
kościoła, służby zdrowia, sądu, urzędu to
wartości, które zagubiły się trochę w Pol−
sce. A przecież nauka, zdrowie, uczciwość,
poczciwość i praca to poszukiwane i naj−
większe wartości współczesnego świata.
Znajdziemy je tylko wówczas, jeśli nie za−
gubimy w sobie Korczaka.

Jarosław Wanecki

Eseje na okoliczność...

Dzieci Korczaka

Uroczystość odznaczenia odbyła się
12 grudnia w płockim ratuszu podczas
walnego zebrania delegatów Międzyza−
kładowej Organizacji Związkowej Pra−
cowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Płocku. 

Honorowe odznaki wręczali: Woj−
ciech Jaranowski (w imieniu Przewod−
niczącego Sekcji Stefana Kubowicza)
oraz Wojciech Kępczyński – przewod−
niczący Zarządu Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność” w obecności pre−
zydenta Mirosława Milewskiego oraz
zastępców: Tomasza Kolczyńskiego
i Piotra Kubery. 

– To dla nas chwila osobliwa - mó−
wiła uhonorowana Złotą Odznaką Ma−
rianna Samkowska. W imieniu odzna−
czonych dziękuję tym, którzy pamiętają,
czym była i jest „Solidarność” oraz za
to, że pamiętają o zwykłych działa−
czach, bez których niemożliwa byłaby
niepodległa Polska. Robiliśmy rzeczy
zwyczajne: kolportowaliśmy czasopis−
ma drugiego obiegu, organizowaliśmy

uroczystości religijno−patriotyczne, wy−
kłady z najnowszej historii Polski i lite−
ratury zakazanej, zbieraliśmy podpisy
w obronie więzionych. Ta działalność
tworzyła między nami szczególną at−
mosferę przyjaźni i więzi. Na koniec
przypomniała cytat z poezji Zbigniewa
Herberta, który stanowił wyznacznik
działania ludzi „Solidarności”: – „bądź
wierny, idź!”.

Drugi z wyróżnionych Złotą Odzna−
ką Edward Widuta (jeden z twórców
„Solidarności” w Płocku) uzupełnił: – To
odznaczenie jest dla nas liściem lauro−
wym, a dla młodych powinno być dopin−
giem do dalszej pracy. 

Podczas roboczej części spotkania
związkowcy zgłosili kilka wniosków
(m.in. o ochronę prawną nauczycieli) oraz
wystosowali apel do Krajowej Rady Ra−
diofonii i Telewizji w sprawie „zaprzesta−
nia emitowania programów i redagowania
artykułów uderzających w wartości rodzi−
ny, a także promujących postawy nihili−
styczne i agresywne.” (e.z.)

Złote i Srebrne Odznaki Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
otrzymało 20 związkowców. Najwyższa - złota odznaka – to wyróżnienie za działal−
ność na rzecz „Solidarności” w okresie stanu wojennego. Srebro otrzymują zasłu−
żeni związkowcy i inni działający na rzecz polskiej oświaty. 

ZA SOLIDARNOŚĆ

137 projektów prac wpłynęło na
konkurs na logo Centrum Wolontaria−
tu, działającego przy Urzędzie Miasta.
Czteroosobowe jury, w skład którego
weszli przedstawiciele miasta, plastyk
oraz grafik – brało pod uwagę uw−
zględnienie idei wolontarystycznych,
niekonwencjonalne podejście do tema−
tu oraz możliwość reprodukcji poligra−
ficznej w procesie przygotowania dru−
ków firmowych. – Nie spodziewaliśmy
się napływu tylu prac – mówiła człon−
kini jury, dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Katarzyna Mi−
chalska. – Komisja miała bardzo trud−
ny wybór.

Od stycznia Centrum Wolontariatu
posługuje się logo zaprojektowanym
przez Wiesława Nadrwowskiego (na
zdjęciu). Jury wyróżniło także projekty
Mateusza Skierskiego, Dariusza Szarow−
skiego i Marty Kuszy. Autor zwycięskie−
go projektu dostał aparat cyfrowy, nato−
miast twórców wyróżnionych prac uho−
norowano odtwarzaczem CD i walkama−
nami. (m.d.)

Logo wolontariuszy

Budowa drugiego budynku dla hos−
picjum przy ul. Granicznej posuwa się
w tempie błyskawicznym. Dzięki hoj−
nym darczyńcom - firmom nie tylko
z Płocka - Stowarzyszenie Hospicyjno−
Paliatywne pw. św. Urszuli Ledóchow−
skiej będzie mogło otoczyć opieką sta−
cjonarną dodatkowo 12 pacjentów - rów−
nież dzieci, do przyjęcia których jest spe−
cjalnie przygotowany oddział. 

Przypomnijmy, projekt wykonał
płocki BUDOPLAN, fundamenty posta−
wił gostyniński HYDROPOL, w prace
budowlane zaangażowała się VECTRA. 

W grudniu budynek gotowy był
w stanie surowym otwartym, wewnątrz
założono kanalizację sanitarną (Przed−

siębiorstwo Inżynierii Sanitarnej) i insta−
lację elektryczną (firma Wiesława Ja−
błońskiego). Już w nowym roku wsta−
wiane będą okna (firma HAL−WER).

– Postęp prac jest niezwykle szybki -
mówi społeczny kierownik budowy Sta−
nisław Stańczak. Dzięki sponsorom, któ−
rym jesteśmy ogromnie wdzięczni za po−
moc, na pewno uda się przyspieszyć
otwarcie nowego budynku. 

