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W 2005 roku miejska kasa
dysponować będzie kwotą
492 mln 513 tys. złotych.

Spodziewamy się dochodów w wyso−
kości ponad 418 mln 513 tys. złotych,
zaś wydatki zaplanowano na 474 mln
613 tysięcy. Do tego dochodzi 50 mln
z budżetu państwa na most i 91 mln zło−
tych środków unijnych na budowę dróg
dojazdowych. Daje to w sumie rekor−
dową kwotę ponad 600 milionów. Defi−
cyt budżetowy szacowany jest na 56
mln 100 tys. złotych. Pokryty ma zostać
z pieniędzy uzyskanych z prywatyzacji
którejś z gminnych spółek (w grę
wchodzi PEC, Wodociągi Płockie
i ZUOK) i kredytu w wysokości 18 mln
złotych.

W dochodach 67 proc. stanowią do−
chody własne, a drugą – pod względem
wielkości – pozycję zajmują subwencje
– 21 proc. Z samych podatków i opłat
lokalnych do miejskiej kasy powinny
wpłynąć 132 mln złotych. Kolejnych
119 mln spodziewamy się z naszego
udziału w podatkach stanowiących do−
chód Skarbu Państwa – tutaj lwia część
pochodzi ze zobowiązań finansowych
Orlenu. Szacuje się, że dochody z ma−
jątku gminy wzrosną z 5,9 mln złotych
w roku 2004 do 18 mln złotych w roku
następnym.

Na co wydamy

Najwięcej na inwestycje; łącznie z bu−
dową mostu i dróg dojazdowych wyda−
my 44 proc. wszystkich pieniędzy przez−
naczonych na ten cel. Inwestycje tran−
sportowe mogą liczyć na 72 mln, gospo−

darka komunalna zasilona zostanie po−
nad 22 milionami złotych, a oświata
skonsumuje 9 milionów 700 tys. zło−
tych. Na gospodarkę mieszkaniową za−
planowano ponad 8 milionów. Łącznie
z dofinansowaniem z funduszy ochrony
środowiska na inwestycje proekologicz−
ne wydamy 6 mln 600 tys. zł.

Inwestycje drogowe (o różnym stop−
niu zaawansowania) dotyczyć będą 54
miejsc na 10 osiedlach: 16 ulic będzie
zbudowanych bądź gruntownie wyre−
montowanych, na 8 roboty będą rozpo−
częte w 2005 roku, a dokończone w na−
stępnym, zaś dla kolejnych 30 zadań
przygotowana zostanie dokumentacja.

Na remonty bieżące Miejski Zarząd
Dróg dostanie o 2 mln złotych więcej
niż w 2004 roku.

Na oświatę wydanych zostanie 155
milionów: 116 mln z subwencji i 39
mln zł z budżetu miasta – głównie na
remonty i inwestycje. Remonty pla−
nowane są w 24 placówkach oświa−
towych; największą inwestycją bę−
dzie rozbudowa Jagiellonki (6 mln)
a nowością – planowane na kilka lat
– remonty przyszkolnych boisk spor−
towych. W 2005 roku za 2 mln zł do
porządku doprowadzone zostaną bo−
iska w dwóch gimnazjach i dwóch
szkołach podstawowych, a na Podol−
szycach ruszy budowa przedszkola
(1 mln).

Z innych znaczniejszych planowa−
nych wydatków warto wymienić: 7,4
mln zł na modernizację ul. Tumskiej,
5,5 mln na remont starego mostu, 4
mln na obwodnicę północną, 1 mln
460 tys. zł na adaptację Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecz−
nych przy ul. Misjonarskiej, 40 ka−
mer monitorujących kolejne ulice,
ponad 2 mln złotych na zakup specja−
listycznego sprzętu dla SZPZOZ, 11
mln zł na budowę amfiteatru, aż 9
mln zaplanowano na rozwój kultury
fizycznej i sportu, 600 tys. zł na in−
frastrukturę techniczną pod budow−
nictwo mieszkaniowe, 1 mln 800 tys.
na zagospodarowanie Sobótki (kana−
lizacja, alejki, ścieżka rowerowa
u podnóża skarpy), 1 mln 180 tysięcy
na dalsze unowocześnianie ogrodu
zoologicznego. E.J.

– To najlepszy budżet od wielu lat – zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – zachwalał projekt na konferencji,
poprzedzającej budżetową sesję Rady Miasta prezydent Mirosław Milewski.

O d nowego roku korespondencję
wychodzącą z Urzędu Miasta,

skierowaną do adresatów mieszkają−
cych w Płocku, dostarczać będzie 12
ratuszowych gońców. Nie zdziwmy
się, gdy do naszych drzwi zapuka sym−
patyczny człowiek np. z decyzją admi−
nistracyjną czy zawiadomieniem po−
datkowym i poprosi o pokwitowanie
odbioru na specjalnym formularzu. Je−
śli goniec nie zastanie adresata będzie
ponawiał próbę dostarczenia kores−
pondencji trzykrotnie (w następnych
dniach), o różnych porach.

– Na stanowiskach gońców zatrud−
niliśmy osoby bezrobotne, polecone
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej – mówi dyrektor Wydziału
Organizacji i Spraw Administracyj−
nych Krzysztof Ławniczak. – Spo−
dziewamy się, że takie rozwiązanie

będzie korzystne dla obu stron; kil−
kanaście osób znalazło pracę,
a Urząd zaoszczędzi kilkanaście ty−
sięcy złotych na usługach poczto−
wych. Gońców przeszkoliliśmy i wy−
posażyliśmy w legitymacje. Płoccza−
nie nie powinni bać się wpuszczać
ich do domu.

W przypadku nie zastania adresata
goniec może zostawić (oczywiście za
pokwitowaniem) korespondencję do−
rosłemu domownikowi albo sąsiado−
wi. W tym drugim przypadku adresa−
towi zostawi zawiadomienie o odbio−
rze pisma przez sąsiada.

W następnym numerze „Sygnałów”
zamieścimy zdjęcia wszystkich ratu−
szowych gońców, by płocczanie nie
mieli obaw przed otwieraniem im
drzwi, jak również wzory zawiadomie−
nia i potwierdzenia odbioru pisma. (j)

Goniec zamiast listonosza

Pełna kasa
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Prezydent zarządził

Wstęp na lodowisko
Ustalony został cennik opłat za korzysta−

nie z lodowiska w Miejskim Centrum Spor−
tu. Bilety są zróżnicowane w zależności od
pory dnia. W dni robocze, w godz. od 10 do
15 indywidualny bilet normalny kosztuje 4
złote (ulgowy 2 zł.), a po południu (godz.
15−22) 5 zł (ulgowy 2 zł.). W soboty, nie−
dziele i święta przed południem za ślizganie
zapłacić trzeba 6 zł (ulgowy 3 zł.) a po po−
łudniu 7 zł (ulgowy 3 zł.). Bilet uprawnia do
korzystania z lodowiska przez 45 minut.
Pełną godzinę (60 minut) jeździć mogą
grupy zorganizowane ale za 300 złotych.
Nie dotyczy to uczniów pod opieką pedago−
ga (klasy), którzy mogą korzystać z lodowi−
ska bezpłatnie. Na lodowisku prowadzona
będzie także nauka jazdy na łyżwach – 50 zł
od osoby. Do korzystania z biletów ulgo−
wych są uprawnieni: dzieci i młodzież do 19
lat, studenci do 24 lat, emeryci i renciści.