Prezes Vectry Marek Graczykowski
nie chce podawać konkretnej daty, ale
deklaruje pomoc aż do ukończenia
wszystkich prac budowlanych. Wtedy
pozostanie już tylko placówkę wyposa−
żyć i zamontować urządzenia wewnętrz−
ne. (e.z.)

Pomagają budować hospicjum
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Ponad 150 zawodników wzięło udział
w IV Międzynarodowym Festiwalu Judo,
który odbył się w Płocku 12−13 grudnia.
Zawodnicy reprezentowali siedem klubów
z Polski oraz z Forli (Włochy). Pierwsze
miejsce w klasyfikacji drużynowej zdoby−
ła Gwardia Warszawa, drugie płocka Ju−
trzenka, a III – zawodnicy z Włoch. – Bar−
dzo dobrze zaprezentowali się uczniowie
Gimnazjum nr 8 – uważa opiekun Rafał
Wróblewski. – W kategorii wagowej + 80
kg I miejsce zajął Piotr Jankowski. 

Włoscy zawodnicy z partnerskiego
miasta wzięli udział w Festiwalu po raz
pierwszy. Na zakończenie pobytu w Płoc−
ku spotkali się w ratuszu z zastępcą pre−

zydenta. – Najbardziej cieszą kontakty
nieformalne – mówił Tomasz Kolczyński.
– Sprzyja to nawiązywaniu indywidual−
nych przyjaźni.

Włosi zwiedzili Płock. – Najbardziej
podobało nam się zoo – opowiadali.
– Jadąc do Polski myśleliśmy, że będzie
mroźno i dużo śniegu. A okazało się, że
pogoda jest podobna jak we Włoszech.
Dopiero w ostatnim dniu spadł śnieg.

Obydwie strony, zarówno polska jak
i włoska, wyraziły nadzieję na kolejne
spotkanie. 

– Wierzymy, że z drużynami z Płocka
spotkamy się już w marcu we Włoszech
– mówili goście. (m.d.)

Włoskie judo
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Pełnia koloru i kompozycji - te dwa
elementy rzucają się w oczy podczas
pierwszego kontaktu z malarstwem na
szkle Stanisława Wyrtla, które do 4
stycznia można podziwiać w Domu Dar−
mstadt. 

Obrazy Stanisława Wyrtla - artysty
ludowego pochopdzącego z Zubrzycy
Górnej położonej u stóp Babiej Góry
– przykuwają uwagę ciepłem barw oraz
autentycznością opowiadanych historii,
bo każdy z nich stanowi zwartą kompo−
zycję, do której można dopisać opo−
wieść. Widzimy obrazy o treści religij−
nej, a na nich Chrystusa dźwigającego
krzyż, świętą Rodzinę przy żłóbku, po−
staci patronów i patronek (św. Wojcie−
cha, Antoniego, Annę, Dorotę, Helenę,
Agnieszkę). Są też przydrożne kapliczki,

chaty przepełnione folklorem. Nie bra−
kuje motywów symbolicznych: drogi,
zegara, księgi, a także elementów mu−
zycznych: nut i skrzypiec. Mimo że
przedstawione postaci są raczej statycz−
ne, z wyjątkiem obrazu przedstawiające−
go zabawę w orawskiej karczmie, każda
z prac - dzięki nasyceniu ciepłymi bar−
wami żółci i czerwieni oraz refleksom
wydobywającym światło - wydaje się
żyć własnym życiem. Ten sposób kreo−
wania świata oraz charakterystyczna kre−
ska tworzą malarstwo Wyrtla niepowta−
rzalnym

Malarstwo Stanisława Wyrtla jest na
stałe eksponowane na jego rodzinnej zie−
mi: w Orawskim Parku Etnograficznym
powstała autorska Galeria Malarstwa na
Szkle. (e.z.) 

Czary na szkle

– Płock może się stać miejscem wiel−
kiego eksperymentu - przekonywał dr
Krzysztof Bielecki, socjolog z Uniwer−
sytetu Warszawskiego, założyciel trój−
stopniowej szkoły przy uniwersytecie
(podstawówki, gimnazjum, szkoły po−
gimnazjalnej). Macie szansę na stworze−
nie formuły, która ożywi cały system edu−
kacji. Socjolog przyjechał do Płocka na
zaproszenie przedstawiciela Orlenu Jaro−
sława Chołodeckiego, by doradzić na−
szemu środowisku oświatowemu, jak
zorganizować w Płocku szkołę dla uta−
lentowanej młodzieży. 

Deklarację powołania akademickie−
go liceum złożyła w październiku, pod−
czas spotkania w ratuszu, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa. 12 grudnia
grono zainteresowane wdrożeniem tego
pomysłu w życie spotkało się ponownie,
by ustalić konkrety. 

Ewa Adasiewicz, dyrektor Wydziału
Kultury, Oświaty i Sportu UM wspólnie
z wiceprezydentem Piotrem Kuberą wy−
stąpili z propozycją, aby stworzyć
w Płocku, na wzór działającego w Serbii
– Centrum Wspierania Młodzieży Szcze−
gólnie Uzdolnionej. - Nauczyciele selek−
cjonują tam dzieci szczególnie uzdolnio−
ne na podstawie specjalnych testów - re−
lacjonowała Ewa Adasiewicz, potem ich
rodzice dostają propozycję, aby dzieci

uczęszczały na zajęcia pozalekcyjne
z wybranych przedmiotów, prowadzone
przez nauczycieli akademickich. Podczas
takich zajęć młodzież poszerza swoją
wiedzę i przygotowuje się do międzyna−
rodowych olimpiad. Jako samorząd je−
steśmy w stanie podjąć podobne działa−
nia już od września przyszłego roku - za−
deklarowała. 

Centrum mogłoby korzystać z bazy
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, po−
mysłodawcy są przekonani, że ze znale−
zieniem odpowiedniej kadry nie będzie
problemu. 

Centrum Wspierania Młodzieży nie
wyklucza stworzenia liceum akademic−
kiego przez PWSZ, bo jak twierdzili
uczestnicy spotkania, chodzi nie tyle
o powstanie kolejnej szkoły, ile o stwo−
rzenie nowatorskiego - kompleksowego
systemu rozwijania talentów. 

Efektem spotkania była „przymiar−
ka” do powołania zespołu, który zajmie
się opracowaniem konkretnego pomysłu,
korzystając z doświadczeń innych – po−
dobnych ośrodków w kraju i zagranicą.
W jego skład mieliby wejść wszyscy
uczestnicy spotkania, czyli: przedstawi−
ciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Mia−
sta, PWSZ, ODN, Orlenu, a poza tym re−
prezentanci środowiska kulturalno−arty−
stycznego i nauczyciele. E.Z. 

Edukacyjny eksperyment

Historia, współczesność i przyszłość
III Liceum Ogólnokształcącego spotkały
się w jednym dniu - 16 grudnia, który
obwołano uroczyście Dniem Tradycji.
Uczniowie klasy maturalnej przygoto−
wali prezentację multimedialną, w której
historia III LO zderza się ze współczes−
nością, a uczniowie klas I, II i IV zapre−
zentowali program słowno−muzyczny „Z
biegiem czasu” po raz kolejny udowod−
niając, że liceum szkoli dobrych infor−
matyków i wytrawnych artystów (świet−
ny zespół muzyczny na czele z solista−
mi). 

Program artystyczny towarzyszył
otwarciu nowej inwestycji: dobudowa−
nego kompleksu szkolnego i zmoderni−
zowanej auli. Dyrektor Liceum Katarzy−
na Góralska podziękowała wszystkim,
dzięki którym udało się sprawnie i szyb−
ko przeprowadzić inwestycję: wykonaw−

cy – obecnemu na uroczystości współ−
właścicielowi firmy MIGBUD z Lipna
oraz urzędnikom z ratuszowego Referatu
Nadzoru i Koordynacji Inwestycji. Do
podziękowań przyłączył się prezydent
Mirosław Milewski. - Dziękuję za rzetel−
ne i terminowe wykonanie inwestycji.
Wbrew przewidywaniom niektórych rad−
nych, uczniom nie groziło żadne niebez−
pieczeństwo podczas budowy, a inwesty−
cja została wykonana zgodnie z planem.
Nową część szkoły: nadbudówkę, w któ−
rej mieszczą się trzy sale lekcyjne i sala
do ćwiczeń korekcyjnych poświęcił pro−
boszcz parafii pw. św. Królowej Jadwigi
ks. Stanisław Kaźmierczak. Uczniowie
zyskali ponadto przebieralnię na wf „z
prawdziwego zdarzenia”, poza tym na
terenie swojej szkoły mają bibliotekę
z czytelnią, do której musieli dotychczas
chodzić do budynku ODN. (e.z.) 

Dzień Tradycji w III LO

Taki hołd złożony został 13 grudnia
2003 roku w płockiej katedrze przez
chór chłopięco−męski Pani Kluci z cze−
skich Litomierzyc pod dyrekcją Wacła−
wa Hancza oraz Pueri Cantores Plocen−
ses pod wodzą Anny Bramskiej.

Pani Kluci, jeden z czterech chó−
rów chłopięcych działających na tere−
nie Republiki Czeskiej, może pochwa−
lić się znacznie dłuższym stażem niż
Pueri Cantores Plocenses (10 lat istnie−
nia, liczne występy zagranicą, między
innymi w Niemczech, Belgii i Francji).
Wszelako w Europejskich Spotkaniach
Chóralnych zadebiutował dopiero te−
raz, rok później niż zespół Bramskiej.
Formułę repertuarową oba chóry mają
podobną (muzyka dawna, współczesna,
kolędy, etc.), a jednak w Płocku każdy
z nich zaprezentował odmienne obli−
cze. Czesi przedstawili dość obszerny
program, w ramach którego usłyszeliś−
my i wczesnobarokowe Audite silente
Praetoriusa, i późniejsze o ponad 200

lat fragmenty mszy Ch. Gounoda,
i utwory czeskich klasyków w rodzaju
A. Dworzaka czy L. Janacka, i wreszcie
anglojęzyczne tematy gospel oraz ne−
gro spirituals. Chór płocki wykonał za−
ledwie cztery pieśni religijne, ale zada−
nie miał trudniejsze, bo pieśni zostały
opracowane przez znanego na niwie lo−
kalnej muzyka Krzysztofa Kralkę
w manierze zdecydowanie moderni−
stycznej (śmiałe harmonizacje, dość
skomplikowane faktury wielogłosowe).
Zespół potrafił sprostać tym trudno−
ściom wykonawczym - i udowodnił, że
się przez cały czas rozwija.