Kai Kairos na 3 Maja
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

i Młodzieży „Kai Kairos” zwróciło się
o wynajęcie 9 pomieszczeń (175 mkw.)
w budynku przy ul. 3 Maja 18, w których
zamierza zorganizować Ośrodek Profilak−
tyki i Terapii Ambulatoryjnej oraz prze−
nieść tam punkt konsultacyjny ds. uza−
leżnień od narkotyków, mieszczący się
obecnie przy Alei Roguckiego. Prezydent
ustalił dla nich preferencyjną stawkę
czynszu 1 zł/mkw.

Usuną zawalidrogi
Prezydent wyznaczył firmę Pomoc

Drogowa – Holowanie Marzena Betkow−
ska do usuwania i parkowania usuniętych
z drogi pojazdów. Samochody te kiero−
wane będą na parking przy ul. Kilińskiego
12. Zgłoszenia w sprawie usunięcia
z drogi pojazdu przyjmowane są pod tel.
601 307 260, 26 15 017 i 26 15 417
przez całą dobę.

Komisja stypendialna
Prezydent powołał Miejską Komisję

Stypendialną dla przyznawania stypen−
diów uczniom i studentom w ramach
projektów: „Ze stypendium ku dojrzało−
ści” i „Ze stypendium po tytuł”. Przewod−
niczącym 7−osobowej komisji został z−ca
prezydenta Piotr Kubera. (j)

* CBŚ przejęło od radomskiej policji
sprawę uprowadzenia przed 3 laty
Krzysztofa Olewnika.

* Wojewoda Mazowiecki przekazał 3 mln
złotych szpitalowi wojewódzkiemu na
utworzenie oddziału kardiologii inwazyjnej.

* Na cmentarzu przy al. Kobylińskiego
znaleziono (5 grudnia) zwłoki noworodka.

* Ks. Wojciech Góralski uhonorowany
został przez papieża godnością protonota−
riusza apostolskiego. W diecezji płockiej
tytuł ten posiadają jeszcze dwaj duchowni.

* Urząd Marszałkowski otrzymał certy−
fikat jakości ISO 9001:2000.

* Chór PWSZ „Vox Juventutis” zajął II
miejsce i zdobył „srebrną wstęgę” na XIV
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ad−
wentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze.

* Dwusetnemu wydaniu Notatek Płoc−
kich towarzyszyła w TNP sesja naukowa
nt. „Czasopisma społecznego ruchu nau−
kowego”.

* Od nowego roku Zakład Energetyczny
Płock stanie się oddziałem gdańskiego
koncernu Energa.

* Znów ograniczone zostały połączenia
kolejowe Płocka z Kutnem – z sześciu po−
zostały trzy.

* Gospodarzem płocko−włocławskiego
odcinka Wisły został Polski Związek
Wędkarski.

* W styczniu na płockie ulice wyjedzie 6
nowych autobusów Komunikacji Miejskiej.

* Zawodnicy UKS Judo−Kano Płock za−
jęli drużynowo I miejsce wśród mężczyzn
w 18. Memoriale im. Aleksandra Leńczu−
ka w Łodzi.

* W Nowatorze (ul. Dworcowa) pow−
staje nowa przychodnia z lekarzami pier−
wszego kontaktu.

* Szefem płockiego SdPL został 37−let−
ni dyrektor ds. informatyki w DLS Jacek
Mackiewicz.

* Piotr Gałka z MUKS pobił rekord Polski
16 i 17−latków na pływackich zawodach Eu−
ropy środkowej w Żylinie na Słowacji.

* Eryk Smulewicz – dyrektor Centrum
Wspierania Biznesu zdobył tytuł i statu−
etkę „Przyjaciela Europy 2004” przyzna−
wany przez ogólnopolskie stowarzysze−
nie „Pro Europa”.

* SADROB otworzył przed świętami na
Zielonym Jarze swój kolejny sklep firmowy. 

* Do 30 kwietnia przedłużony został
termin wymiany praw jazdy wydanych
między 1 stycznia 1984 a 30 kwietnia
1993 roku.

* Działa już ratuszowy telefon zaufa−
nia. Pod nr 364 09 99 dzwonić można
od poniedziałku do piątku w godz. 15
–22 a w soboty od godz. 11 do 19. Dla
abonentów Petrotelu połączenie jest
bezpłatne. Można też wysłać maila: 
internet_zaufania plock.um.pl (j)

Minęło pół miesiąca...

Wymienili
Jagiellonka ma nowe okna. Na razie tylko od strony północnej, ale planowane

są dalsze inwestycje. – Wszystkie okna są drewniane, a ich projekt zatwierdził
konserwator zabytków – wyjaśnia Stanisław Stańczak, dyrektor Wydziału Gos−
podarki Mieszkaniowej. Koszt prac wyniósł ok. 150 tys. zł, a okna dostarczył
płocki przedstawiciel niemieckiego producenta.

W 2005 roku zostanie wymieniona reszta okien w budynku głównym. – Po−
nadto odnowimy całą elewację szkoły – zapowiada Stanisław Stańczak. – W bu−
dżecie na ten cel zarezerwowano 500 tysięcy złotych. (m.d.)
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Mieszkańcy Ciechomic mają
nowy chodnik. Dzięki temu zwię−
kszy się bezpieczeństwo pieszych. 

Realizacja inwestycji trwała trzy
miesiące, a wykonawcą był gosty−
niński Budrox. – Chodnik ma 1,3 ki−
lometra długości i został położony
na odcinku od kościoła do ul. Łąc−
kiej – opowiada radny Jerzy Sewe−
ryniak. – Wykonany jest z szarej
kostki polbrukowej. Kosztował ok.
400 tys. zł. Budowa obejmowała tak−
że zatoczkę autobusową.

– To pierwszy etap inwestycji – zapewnił wiceprezydent Tomasz Kolczyński.
– Do 2006 roku chcemy zakończyć budowę chodnika aż do ulicy Kutnowskiej. Wte−
dy całość będzie miała ponad cztery kilometry długości. (m.d.)

Po polbruku
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Takie tablice pojawią się w miejscach
postojowych dla osób niepełnospraw−
nych, nagminnie zaj−
mowanych przez nieu−
prawnione do tego oso−
by. Biuro Rzecznika
Osób Niepełnospraw−
nych Urzędu Miasta
Płocka przygotowało
w grudniu 100 tablic par−
kingowych. W pierwszej kolejności oz−
nakowane zostaną miejsca przy Urzędzie
Miasta, Urzędzie Wojewódzkim, ZUSie,
Urzędzie Skarbowym, szpitalu woje−
wódzkim i św. Trójcy. Tablice pojawią
się również przy przychodniach lekar−
skich, supermarketach i sklepach „As”,
a w następnej kolejności na parkingach
osiedlowych i przy innych urzędach i bu−
dynkach użyteczności publicznej. 

Akcja parkingowa prowadzona jest od
1,5 roku. Płock był jednym z pierwszych
miast, które zauważyło ten problem. Na
początku były to ulotki wkładane za wy−
cieraczki kierowców parkujących na ko−

pertach. Od września akcja ma
charakter ogólnopolski. – Od
tego czasu nie było wiele
skarg, akcja rzeczywiście przy−
niosła duży skutek, ale nadal
trzeba kierowcom o tym przy−
pominać – mówi Marzena Ka−

laszczyńska, Rzecznik Osób
Niepełnosprawnych w Płocku. 

Do akcji włączyły się rady osiedli,
szczególnie aktywna jest Wyszogrodzka,
oraz Europejskie Stowarzyszenie Posz−
kodowanych w Wypadkach Samochodo−
wych „Diament”. Pomagają również wo−
lontariusze z Centrum Wolontariatu. 

W styczniu powstanie następnych
200 tablic. Mogą się również po nie
zgłaszać osoby indywidualne. (rł)

Nowe tablice

Na remont
Oddział Zarządzania Kryzysowego,

Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta przekazał nowemu Sto−
warzyszeniu na Rzecz Osób Niepełno−
sprawnych z Autyzmem „Odzyskać
więzi” 70 litrów farby, 20 mkw. glazu−
ry oraz 25 kg szpachli. Materiały zo−
staną wykorzystane przy remoncie po−
mieszczeń Stowarzyszenia przy ul. 3
Maja 18. (m.d.)

Mikołaj u Prezydenta
Przygotowywaniem świątecznych

upominków zajmowali się uczestnicy
wszystkich sześciu płockich warsztatów
terapii zajęciowej. Prezydent otrzymał
około 400 kart świątecznych, anioły
z masy solnej, stroiki, bombki, drewnia−
ne choinki i świąteczne pierniczki. Ucz−
niowie I Prywatnego Liceum Plastycz−
nego pomalowali 150 bombek.

Bożonarodzeniowymi upominkami
zostali obdarowywani w okresie przed−
świątecznym goście odwiedzający ra−
tusz. Karty świąteczne zostały rozesła−
ne m.in. do miast partnerskich. ag
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Minął drugi rok pracy Rady Miasta czwartej kaden−
cji. Był niewątpliwie spokojniejszy niż pierwszy. Czy
radni są zadowoleni z efektów swojej pracy? Oto co
nam powiedzieli wiceprzewodniczący:

Tomasz Korga

– Sądzę, że był to rok spokoj−
nej, rzetelnej, powiedziałbym na−
wet mrówczej pracy Rady. Nie
było chyba żadnych spektakular−
nych sukcesów ani porażek, ale
załatwionych zostało wiele pod−
stawowych spraw, także takich
które na załatwienie czekały bar−
dzo długo. Wyciszyły się konflikty, które znacznie utrud−
niały pracę w 2003 roku, z pewnością dzięki wyważonej,
spokojnej postawie naszego przewodniczącego Stanisła−
wa Nawrockiego, którego, niestety, w październiku stra−
ciliśmy. Budżet został przyjęty bez większych problemów
i generalnie rzecz biorąc, sądzę, że możemy wystawić so−
bie za rok 2004 ocenę pozytywną.

Parę rzeczy, które wzbudziły ożywioną dyskusję
– tak w Radzie jak i w mieście – nie zostało zakończo−
nych i zapewne wrócą w tym roku. Mam na myśli
przede wszystkim trzy sprawy: Multikino, bożnicę
i wieżę ciśnień. Uważam, że miasto zasługuje przynaj−
mniej na jedno dobre multikino, jeśli nie dwa. Sygna−
ły wysyłane z ratusza do inwestorów powinny być bar−
dziej czytelne; radni sprzeciwili się budowie multikina
na Nowym Rynku, ale teraz, gdy teren przejmie Rynex,
sprawa zapewne powróci. Stąd niepokojące wieści
z Max−Filmu, który dzierżawi Przedwiośnie i zaczął
w nie inwestować, ale teraz zastanawia się, czy mu się
to opłaci. Na Podolszycach również – przez lata nic
się nie działo, teraz ogrodzono teren i... dalej nic się
nie dzieje. Powinniśmy jasno określić swoje stanowi−
sko: chcemy mieć jedno kino, dwa, a może trzy. Uwa−
żam też, że nie należy sprzedawać bożnicy; to zabyt−
kowy obiekt, który powinien służyć miastu – szczegól−
nie teraz, kiedy trzeba będzie gdzieś pomieścić zbiory
Muzeum Mazowieckiego. Niszczejąca wieża ciśnień
też nie wystawia dobrego świadectwa gospodarzom
miasta. To, może w stosunku do wielu dużych ważnych
spraw jak most, drogi czy plany zagospodarowania
przestrzennego miasta, drobne sprawy ale uwierają
i w 2005 roku będziemy musieli poświęcić im więcej
uwagi. Nie lubię spraw niedokończonych.

Lech Latarski

– To był mój dziesiąty rok
pracy w Radzie Miasta. Miro−
sław Milewski jest już piątym
prezydentem z którym współ−
pracuję.

Cały plan pracy został,
w zasadzie, w całości zreali−
zowany, odbyliśmy wszystkie
sesje, plus dwie nadzwyczajne – jedna poświęcona
uhonorowaniu naszego zmarłego przewodniczącego
– Stanisława Nawrockiego. 

Jestem zadowolony, że sporo pieniędzy udało nam
się zaoszczędzić – przetargi, inwestycje, realizowane
były po niższych cenach niż w latach poprzednich. Za
drugi duży plus uważam wejście z inwestycjami w ma−
łe osiedlowe uliczki, które przez wiele lat czekały na za−
interesowanie. Mam satysfakcję z wyremontowania
Bielskiej i Mickiewicza, Obrońców Westerplatte.

Myślę, że wykazaliśmy się także troską o poziom
życia mieszkańców, ograniczając podwyżki podat−
ków, cen wody, ciepła i biletów komunikacji miej−
skiej do minimum. 

Pewien dyskomfort – choć to nie ma bezpośred−
niego przełożenia na pracę Radzie – mam, jako
związkowiec, jeśli chodzi o współpracę ze spółka−
mi gminnymi. Przede wszystkim uważam, że bar−
dzo źle się stało że zwolniono z pracy przewodni−
czącą związku zawodowego w PEC−u. W perspek−
tywie prywatyzacji spółek gminnych, rola związ−
ków zawodowych powinna być doceniona i takie
działanie na pewno nie przysporzy zwolenników
prywatyzacji.

Generalnie jestem zdania, że spółek gminnych
mających bezpośredni wpływ na poziom życia
mieszkańców, nie powinno się prywatyzować. Np.
w Darmstadt, które to miasto ma przecież znacz−
nie większe doświadczenie w funkcjonowaniu
w gospodarce rynkowej, wszystkie spółki komu−
nalne pozostają własnością miasta. Niedochodo−
we spółki np. komunikację, która z reguły jest de−
ficytowa, połączono z dochodowym zakładem
energetycznym i oba te podmioty razem nieźle
funkcjonują. 

Niepokoi mnie także brak widocznych efektów w
walce z bezrobociem, choć miasto ma na to wpływ
bardzo ograniczony. E.J.

Drugi rok kadencji Rady Miasta

Czas mrówczej pracy

Aby zdobyć zaufanie klientów, szacunek partnerów
i pracowników, przedsiębiorstwa coraz częściej poka−
zują swoją wrażliwość na wartości społeczne. To,
obok przestrzegania praw człowieka i pracowniczych,
sprzeciw wobec korupcji i niszczeniu środowiska, je−
den ze standardów Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu i inicjatywy Global Compact. 

– GC stał się największą inicjatywą globalną, sku−
piającą ponad 8 tys. członków. Oznacza społeczny
kontrakt pomiędzy biznesem, ONZ a społecznościami
lokalnymi. Firmy współpracujące w ramach GC zga−
dzają się wprowadzić 10 zasad etycznych (tzw. Zasa−
dy Sullivana) – mówił podczas otwarcia Forum Anton
Stadler z Biura Global Compact w Nowym Yorku. Do
już wspomnianych należy dodać jeszcze zasadę uczci−
wej konkurencji i przejrzystość działania.

Na gospodarza konferencji wybrano Płock jako
pierwsze miasto, które uruchomiło innowacyjny mo−
del budowania partnerstwa pomiędzy sektorem bizne−
su, organizacjami pozarządowymi i władzami lokal−
nymi. Fundusz Grantowy i Forum dla Płocka było,
obok Grup Partnerskich oraz Funduszy Lokalnych,
jednym z trzech najciekawszych modeli prezentowa−
nych na konferencji.