Finałowym akcentem koncertu były
dwie kolędy - w tym słynna Bracia,
patrzcie jeno - odśpiewane przez połą−
czone chóry Pani Kluci i Pueri Cantores
Plocenses. Nie chodziło tu bynajmniej
o współzawodnictwo, lecz o radość by−
cia razem w muzyce - co w okresie
przedświątecznym miało wymowę
szczególną. A. Dorobek

Ideą Europejskich Spotkań Chóralnych, zorganizowanych
w 2003 roku po raz czwarty, pod honorowym patronatem Mini−
stra Kultury i Wojewody Mazowieckiego, z udziałem zespołów
wokalnych między innymi z Bułgarii, Łotwy, Czech i Polski wy−
daje się być bezinteresowny hołd dla najbardziej muzycznej
z muz, znanej jako Polihymnia. 

W HOŁDZIE POLIHYMNII
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Zasługi Karla Dedeciusa dla popula−
ryzacji literatury polskiej w Niemczech
są powszechnie znane - także, miejmy
nadzieję, w mieście, którego od ładnych
paru lat jest obywatelem honorowym.
Mieście partnerskim wobec Darmstadt,
gdzie od prawie ćwierćwiecza działa za−
łożony przez niego Deutsches Polen−In−
situt, jedna z głównych platform polsko−
niemieckiego dialogu kultur - który to
dialog sam Dedecius, Niemiec urodzony
w Łodzi i od dzieciństwa nasiąkły kultu−
rą swej „drugiej ojczyzny”, zdaje się uo−
sabiać wręcz idealnie.

Jego kariera tłumacza, edytora i po−
pularyzatora poezji polskiej zaczęła się
od antologii Lektion der Stille („Lekcja
ciszy”), wydanej po raz pierwszy w Mo−
nachium w 1959 roku. Publikacja okaza−
ła się ogromnym sukcesem (około 200
recenzji), oznaczającym początek przeła−
mywania zimnowojennych lodów mię−
dzy dwoma narodami i przezwyciężania
bolesnych okupacyjnych zaszłości. Po−
czątek prawdziwej lekcji partnerstwa.

Tytuł antologii pochodzi z wiersza
Tymoteusza Karpowicza, delikatnie
i pięknie podejmującego szeroko rozu−
miany problem pokłosia hitlerowskiej po−
żogi. W tym obszarze tematycznym, roz−
szerzonym w kilku przypadkach na okres
stalinowskich „błędów i wypaczeń”,
mieszczą się nieomal wszystkie zamiesz−
czone tu teksty - który to fakt przesądził,
być może, o rezonansie wydawnictwa
w RFN. Na przełomie lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych pamięć nazistowskiego
koszmaru była tam przecież nadal żywa
i bolesna - tam też powstała znana kon−
cepcja tragicznego skażenia powojennej
kultury europejskiej „syndromem Oświę−
cimia” (Th. W. Adorno).

Lektion der Stille została też pozy−
tywnie odnotowana w Polsce - mimo że
na ówczesnym peerelowskim rynku wy−
dawniczym podobnie pomyślana antolo−
gia nie miałaby żadnej racji bytu. Dede−
cius szeroko wykorzystał tu bowiem
wiersze twórców emigracyjnych, od za−
służenie znanych Wierzyńskiego, Miło−
sza czy Wata po znacznie mniej ekspo−
nowanego Floriana Śmieję. Poetów

z ówczesnego kanonu oficjalnego po−
traktował natomiast dość niekonwencjo−
nalnie: z bogatej puścizny Gałczyńskie−
go wybrał, obok dwóch średnio istotnych
miniatur, ledwie fragment Notatek
z nieudanych rekolekcji paryskich,
z Przybosia - mało reprezentatywną Noc
majową, z Tuwima - nazbyt „zaangażo−
wane” Jamby polityczne. Trzeba jednak
pamiętać, że był on wówczas u zarania
swej kariery translatorskiej i do wielu
tekstów, autentycznie ważkich, prawdo−
podobnie nie zdążył dotrzeć - niezależ−
nie od faktu, że dobór utworów został tu
określony przez syndrom „czasu pogar−
dy” (stąd na przykład najbardziej tu za−
skakujący wiersz Jakuba Zonszajna o he−
katombie narodu żydowskiego, oryginal−
nie napisany w... jidysz).

Tak czy inaczej, antologia Dedeciusa
jest, historycznie biorąc, nader ważnym
słowem w polsko−niemieckim dialogu
kulturalnym - toteż można tylko przy−
klasnąć inicjatywie Oficyny Wydawni−
czej ATUT i Wrocławskiego Towarzy−
stwa Oświatowego, które postanowiły
wreszcie udostępnić tę pozycję czytelni−
kowi polskiemu, i to w atrakcyjnym wy−
daniu dwujęzycznym. Opracował je
i opatrzył posłowiem prof. Krzysztof A.
Kuczyński z Uniwersytetu Łódzkiego,
związany też z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Płocku - co pozwo−
liło na zorganizowanie promocji wydaw−
nictwa 8 grudnia 2003 roku w Domu
Darmstadt właśnie pod szyldem PWSZ.