Działać lokalnie

Fundusze Lokalne lub Lokalne Organizacje Filan−
tropijne to organizacje nie nastawione na zysk, apoli−

tyczne, które zbierają i przyznają środki finansowe na
rzecz poprawy warunków życia konkretnych społecz−
ności lokalnych. Fundusz Lokalny może tworzyć ka−
pitał żelazny, łącząc darowizny wielu darczyńców
w jeden wieczysty kapitał, a odsetki uzyskiwane z lo−
kat i inwestowania kapitału żelaznego, przeznacza
w formie dotacji i grantów na finansowanie inicjatyw
i programów, wynikających z analizy potrzeb lokal−
nych i woli darczyńców.

– Współpracujemy z 20 Funduszami Lokalnymi.
17 z nich zebrało już 5 mln zł na kapitał żelazny.
Przyznało ponad 1,4 tys. lokalnych dotacji na sumę
2 mln zł (organizacjom, grupom młodzieżowym,
klubom, domom kultury, szkołom i innym organi−
zacjom społecznym) – mówił Paweł Łukasiak
z Akademii Rozwoju Filantropii. – Cała sieć jest
jak jedna wielka fundacja, ale działa lokalnie. Atu−
tem takich funduszy jest dobra znajomość potrzeb
środowiska, w którym działają.

Rozwiązać problem

Jak mówi Szymon Konarski z firmy piarowskiej
CIC, współpracującej z BP chodzi o efektywność
działań, a nie o chwalenie się. – Chemy pomagać
w rozwiązywaniu problemów a nie łagodzić ich skut−
ki, jak ma to miejsce w przypadku sponsoringu – do−
daje. Liczy się długofalowa strategia, zakładająca
współudział członków danej społeczności. I podaje
przykład zaangazowania się BP w akcję „Pajacyk”,
prowadzoną przez Polską Akcję Humanitarną. – Każ−
dy uczestnik programu BP partnerclub może przeka−
zać zgromadzone punkty na dożywianie dzieci. Jeden
posiłek to równowartość 100 punktów. W 2003 r. BP
wraz ze swoimi klientami przekazała na Akcję Paja−
cyk ponad milion złotych, a do tej pory 2,3 mln − mó−
wił Konarski. 

Po co firmy angażują się w taką działalność? Zda−
niem Konarskiego motywacje są różne: chęć zmiany
wizerunku firmy, przywiązania klientów i pracowni−
ków do firmy lub pośrednio zysk. – Fenomenem tego
zjawiska jest to, że bez względu na motywy, jakimi kie−
ruje się firma powstaje obiektywne dobro – dodaje.
– Ale najbardziej efektywne partnerstwo opiera się na
wspólnych wartościach, pozwalających osiągnąć
wspólne cele i wzajemne korzyści.

Organizatorami Forum byli: Komitet Sterujący
Global Compact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
UNDP oraz Urząd Miasta. (rł)

Bez względu na motywy, jakimi kierują się
firmy, realizujące projekty partnerstwa pub−
liczno – prywatnego powstaje obiektywne
dobro. To fenomenem tego zjawiska.

Dobre Praktyki

XIII fina³
W ubiegłym roku było mroźnie, ale koncerty

i zbiórka pieniędzy trwały do późnego wieczora.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała wów−
czas w Płocku ponad 140 tys. zł. Na ulicach było ok.
600 wolontariuszy. 

W tym roku finał zaplanowano na 9 stycznia. Od
godziny 11 do 14 w Młodzieżowym Domu Kultury
będzie trwał koncert „Dzieciaki Wielkiej Orkiestrze”
połączony z aukcją gadżetów WOŚP i prac plastycz−
nych dzieci i młodzieży z MDK. W tym samym cza−
sie na scenie przed ratuszem będą występować ucz−
niowie z płockich szkół. Od godz. 17 w Domu Dar−
mstadt rozpocznie się koncert z udziałem chóru
„Minstrel”, skierowany do świata biznesu pt. „Złote
Serca Orkiestrze”, również połączony z aukcją. A go−
dzinę wcześniej na scenę na Starym Rynku wejdą
płockie zespoły rockowe. Na godzinę 20, jak w całej
Polsce, zaplanowano „światełko do nieba”. 

Kwadrans później powinien rozpocząć się koncert
gwiazd, w którym wystąpią: Harlem, Róże Europy
i Big Day.

Tegoroczny finał przebiega pod hasłem: Nowo−
czesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii
i pediatrii. (rł) 

JA
N

 W
A

Ć
K

O
W

SK
I



4 Sygnały Płockie

* XXXIV SESJA RADY MIASTA * XXXIV SESJA RADY MIASTA * XXXIV SESJA RADY MIASTA * XXXIV SESJA RADY MIASTA *

1. UCHWAŁA NR 609/XXXIV/04
w sprawie rozszerzenia składu oso−
bowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Płocka.

2. UCHWAŁA NR 610/XXXIV/04
w sprawie rozszerzenia składu oso−
bowego Komisji Gospodarki Ko−
munalnej Rady Miasta Płocka.

3. UCHWAŁA NR 611/XXXIV/04
w sprawie wyrażenia zgody na wy−
najęcie Archiwum Państwowemu
w Płocku lokalu użytkowego,
mieszczącego się w budynkach przy
ul. 1 Maja 1/ Kolegialna 13/ Kole−
gialna 11 w Płocku.

4. UCHWAŁA NR 612/XXXIV/04
w sprawie przyjęcia „Programu współ−
pracy Miasta Płocka z organizacjami
pozarządowymi działającymi na tere−
nie Miasta Płocka na 2005 rok”.

5. UCHWAŁA NR 613/XXXIV/04
w sprawie wspierania działalności
szkół wyższych.

6. UCHWAŁA NR 614/XXXIV/04
w sprawie przyjęcia średniej ceny
sprzedaży drewna obliczonej we−

dług średniej ceny drewna uzyska−
nej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały 2004 roku celem wy−
miaru podatku leśnego na rok 2005.

7. UCHWAŁA NR 615/XXXIV/04
w sprawie przyjęcia średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2004 roku celem
wymiaru podatku rolnego na rok
2005.

8. UCHWAŁA NR 616/XXXIV/04
w sprawie ustalenia rocznych sta−
wek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku.

9. UCHWAŁA NR 617/XXXIV/04
w sprawie ustalenia stawek podatku
od posiadania psów, określenia za−
sad jego poboru i terminu płatności.

10. UCHWAŁA NR 618/XXXIV/04
w sprawie zmian w Budżecie Mia−
sta Płocka na 2004 rok.

11. UCHWAŁA NR 619/XXXIV/04
w sprawie nabycia prawa użytkowa−
nia wieczystego nieruchomości po−
łożonej w Płocku przy ul. Popłaciń−
skiej 42, oznaczonej jako działka nr
3107, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym oraz
prawa użytkowania wieczystego
działki nie zabudowanej oznaczonej
numerem 3106.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta 
Płocka podjęte na XXXIV 
sesji w dniu 7 grudnia 2004 roku:

Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o remont chodnika na ul. Kole−
gialnej na odcinku pomiędzy Pl. Obroń−
ców Warszawy a ul. Misjonarską. 2/ Pro−
szę o rozważenie możliwości poszerze−
nia katalogu osób uprawnionych do ko−
rzystania z ulgowych przejazdów środka−
mi Komunikacji Miejskiej o mieszkań−
ców pobierających zasiłki i świadczenia
przedemerytalne.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie informacji dot. wydania
specjalnego Sygnałów Płockich. 2/
W sprawie zamieszczania ogłoszeń przez
Urząd Miasta Płocka w lokalnej prasie.