Na program imprezy złożyły się re−
feraty na temat antologii i jej autora,
dwujęzyczna prezentacja wybranych
wierszy przez studentów Instytutu Neo−
filologii PWSZ oraz utwory fortepiano−
we Liszta, Beethovena i Mozarta w wy−
konaniu uczniów lokalnej szkoły mu−
zycznej. Sala wypełniona była dość
szczelnie - wszelako miejscowe środo−
wisko literackie, które powinno objawić
szczególne zainteresowanie rzeczoną
promocją, było na niej reprezentowane
tylko przez niżej podpisanego i przez
Stanisława Nawrockiego (który wystąpił
tu zresztą jako przewodniczący Rady
Miasta). A. Dorobek

LEKCJA PARTNERSTWA

Koleje życia i twórczości Konstante−
go Ildefonsa Gałczyńskiego możemy
prześledzić dokładnie na wystawie
w Książnicy Płockiej zorganizowanej
w 50. rocznicę śmierci poety, otwartej do
17 stycznia. 

Znajdziemy tu ślady najważniej−
szych wydarzeń: na fotografiach widzi−
my młodego kaprala podczas służby
wojskowej, Gałczyńskiego recytującego
wiersze, przy fortepianie, ż żoną, z córką
Kirą. Są też fotografie Konstantego Ilde−
fonsa „juniora” - syna poety, który uro−
dził się ze związku z Lucyną Wolanow−
ską i zamieszkał w Australii. Oprócz
wielu zdjęć na wystawie są również pub−

likacje Gałczyńskiego w prasie. Poeta
współpracował m.in. z „Kwadrygą”,
„Cyrulikiem Warszawskim”, czasopis−
mem „Prosto z mostu”, tuż przed wojną
i wiele lat później publikował swoje tek−
sty w piśmie satyrycznym „Szpilki”. 

W gablotach, gdzie wyłożone są
książki można prześledzić dorobek lite−
racki poety. 

Organizatorom wystawy nie zabra−
kło inwencji i poczucia humoru właści−
wego Gałczyńskiemu, bo tradycyjną wy−
stawę urozmaicają wiersze i ilustracje
zawieszone w oknach Sali Kolumnowej,
a pod sufitem swoje miejsce znalazła
„Zaczarowana dorożka”. (e.z.) 

Urodził się 23 stycznia, gdyby żył, miałby dziś 99 lat. Najwcześ−
niejszą pamiątką jest jego świadectwo urodzenia i fotografia
zrobiona w pierwszych miesiącach życia. 

Wszystko o Gałczyńskim

Płockie Towarzystwo Muzyczne
okres największej świetności przeżywało
niewątpliwie w okresie prezesury Fran−
ciszka Dorobka i sekretarzowania Marcina
Kamińskiego - o czym świadczą przed−
sięwzięcia tak doniosłe, jak nadanie dwóm
Witoldom: Lutosławskiemu i Rowickie−
mu, godności członków honorowych
PTM w październiku 1979 roku (połączo−
ne z koncertem kompozytorskim pier−
wszego z nich w Sali Barokowej Muzeum
Mazowieckiego). Do śmierci Marcina Ka−
mińskiego w sierpniu 1990 roku (preze−
sem był wtedy ówczesny prezydent Płoc−
ka, obecnie też już nieżyjący Janusz Ma−
jewski) nadal działo się tam względnie do−
brze (występy w tejże sali włoskiego wir−
tuoza fortepianu Virginio Pavarany i kana−
dyjskiego skrzypka Davida Zafera z towa−
rzyszeniem pianistki Sharon Krause w po−
łowie lat osiemdziesiątych). 

Kryzys zaznaczył się w dekadzie na−
stępnej - towarzystwo straciło nawet
swój lokal w nie istniejącym już budyn−
ku przy ul. Misjonarskiej i musiało cza−
sowo korzystać z gościnności Spółdziel−
czego Domu Kultury. Teraz wszakże,
pod troskliwą prezesowską ręką Mikoła−
ja Burakowskiego, PTM wydaje się za−
równo wracać do najcenniejszych wąt−
ków dawnej działalności, jak i propono−
wać nowe, oryginalnie pomyślane im−
prezy. Przykładem tych drugich może
być seminarium muzykologiczne zorga−
nizowane w październiku 2003 roku pos−
połu z TNP – pierwsze zaś znalazły kon−
tynuację chociażby w serii koncertów

kameralnych, ongiś należących do stałej
oferty towarzystwa.

W 2003 roku wydarzyło się ich pięć
– pod nie do końca ścisłym szyldem „Kon−
certy płockich muzyków” – w tym aż dwa
w grudniu, 9 i 14, w Domu Darmstadt.
W pierwszym (prowadzenie Anna Brząkal−
ska, sekretarz PTM) wystąpili: związana
z Płockiem studentka IV roku warszawskiej
Akademii Muzycznej – Olga Łosakiewicz
(wiolonczela) i nauczyciel miejscowej
szkoły muzycznej – Przemysław Marcy−
niak (flet), z towarzyszeniem pracownika
naukowego stołecznej AM – Anny Duź
(fortepian). W drugim zaś (prowadzenie:
Mikołaj Burakowski) zaprezentował się
Płocki Kwartet Smyczkowy, od ośmiu lat
stanowiący kameralną „filię” Płockiej Or−
kiestry Symfonicznej, w składzie: Ewa
Kruszewska (skrzypce), Bogusław Tom−
czak (skrzypce), Piotr Kelm (altówka) oraz
Iwona Basiewicz (wiolonczela). Podkreślić
należy dobry poziom wykonawczy, kompe−
tentne słowo wiążące i przemyślany dobór
utworów, wśród których znalazło się miej−
sce i na dzieła z kanonu klasyczno−roman−
tycznego i na repertuar dwudziestowieczny.
Ze szczególnym uznaniem odnotować wy−
pada uprzywilejowanie muzyki w szerokim
sensie współczesnej (choć wszyscy wymie−
nieni kompozytorzy, poza Kilarem i Bau−
mannem, od wielu lat nie żyją) – jeśli bo−
wiem tendencja ta miałaby się utrzymać,
koncerty kameralne pod szyldem PTM mo−
gą stać się z czasem wartościowym uzupeł−
nieniem oferty repertuarowej Płockiej
Orkiestry Symfonicznej. A.D.

RENESANS PTM?

Esej, rozmowa, recenzja - to trzy eta−
py konkursu wiedzy o teatrze zorganizo−
wanego przez Młodzieżowy Dom Kultu−
ry zatytułowanego „Świat jest teatrem”. 

Jury oceniło najpierw 31 esejów
napisanych na jeden z tematów zapro−
ponowanych przez organizatora kon−
kursu. Niemal połowa uczestników
przeszła do drugiego etapu, który pole−

gał na dyskusji na temat napisanej pra−
cy oraz na rozmowie o teatrze. Cała 14
zakwalifikowała się do etapu ostatnie−
go: po obejrzeniu dwóch spektakli
w wykonaniu młodzieży z MDK,
uczestnicy napisali recenzję wybrane−
go spektaklu. 

6 grudnia ogólnopolski konkurs zo−
stał uroczyście rozstrzygnięty. Trzech
jurorów: Wojciech Feliksiak - dyrektor
artystyczny Teatru Staromiejskiego
w Warszawie i Starej Prochoffni, Rafał
Kosecki - aktor i Roma Ludwicka - dy−
rektor MDK przyznało III główne nagro−
dy i wyróżnienia. 

Konkurs wygrał Arkadiusz Molski
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Łochowie, a wśród wyróżnionych zna−
lazły się płocczanki: Magdalena Wiś−
niewska z III LO (wyróżnienie I stopnia)
i Kamila Dorobek z ZS nr 1 (wyróżnie−
nie III stopnia). (e.z.)

Wiem dużo o teatrze
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Nie chowaj nienawiści
po wieczne czasy, ty,
który sam nie jesteś
wieczny Arystoteles

Do 4 stycznia
Dom Darmstadt

Wystawa Stanisława Wyrtla ”Malarstwo na szkle”
5 stycznia

Dom Darmstadt
Pokaz slajdów Klubu Podróży ”Alpy niemieckie, godz.

18
7 – 18 stycznia
Dom Darmstadt

Grafika bułgarska – wystawa zorganizowana we
współpracy w Bułgarskim Instytutem Kultury, godz. 18

8 stycznia
Teatr Dramatyczny

”Gala Karnawałowa” – koncert Płockiej Orkiestry
Symfonicznej z udziałem solistów: Joanny Horodko,

Iwony Tober, Tadeusza Szrenkiera i Ryszarda
Wróblewskiego. Prowadzenie Bogusław Kaczyński,

godz. 19.
9 stycznia

Dom Darmstadt
Promocja tomiku poezji Anny Kühn−Cichockiej pt.

”Miasteczko z widokiem na rzekę”, godz. 18
11 stycznia

MDK
”Dzieciaki Wielkiej Orkiestrze” – koncert połączony

z aukcją prac plastycznych dzieci i młodzieży z MDK,
godz. 11.

Muzeum Mazowieckie
Koncert uczniów PSM, godz. 12

Stary Rynek
Koncert płockich zespołów rockowych, godz. 16,
”światełko do nieba” i gwiazda koncertu Robert

Janowski, godz. 20
14 stycznia 

Dom Darmstadt
Koncert chóru PWSZ – utwory bożonarodzeniowe,

godz. 18
15 stycznia 

Książnica Płocka
Płocka premiera miesiąca: promocja książki Niny

Andrycz pt. ”Bez początku, bez końca”, godz. 18.30
16 stycznia

Muzeum Diecezjalne
Otwarcie wystawy ks. Andrzeja Milewskiego

”Malarstwo”, koncert chóru dziecięcego z PSM, 
godz. 17

Stary Rynek
Płockie kolędowanie: jasełka na Starym Rynku

(widowisko plenerowe), godz. 18
Dom Darmstadt

Wieczór kolęd, godz. 19
17 stycznia

Katedra
Płockie kolędowanie:POS, soliści, płockie chóry,

godz. 19
18 stycznia

Katedra
Płockie kolędowanie: Alicja Majewska, Halina

Frąckowiak, Zbigniew Wodecki, Włodzimierz Korcz,
godz. 19

Do 17 stycznia
Książnica Płocka

Wystawa o K.I. Gałczyńskim ”Cóżem winien, 
żem się tak nabłąkał”
Płocka Galeria Sztuki

Wystawa pt. ”Ogród zaklęty” (z cyklu: W kręgu
twórczości plastycznej kobiet)

21 stycznia
Książnica Płocka

Wystawa fotograficzna PTF ”Mój Płock”, godz. 17
Do 8 lutego

Spichlerz
Wystawa ze zbiorów Marka Sosenki ”Świątecznej 

choinki czar”                  (j)

Kalendarz 
imprez kulturalnych

Do 31 stycznia w Muzeum Mazo−
wieckim można oglądać legendarne
„Kaprysy” Goi. – W ten sposób chcie−
liśmy uczcić 175. rocznicę śmierci
wielkiego hiszpańskiego artysty – mó−
wił na wernisażu (4 grudnia) prezes
Towarzystwa Naukowego Płockiego
Zbigniew Kruszewski. 