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W imieniu Rady Mieszkańców Po−
dolszyce Północ proszę o pilną inter−
wencję w Komunikacji Miejskiej, do−
tyczącą kursowania linii nr 19 oraz linii
nr 35 w godzinach szczytu.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jakie są realne koszty funkcjonowa−
nia i jakie były działania podejmowane
przez Inkubator Przedsięwzięć Inno−
wacyjnych. 2/ Proszę o informację na
temat autobusów KM, które pracują na
zasadach komercyjnych. 3/ Jakie są
koszty i dochody funkcjonowania kio−
sku z pamiątkami w POKiS? 4/ Proszę
o informacje na temat funkcjonowania
i kosztów Młodzieżowej Rady Gminy
Płock. 5/ Czy istnieje możliwość wpro−
wadzenia, wzorem innych miast, wo−

lontariatu w Straży Miejskiej? 6/ Pro−
szę o informację na temat kosztów wy−
dania załączników do uchwały nr 486
Rady Miasta Płocka z 25.05.04 w spra−
wie uchwalenia Programu ochrony śro−
dowiska i Planu gospodarki odpadami.

Jacek Szubstarski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Rozważenie możliwości wydłużenia
cyklu świateł zielonych lub zainstalowa−
nie przycisku dla pieszych na skrzyżo−
waniu ul. Popłacińskiej i Kolejowej oraz
ewentualne przekształcenie ul. Popłaciń−
skiej (na odcinku od ul. Portowej do ul.
Kolejowej) w jednokierunkową.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Oświetlenie ul. Grodzkiej.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Przystanek przy ośrodku zdrowia na
ul. Góry. 2/ Zadaszenie przystanków.
3/ Wymalowanie pasów kolorowych
przy ul. Łąckiej, na ul. Ciechomickiej
i ustawienie znaku „przejście dla pie−
szych”. 4/ Przestawienie słupów telefo−
nicznych na ul. Ciechomickiej. 5/ Lik−
widacja zadoleń na ul. Ciechomickiej.
6/ Usunięcie karpy na ul. Ciechomic−
kiej przy przystanku.

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Co stanowi przeszkodę w podpisa−
niu aneksu do umowy nr 101/WR.
VII/Z/658/02/1167? 2/ Z jakiej kance−
larii prawnej korzysta Urząd Miasta
przy negocjacjach i przygotowaniu sto−
sowanych dokumentów, dotyczących
podpisania aneksu do ww. umowy. Ja−
kie gmina poniosła z tego tytułu koszty
i z jakiej pozycji budżetowej jest to fi−
nansowane?

Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone między 
sesjami i podczas XXXIV sesji Rady Miasta 
w dniu 7 grudnia 2004 roku:

Radni przyjęli „Program współpracy
Płocka z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie miasta na 2005 rok”. 

Stworzenie takiego programu wymu−
sza ustawa o działalności pożytku pub−
licznego i wolontariacie. W uzasadnieniu
uchwały czytamy, że Program ma służyć
pełniejszemu wykorzystaniu potencjału
tych organizacji w zakresie zaspokajania
potrzeb społecznych mieszkańców i akty−
wizacji społeczności lokalnej.

Celem programu jest określenie zasad
współpracy Miasta z organizacjami poza−
rządowymi, działającymi na jego terenie,
w zakresie realizacji zadań własnych
Gminy. 

Płock od wielu lat ściśle współpracuje
z organizacjami zajmującymi się m.in.
wszechstronną pomocą mieszkańcom,
ochroną zdrowia, pomocą społeczną, upo−
wszechnianiem kultury, sportu, aktywnym
spędzaniem wolnego czasu, ochroną śro−
dowiska itp. Współpraca miasta z organi−
zacjami pozarządowymi jest zadaniem
priorytetowym zrównoważonego rozwoju
społecznego zmierzającego do kształtowa−
nia wysokiej jakości życia mieszkańców. 

Realizacja zadań ze strony Gminy
będzie się odbywać poprzez działania
m.in.:

– Biura Funduszy i Informacji Europej−
skiej – pozyskiwanie środków finanso−
wych pochodzących z Unii Europejskiej

– Oddziału Promocji i Współpracy
z Zagranicą – promocja Płocka

– Oddziału Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji – rozwój i upowszechnianie
kultury fizycznej we wszystkich środowi−
skach społecznych, aktywizowanie sto−
warzyszeń i klubów na rzecz edukacji
sportowej dzieci i młodzieży, współdzia−
łanie w zakresie rozwoju i promocji kul−
tury fizycznej, edukacja kulturalna,
wspieranie krajoznawstwa i turystyki

kwalifikowanej oraz promocja walorów
turystycznych regionu

– Biura Rzecznika Osób Niepełno−
sprawnych – działania na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych ze społeczeń−
stwem, pomoc rodzinie z osobą niepełno−
sprawną

– Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz−
nych – działania na rzecz aktywizacji
i poprawy życia osób starszych i samot−
nych, prowadzenie opieki paliatywno−
hospicyjnej nad chorymi i wsparcie ich
rodzin, edukacja społeczeństwa w zakre−
sie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
propagowanie idei honorowego krwio−
dawstwa, udzielanie pomocy osobom
uzależnionym od alkoholu i narkotyków,
zapewnienie płocczanom bezpłatnego
poradnictwa specjalistycznego

– Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej – udzielanie pomocy rodzinie ma−
jącej trudności w wypełnianiu swoich za−
dań, wspieranie osób i rodzin znajdują−
cych się w kryzysie, udzielanie schronie−
nia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom
bezdomnym, zapewnienie usług opiekuń−
czych osobom starszym i samotnym

– Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska – edukacja ekolo−
giczna dzieci i młodzieży, szczególnie
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
oraz wprowadzenie nowego systemu se−
gregacji odpadów na mokre i suche

– Wydziału Urbanistyki, Architektury,
Geodezji i Katastru – działania na rzecz
ochrony zabytków i zachowania ich war−
tości kulturowej

– Pełnomocnika ds. Rozwoju Gospo−
darczego i Aktywnych Form Zwalczania
Bezrobocia – promocja gospodarcza re−
gionu, wspomaganie małej i średniej
przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bez−
robociu i łagodzenie jego skutków.

opr. (m.d.)

Miasto i organizacje

XXXIV sesja Rady Miasta rozpoczęła się miłym akcentem; prezydent Mirosław Milewski po−
dziękował płockim parlamentarzystom za skuteczne zaangażowanie w sprawie ujęcia części
kosztów budowy nowego mostu w budżecie państwa. Przypomnijmy, że poprawkę do przy−
szłorocznego budżetu (50 mln zł na płocką przeprawę) Sejm przegłosował 26 listopada. 

– Płock został w Sejmie usłyszany. Nasi parlamentarzyści wykazali się lokalnym patrio−
tyzmem, w najlepszym tego słowa znaczeniu – podkreślił Prezydent, obdarowując Aleksan−
drę Łuszczyńską, Andrzeja Piłata, Wojciecha Jasińskiego i senatora Zbigniewa Kruszew−
skiego (na zdjęciu) upominkami. (j)
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*PODATKI*PODATKI*PODATKI*PODATKI*PODATKI*PODATKI*PODATKI*PODATKI*PODATKI*PODATKI*PODATKI*PODATKI*

Transport bez zmian 
Na sesji radni zajęli się ustaleniem po−

datków na 2005 rok. – Po przeprowadzo−
nej analizie postanowiliśmy nie zmieniać
stawki podatku od środków transportu
– mówił Mirosław Milewski. – Samocho−
dów ciężarowych w Płocku przybyło nie−
wiele. W ościennych gminach stawki są
podobne jak u nas. Mam nadzieję, że po−
zostawienie podatku od środków tran−
sportu na zeszłorocznym poziomie, zachę−
ci właścicieli do rejestrowania samocho−
dów na naszym terenie. 