Francisco Goya y Lucientes był wy−
bitnym malarzem i grafikiem hiszpań−
skim, którego twórczość obejmuje około
500 obrazów olejnych i malowideł ściennych, niemal 300 akwa−
fort i litografii oraz kilkaset rysunków. Autor zasłynął głównie ja−
ko malarz portretów. W swoim dorobku ma ich około 200, w tym
słynny Portret Karola IV z rodziną, który stworzył będąc głów−
nym malarzem dworu hiszpańskiego. Wtedy też powstała para nie
mniej znanych obrazów Maja ubrana i Maja naga. 

Punktem zwrotnym w życiu artysty stała się choroba,
w wyniku której niemal całkowicie ogłuchł. Wtedy to pojawi−
ły się po raz pierwszy w jego twórczości motywy dziwne, prze−
rażające i satyryczne. Swój wyraz znalazły w serii 80 przejmu−
jących grafik Kaprysy wykonanych techniką akwaforty i akwa−
tinty. Dominuje w nich nastrój tajemnicy i grozy, a świat real−
ny splata się z elementami fantastyki.

TNP w swoich zbiorach posiada najcenniejsze w Polsce
wydanie „Los Caprichos”. Ukazało się za życia Goi w 1799 ro−
ku. – Płocczanie powinni być dumni, że posiadają tak cenną
kolekcję – mówiła Renata Bartnik z lubelskiego Muzeum na
Zamku, autorka wstępu do albumu wydanego specjalnie na to

niezwykłe dla naszego miasta wy−
darzenie. – Grafiki zachowały
wspaniały kolor: lekko brązowy
i wszystkie szczegóły, które w póź−
niejszych kompletach są zgubione.
Poza tym artysta bił je własno−
ręcznie na papierze żeberkowym,
co podwyższa zdecydowanie ich
wartość. 

Ciekawe są losy płockich „Ka−
prysów” i droga jaką przebyły, aby
ostatecznie trafić do Biblioteki im.
Zielińskich Towarzystwa Nauko−
wego Płockiego. Otóż jeden
z przedstawicieli rodu Zielińskich
– Józef Feliks, uczestnik Powsta−
nia Listopadowego i działacz emi−
gracyjny, nabył je podczas swoje−
go pobytu w Hiszpanii w 1852 ro−
ku. Powróciwszy do kraju umie−
ścił je w Bibliotece Skępskiej,
skąd na początku XX wieku, jako
dar rodziny Zielińskich wraz z in−
nymi zbiorami, zostały przekazane
TNP. 

W Muzeum Mazowieckim
Kaprysy zajmują dwie sale.
W pierwszej znajdują się te bar−
dziej realistyczne, sceny satyry
obyczajowej. W drugiej na ryci−

nach przedstawieni są bohaterowie przerażający, potwory, de−
mony i czarownice.

– To kolejne niezwykle ważne wydarzenie dla Płocka – mó−
wił na wernisażu prezydent Mirosław Milewski. – Do dziś Ka−
prysy Goi wywołują zarówno zachwyt, jak i przerażenie. Mam
nadzieję, że ten bezcenny zbiór obejrzą nie tylko płocczanie.

Wernisaż uświetniła koncertem muzyki hiszpańskiej Płoc−
ka Orkiestra Symfoniczna i jej gość Joanna Cortez. Z okazji
wystawy Towarzystwo Naukowe Płockie wydało album
i pocztówki z reprodukcjami Kaprysów, a poczta przygotowa−
ła specjalny stempel z podobizną artysty.

Małgorzata Domańska
* akwaforta – technika graficzna polegająca na trawieniu

kwasem azotowym rysunku wykonanego na pokrytej woskiem
płycie miedzianej, wypełnieniu wytrawionych miejsc farbą
i odbiciu na papierze.

* akwatinta – technika graficzna zbliżona do akwaforty,
różniąca się od niej wytrawieniem płaszczyzn, a nie kresek.

Przerażający i zachwycający Goya

Nazwiska miesięcy
Polskie miesiące mają nazwy od terminów niektórych i okoliczno−

ści, jako Styczeń, że styka się z przeszłym miesiącem, którego też zaty−
kano, nie umiejąc pisać, to jest znaczono stacje na konsystencję zimo−
wą wojska, która zowie się ”stativa”. Luty, jakoby stanowiący lody, iż
zlutowania nad srogością zimy potrzeba było, dla lepszej odzieży, dla
czego przysłowie dawne: Luty wdziej buty. Marzec częścią od Marsa
zachowuje imię, iż podczas niego nakazywano ekspedycje marsowe.
Kwiecień zowie się od wynikających bardzo wcześnie kwiatów i drzew
kwitnących. Maj od zieloności się nazywa, gdy już szałasze wojskowi
ludzie mieli czym maić, to jest od słońca zastawiać i cienie dla swojej
wygody robić. Czerwiec nazywany, iż robak, czerw rzeczony, najbar−
dziej na ten czas toczy drzewa i w nich mnoży się operacja rozgrzane−
go słońca. Lipiec od lipy nazwany, podczas którego na lipy spada żyz−
na rosa do brania miodu przez pszczoły i dlatego miód wtenczas pod−
bierany lipcem się zowie, bardzo przedni. Sierpień od sierpa nazywa
się, iż tego miesiąca, co żywo, bierze się do żniwa, aby zboża z pola ze−
brano. Wrzesień od wrzesienia, alias wrzosów, badela czy chrostu na−
zywa się, które, gdy wypali na wiosnę, w wrześniu grzyby rodzą się do
pożywienia ludzkiego. Październik zowie się od paździerza spod cierlic
i międli pochodzącego podczas wyprawiania lnów i konopi w tym mie−
siącu. Listopad od liścia opadania liczono, jakoby list opad. Grudzień
od grudy natenczas mrozem błot ściągnionych nazywa się.