Prezydent wyjaśnił, że podatek leśny
i rolny wyliczany jest na podstawie śred−
niej ceny drewna i żyta zgodnie z odpo−
wiednimi ustawami. Przypomniał też, że
– zgodnie z obietnicami – pozostałe po−
datki nie rosną więcej niż procent inflacji.
– Jedynie w przypadku podatku od posia−
dania psów stosujemy konsekwentną poli−
tykę – wyjaśniał. – Dwa lata temu wynosił
on blisko 40 zł, rok temu radni zdecydo−
wali się na złotówkę. Teraz chcemy wrócić
do 40 zł i to jest jedyna większa zmiana.

Leśny
Stawka podatku leśnego została obli−

czona według średniej ceny drewna uzy−
skanej przez nadleśnictwa w pierwszych
trzech kwartałach 2004, tj. 120,40 zł za 1
m.sześc. Oznacza to, iż od 1 ha lasu trze−
ba zapłacić 26,49 zł. Jeśli właściciel posia−
da 1,60 ha lasu, to musi zapłacić 42,40 zł
podatku (1,60 ha x 26,49 zł = 42,40 zł).
Nowa stawka podatkowa obowiązuje od 1
stycznia 2005 roku. 

Rolny
Podstawą wyliczeń podatku rolnego

była średnia cena skupu żyta w pierwszcy
trzech kwartałach 2004, tj. 37,67 zł za 1 q.
Zgodnie z ustawą podatek rolny wynosi
dla gruntów gospodarstw rolnych równo−
wartość pieniężną 2,5 q żyta, a dla pozo−
stałych gruntów sklasyfikowanych jako
użytki rolne – równowartość 5 q żyta.
W związku z tym: stawka podatku rolne−
go wynosi 94,18 zł dla gospodarstw
(wzrost o 8,97 proc. w stosunku do 2004
roku) i 188,35 zł dla pozostałych gruntów.

Przy obliczaniu podatków należy brać
pod uwagę liczbę hektarów przeliczenio−
wych, tzn. ustalonych na podstawie po−
wierzchni, rodzajów i klas użytków rol−
nych, wynikających z ewidencji gruntów
i budynków oraz zaliczenia do okręgu po−
datkowego.

Przykład: gospodarstwo rolne o pow.
1,60 ha przeliczeniowego x 94,18 zł =
150,70 zł (tyle trzeba zapłacić podatku).

Od nieruchomości
Przyjęto następujące stawki podatku od

nieruchomości, obowiązujące od 1 stycz−
nia 2005 roku:

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

ności gospodarczej bez względu na spo−
sób zakwalifikowania w ewidencji grun−
tów i budynków – 0,66 zł/mkw.,

b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrownie wodne
– 3,52 zł/ha,

c. pozostałych (w tym zajętych na pro−
wadzenie odpłatnej statutowej działalno−
ści pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego) – 0,21 zł/mkw.

2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 0,46 zł/mkw.

b. związanych z prowadzeniem działal−
ności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,98 zł/mkw. powierzchni użytkowej,

c. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi−
kowanym materiałem siewnym – 8,37
zł/mkw. powierzchni użytkowej,

d. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł/mkw.
powierzchni użytkowej,

e. pozostałych:
– od budynków o powierzchni nie prze−

kraczającej 12 mkw., w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działal−
ności pożytku publicznego przez organi−
zacje pożytku publicznego – 3,00 zł/mkw.
powierzchni użytkowej,

– od pozostałych budynków o powierz−
chni powyżej 12 mkw. – 6,01 zł/mkw. po−
wierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2 proc. ich wartości.
Ponadto radni zwolnili od podatku:
a. budynki lub ich części zajęte na po−

trzeby 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 zajęte na
potrzeby ochotniczych straży pożarnych
w zakresie ich działalności statutowej.

Od psów
Jak zwykle najwięcej kontrowersji

wśród radnych wzbudziło ustalenie staw−
ki podatku od posiadania psów. – Propo−
nujemy stawkę 40 zł – mówił prezydent
Mirosław Milewski.

– Komisja Gospodarki Komunalnej po−
stuluje, aby właściciel za każdego psa zap−
łacił w 2005 roku 30 zł – zaproponowała
Elżbieta Popczuk.

Inną stawkę – 10 zł – przedstawił Wie−
sław Kossakowski. – Obsługa całego po−
datku, czyli między innymi wysyłanie za−
wiadomień do właścicieli wynosi 8,80 zło−
tych – mówił. 

– Nawet wśród hodowców psów ubieg−
łoroczna stawka spotkała się z dużą kryty−
ką – dopowiadała Elżbieta Popczuk.

Z takimi uzasadnieniami nie zgadzał się
Andrzej Nowakowski. Podobnie jak
w ubiegłym roku chciał, aby właściciele
psów płacili tylko złotówkę. – Podatek jest

bezzasadny – mówił. – To danina ściągana
od płocczan, którzy dbają o swoje czworo−
nogi. Nowakowski twierdził, że miasto nie
sprząta po psach. – Powinniśmy na ulicach
postawić choć kilka specjalnych koszy
– mówił.

– Nie oszukujmy się, że kogoś nie stać
na zapłacenie podatku. Utrzymanie psa
kosztuje dużo więcej – argumentował

Zygmunt Buraczyński. – Przy stawce gło−
dowej, czyli 10 zł tygodniowo, rocznie
właściciel musi wyłożyć na swojego czwo−
ronoga ponad 500 zł. 

Zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki
przypomniał, że miasto na ubiegłorocznej
stawce podatku straciło prawie 300 tys. zł.
– Pozostawienie złotówki, skutkuje tym, że
każdy płocczanin nawet jak nie ma psa bę−
dzie za niego płacił – mówił. – Samo utrzy−
manie schroniska pochłania z budżetu
miasta ponad 530 tysięcy złotych rocznie.

Prezydent przekonywał również, że co−
raz więcej ludzi kupuje agresywne rasy.
– Rocznie dochodzi do ponad 300 pogry−
zień i z roku na rok liczba ta rośnie – mó−
wił. – A przecież każdy pies powinien mieć
wszczepiony chip, aby w razie takich sytu−
acji łatwo było zidentyfikować właścicie−

la. Prowadzenie ewidencji czworonogów
i ich chipowanie również kosztuje.

Grażyna Opatrzyk dopytywała się, dla−
czego w projekcie uchwały nie ma zwol−
nień dla wybranych grup osób. – Zapew−
nia to ustawa – tłumaczył Dariusz Za−
widzki. – Zwolnienia przysługują osobom
niepełnosprawnym oraz powyżej 65. roku
życia.

Radni w głosowaniu zdecydowali, że
w 2005 roku każdy właściciel będzie mu−
siał zapłacić 30 zł za każdego psa. Za tą
propozycją opowiedziało się 16 radnych,
czterech było przeciw, a dwóch – wstrzy−
mało się od głosu. Podatek należy uisz−
czać bez wezwania w kasie Urzędu Mia−
sta lub w placówkach pocztowych na kon−
to Urzędu.

Radnym spodobał się pomysł Elżbiety
Popczuk, aby z podatku zwolnić osoby,
które w 2005 roku wezmą psa ze schro−
niska. Za takim rozwiązaniem głosowali
wszyscy radni. 

Gruntowy
Prezydent ustalił wysokość minimal−

nych miesięcznych stawek za dzierżawę
gruntów Skarbu Państwa na terenie mia−
sta w 2005 roku. I tak za grunty pod
uprawy zapłacimy (w zależności od wiel−
kości działki): do 500 mkw. – 2,36 zł/ar,
od 501 do 2000 mkw. – 1,75 zł/ar, powy−
żej 2000 mkw. – 0,21 zł/ar. Grunty na ce−
le handlowe objęte są stawką 14,55
zł/mkw. za działkę do 100 mkw. i 9,45
zł/mkw. za działkę powyżej 100 mkw. Za
grunty użytkowane na imprezy widowi−
skowe zapłacić trzeba 4,25 zł/mkw. a na
cele składowe – 1,07 zł/mkw. Grunty pod
usługi dla ludności i parkingi objęte są
stawką 4,25 zł/mkw. a użytkowane w ce−
lach oświatowych i kulturalnych – 1,07
zł/mkw.

Wysokość stawek zależy też od lokali−
zacji; w pierwszej strefie współczynnik
korygujący wynosi 1, a w strefie drugiej
(Góry, Ciechomice, Longinus, Dolne Bu−
dy, Tokary, Rąbierz) 0,7. Do czynszu za
dzierżawę doliczony będzie podatek
VAT, z wyłączeniem gruntów pod upra−
wy. M.D., (j)

Na grudniowej sesji radni jednogłoś−
nie zgodzili się nabyć od Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej prawo wie−
czystego użytkowania dwóch nierucho−
mości przy ul. Popłacińskiej 42: gruntu
(4428 mkw.) i budynku wielorodzinne−
go z kotłownią oraz sąsiadującej dział−
ki (1177 mkw.).

To interes dogodny dla obu stron:
MSM będzie mogła ze swoich zasobów
wykwaterować lokatorów, którzy nie
płacą czynszu i mają wyroki eksmisyj−
ne, a miastu przybędzie mieszkań ko−
munalnych, na które jest ogromne za−
potrzebowanie.

– Proszę absolutnie tego nie utożsa−
miać z blokiem socjalnym przy ul. Otoliń−
skiej – przekonywał z−ca prezydenta Da−
riusz Zawidzki. – Ten budynek, po byłym
hotelu stoczni rzecznej, kupiła przed kilku
laty Mazowiecka Spółdzielnia Mieszka−
niowa i przydzieliła w nim lokale swoim
członkom. Jest to budynek o dobrym stan−
dardzie z własną kotłownią olejową.

W tej chwili mieszka tam 15 rodzin, 14
mieszkań jest wolnych. MSM zamierza
przekwaterować tam lokatorów, których
nie stać na płacenie spółdzielczego czyn−
szu, a nie ma dla nich lokali zastępczych.
Zajmując dalej mieszkania spółdzielcze,
powiększają swoje zadłużenie wobec
spółdzielni. Przekształcenie lokali przy
Popłacińskiej na komunalne skutkować
będzie znaczną obniżką czynszu, na który
lokatorów będzie stać.

Moc kotłowni pozwala na ogrzanie
jeszcze jednego bloku podobnej wiel−
kości, dlatego gmina przejmie też są−
siednią działkę, na której zmontowany
będzie blok kontenerowy dla kolejnych
kilkunastu rodzin, mających kłopoty
z opłacaniem spółdzielczego czynszu.

– Jesteśmy otwarci na podobne roz−
wiązania z innymi spółdzielniami
mieszkaniowymi – stwierdził Dariusz
Zawidzki. – Wszak lokatorzy z wyroka−
mi eksmisyjnymi to kłopot nie tylko Ma−
zowieckiej. (j)

Spółdzielcze na komunalne
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Dla lekarzy stan apaliczny i śpią−
czka to dwie różne choroby. Śpiączka
to najgłębszy stan zaburzeń przytom−
ności, spowodowanej uszkodzeniem
pnia mózgu. Pacjenci w takim stanie
żyją bardzo krótko; kilka dni, góra
kilka tygodni. Natomiast stan apalicz−
ny to efekt bardzo rozległych uszko−
dzeń półkul mózgowych lub zaburzeń
komunikacji pomiędzy półkulami
a pniem mózgu. Dla laika rezultat
w obu przypadkach jest podobny: nie−
przespany, ciągnący się tygodniami
sen – nie sen.

Chory w stanie apalicznym oprócz
pielęgnacji i dobrego odżywiania po−
trzebuje gimnastyki i masaży. 

Budowa nowego oddziału Hospi−
cjum Płockiego pod wezwaniem św.
Urszuli Ledóchowskiej trwała niecały
rok. Nowe skrzydło ma 400 mkw.
i dziesięć miejsc. – Mam nadzieję, że
już niedługo przybędą nam jeszcze dwa
miejsca – mówi prezes hospicjum To−
masz Korga. 

Oddział pomalowany jest w ciepłe
pomarańczowe kolory. Na podłogach
szerokiego korytarza oraz w salach po−
łożono terakotę. Sale są dwuosobowe.
W każdej znajdują się elektrycznie ste−
rowane łóżka z materacami przeciwo−
dleżynowymi. Przy łóżkach zamonto−
wano lampkę i ruchomy stolik. W każ−
dej sali znajduje się także łazienka. Od−
dział wyposażono w pompy do żywie−
nia dojelitowego, koncentratory tlenu
i monitory. 

– Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie
ludzie dobrej woli – mówi Tomasz Kor−
ga. – Może to slogan, ale dziękuję wszyst−
kim, którzy dorzucili choć jedną cegiełkę:
Prezydentowi Płocka, prezesom wielkich

i małych firm, projektantom, wykonaw−
com, pielęgniarkom i wolontariuszom.

Specjalne podziękowania i bukiet
kwiatów otrzymała Krystyna Jakubowska
(na zdjęciu) – 86−letnia wolontariuszka,
która w hospicjum pracuje od czasu kiedy
powstała placówka, czyli od 18 lat. Przez
wiele lat była sekretarzem zarządu; zrezy−
gnowała z tej funkcji ze względu na wiek. 

– Krysia wspierała, wspiera i zapew−
ne będzie nas wspierać – opowiadał
prezes hospicjum. – Jej doświadczenie
jest nam nadal potrzebne. 

– Byłam tylko, a może aż wolontariu−
szem – wspomina Krystyna Jakubow−
ska. – Trudno jest zrezygnować, ale
trzeba kierować się rozsądkiem. Nie za−
wsze się zgadzaliśmy, ale – jak w każdej
rodzinie – raz jest lepiej, raz gorzej. La−
ta mojego wolontaryzmu to wielkie do−
świadczenie i zaszczyt. Hospicjum to
nie szpital, rodzaj jakiejś masówki.
U nas do każdego chorego podchodzi
się indywidualnie i pomaga, by mógł
zachować godność do końca życia. 

Otwarcie nowego oddziału połączono
ze spotkaniem wigilijnym. Było więc
dzielenie się opłatkiem i typowe potrawy
wigilijne. Kolędy wykonał Kameralny
Chór Akademicki Szkoły Wyższej im.
Pawła Włodkowica. M.D.

Hospicjum Płockie jako pierwsze na Mazowszu ma oddział dla prze−
wlekle chorych w stanach apalicznych. Uroczyste otwarcie nastąpiło
11 grudnia, a pierwszych pacjentów oddział przyjmie już w styczniu. 

Nowy oddział Prezydent Płocka ogłosił konkurs ofert
na wykonanie zadań publicznych zwią−
zanych z realizacją zadań samorządu
w 2005 roku w zakresie profilaktyki uza−
leżnień, rozwiązywania problemów al−
koholowych, narkotykowych oraz prze−
ciwdziałania przemocy w rodzinie.