Te imiona miesiące wzięły od prostego pospólstwa, gdy jeszcze
żadnych nauk nie było ani kalendarzów, tylko po nowiach miesią−
ca (księżyca) miarkowali się.

(z Kalendarza Duńczewskiego na 1761 rok)

Miłość i śmierć. Komentarz Goi: Wi−
dzicie tutaj kochanka z Calderony, któ−
ry niezdolny do wyśmiania rycerza,
umiera w ramionach ukochanej i traci
ją przez swą zuchwałość. Nieroztrop−
nie jest wyciągać szpadę zbyt często

I nadal nie odchodzą. Komentarz: Ten kto nie zasta−
nawia się nad niestałością fortuny śpi spokojnie oto−
czony niebezpieczeństwami; nie wie jak unikać
krzywdy, która mu zagraża i nie ma nieszczęścia,
które by go nie zaskoczyło
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Święta na obrazku
Wśród ponad 400 kart świątecznych nadesłanych na konkurs do Młodzieżowego Domu Kultury pt. „Naj−

ładniejsza karta świąteczna” więcej było fantazyjnych form, a mniej tradycyjnych obrazków z wyobraże−
niem Bożego Narodzenia. Najbardziej autentyczne wydają się rysunki 5−6−latków, najmłodszych uczestni−
ków konkursu, na których widać „rękę dziecka”. Pozostałe kartki wykonane są tak dokładnie, że raczej nie
powstały bez pomocy dorosłych. Dominują na nich wizerunki choinek, mikołajów, bałwanków, są też mo−
tywy religijne: żłóbek, Maryja z Józefem i Dzieciątkiem, Trzej Królowie. Prace są malowane na płótnie, wy−
lepiane, błyszczące, witrażowe, anioły ozdobione koronkowymi falbankami.

Prezydent Płocka nagrodził pracę Agnieszki Bigos z Gimnazjum w Staroźrebach, która przedstawia
płocki ratusz, a przed nim choinkę z prezentami i Mikołaja (na zdjęciu). 

Pierwsze miejsca w swoich grupach wie−
kowych zajęli: 7−letni Jakub Frątczak z SP
nr 17, 10−letnia Paulina Wereszczyńska
z POKiS oraz 15−letnia Małgorzata Maj−
chrzak z Gimnazjum nr 8 w Płocku i Kasia
Gołębiewska z I Prywatnego Gimnazjum
w Płocku. 

Zanim prace zostały zaprezentowane,
a dzieci nagrodzone, goście wysłuchali kon−
certu w wykonaniu dzieci z integracyjnego
oddziału Miejskiego Przedszkola nr 33, które
niedawno, z okazji 20−lecia istnienia, nadało
swojej placówce imię Jeana Vaniera (dyrektor
placówki Anna Żaglewska wraz z życzeniami
otrzymała statuetkę Króla Maciusia I) oraz
zespołów z MDK.                                (e.z.)

Integracyjny 
Mikołaj

Ponad 250 dzieci ba−
wiło się na zabawie mi−
kołajkowej w sali
„Wcześniaka”. Imprezę
zorganizowało, już po raz
piąty, Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Ich
Rodzinom „Silni Razem”
oraz Centrum Wolonta−
riatu działające przy
Urzędzie Miasta. Zdrowe
dzieciaki bawiły się
z niepełnosprawnymi,
m.in. z uczestnikami
warsztatów terapii zaję−
ciowej, uczniami szkół
specjalnych i klas inte−
gracyjnych. 

Zastępca prezydenta Piotr Kubera wręczył wolonta−
riuszom akty podziękowania podpisane przez Prezyden−
ta oraz skromne upominki. – Jesteście wyjątkowymi
ludźmi – mówił. – Cieszymy się, że jesteście wśród nas. 

Dla wszystkich zgromadzonych program artystyczny
przygotowali klerycy z Wyższego Seminarium Duchow−
nego, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 i wo−
lontariusze. Były konkursy i prezenty od Mikołaja. Każde
dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami, zebranymi pod−
czas listopadowej zbiórki w sklepach Polo Market, PSS
Zgoda oraz Champion. Nie obyło się także bez poczęstun−
ku, który przygotowały płockie firmy. (m.d.)

Mikołaj 
na wodzie

Taką oryginalną imprezę, nie tylko z naz−
wy, przygotował Miejski Zespół Obiektów
Sportowych. Na basenie Podolanka spotkały
się dzieci z klas III, objętych obowiązkową
nauką pływania oraz klas II, grających w teni−
sa ziemnego w ramach zajęć WF. 

Przed dzieciakami wystąpili aktorzy płoc−
kiego teatru, a uczniowie popisywali się swo−
imi zdolnościami pływackimi. A ponieważ
było to spotkanie mikołajkowe, nie obyło się
bez świątecznych paczek.               (m.d.)

Mikołaj
bbyyłł wwśśrróódd  nnaass

W niedzielę 21 grudnia na Starym Rynku 
płocczanie dzielili się opłatkiem

ZDJĘCIA: JAN WAĆKOWSKI, MARIAN PRZEPIÓRKOWSKI