Konkurs obejmuje realizację jednego
z następujących zadań: 

1. prowadzenie klubu profilaktyki
środowiskowej oraz grup socjoterape−
utycznych dla dzieci lub młodzieży, 

2. prowadzenie punktów konsulta−
cyjnych, w których będą udzielane
mieszkańcom porady z zakresu profi−
laktyki uzależnień, rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkotyko−
wych oraz związanych z przemocą
w rodzinie,

3. prowadzenie telefonu zaufania,
w którym udzielane będą porady z zakre−
su profilaktyki uzależnień, rozwiązywa−
nia problemów alkoholowych oraz prze−
ciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania będą realizowane w 2005 ro−
ku, a przypadku 1 i 3 istnieje możli−
wość przedłużenia maksymalnie do
trzech lat.

Miasto na zadanie 1 przekaże maksy−
malnie 730 tys. zł, na 2 – 105 tys. zł,
a na 3 – 109.5 tys. zł. Oferty należy
składać do 4 stycznia. Wszelkich do−
datkowych informacji udziela Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój
229. Druk ofert realizacji zadania moż−
na również pobrać ze strony interneto−
wej: www.ump.pl. (m.d.)

Konkurs ofert

Na profilaktykę

Prezydent Płocka ogłosił konkurs na
„prowadzenie ośrodka wsparcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych w Płocku
na terenie osiedla Borowiczki”. 

Zadanie będzie realizowane do 31
grudnia 2005 roku z możliwością prze−
dłużenia maksymalnie do końca 2008
roku. Realizacja polega na prowadze−
niu ww. ośrodka, w ramach którego
funkcjonuje świetlica środowiskowa
dla dzieci i młodzieży oraz miejsce
spotkań osób starszych. Świetlica musi
zapewnić opiekę wychowawczą, doży−
wianie dzieci, pomoc w nauce, rozwój
zainteresowań, organizację zajęć edu−
kacyjnych, sportowych i rekreacyj−
nych. Pomoc osobom starszym będzie
polegać na organizacji czasu wolnego
i zapewnieniu wyżywienia w postaci
przynajmniej jednego ciepłego posiłku
dziennie.

Uczestnictwo dzieci i młodzieży
w ośrodku musi być bezpłatne, nato−
miast pobyt osób dorosłych może odby−
wać się za częściową odpłatnością. Pie−

niądze te muszą być wykorzystane na
zakup żywności.

W świetlicy środowiskowej dzieci
i młodzież będą przebywać minimum
sześć godzin dziennie (od poniedziałku do
piątku), w soboty – pięć godzin, a w dni
wolne od nauki (ferie, wakacje itp.) – mi−
nimum sześć godzin. Dla osób dorosłych
ośrodek musi być otwarty przynajmniej
cztery godziny dziennie (od poniedziałku
do piątku) w godzinach przedpołudnio−
wych. Minimalna grupa podopiecznych
biorących udział w zjęciach – 15 dzieci
i młodzieży oraz 12 osób dorosłych.

Miasto na zadanie przekaże maksy−
malnie 104 tys. zł. Oferty należy składać
do 17 stycznia w Biurze Obsługi Klien−
ta Urzędu Maista, ul. Zduńska 3 na sta−
nowisku „biuro podawcze”. Wszelkich
dodatkowych informacji udziela Wy−
dział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1,
pokój 229. Druk ofert realizacji zadania
można również pobrać ze strony interne−
towej: www.ump.pl. (m.d.)

Na ośrodek

Kolektor słoneczny o powierzchni 6
m kw. wykonany metodą „zrób to sam”
może wyprodukować ok. 3600 kWh
energii w ciągu roku, nie zanieczysz−
czając powietrza. Aby osiągnąć to sa−
mo metodą tradycyjną musimy spalić
ok. 1500 kg węgla. Wystarczą dobre
chęci, trochę wiedzy i przy niewielkich
nakładach można „Sięgać po słońce”. 

Tak właśnie zatytułowało swój pro−
jekt Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku, które w tym
roku przeszkoliło 150 osób – liderów
lokalnych i nauczyło wykonywać in−
stalacje solarne, według autorskiego
modelu A. Chodźki z Międzyrzeca
Podlaskiego. 

Program „Sięgnij po słońce” ma za−
sięg ogólnokrajowy. Realizowany jest
przez Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku we współpracy
z 6 ośrodkami zajmującymi się eduka−
cją i ochroną środowiska na terenie Pol−
ski. W ramach programu wykonano 15
instalacji, w tym 10 na Mazowszu,
m.in. w Brudzeniu Dużym, Słupnie
i Drobinie. 

W piątek, 10 grudnia, w auli Urzędu
Miasta RCEE zorganizowało Ogólno−
polską Konferencję na temat wspiera−
nia przedsięwzięć związanych z wyko−
rzystaniem energii słonecznej, podczas
której podsumowano projekt. 

Wśród prelegentów byli przedstawi−
ciele Ministerstwa Środowiska, Akade−
mii Rolniczej w Lublinie i Centrum Ba−
dań nad Środowiskiem Przyrodniczym
UW oraz Polskiego Towarzystwa Ener−
getycznego. Program sfinansowano ze
środków UNDP oraz Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pa−
tronat nad konferencją objął Minister
Środowiska. (rł)

Sięgnij po słońce
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Władze miasta uznają szkolnictwo
wyższe za jeden z najbardziej istotnych
czynników wpływających na rozwój
miasta. – Uchwała daje nam warunki
formalne, aby Płock stał się znaczącym
ośrodkiem akademickim, zarówno
w wymiarze regionalnym, jak i ogólno−
krajowym – mówi prezydent Mirosław
Milewski. – Dzięki temu będziemy mo−
gli również wspierać kadrę naukową.
Jestem gotów do rozmów z przedstawi−
cielami uczelni. 

Miasto chce wspierać płockie szkoły
w zakresie rozwoju i modernizacji bazy
lokalowej i pozyskiwać wysoko wyk−
walifikowaną kadrę naukową. Chce to
osiągnąć poprzez zastosowanie prefe−
rencyjnych warunków przy nabywaniu
mieszkań i działek budowlanych pod
zabudowę jednorodzinną dla nauczy−
cieli akademickich. Ponadto miasto
chce powołać Akademickie Centrum
Wspierania Talentów, wzbogacać księ−
gozbiór bibliotek, wspierać finansowo
i merytorycznie rozwój kultury, sportu
i turystyki środowisk akademickich,
popularyzować dorobek nauki poprzez
dofinansowanie sympozjów, semina−

riów ogólnopolskich i międzynarodo−
wych, promujących Płock w kraju i na
świecie. Poza tym miasto chce zorgani−
zować coroczny konkurs „Dyplom dla
Płocka”, który stałby się ważnym ele−
mentem inspirującym i dopingującym
osoby piszące prace magisterskie, dok−
torskie i habilitacyjne o tematyce nau−
kowo−badawczej, związanej z rozwią−
zywaniem problemów gospodarczych
i społecznych oraz technicznych mia−
sta. Płock ma zamiar także przystąpić
do projektu „Ze stypendium po tytuł”
w ramach wyrównywania szans eduka−
cyjnych dla studentów. Jest on współfi−
nansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego. 

Marek Krysztofiak zwrócił uwagę, że
trzeba „coś zrobić, aby Biblioteka im.
Zielińskich wypożyczała książki do do−
mu, a nie tak jak jest od niedawna, że
z księgozbioru korzystać można tylko
na miejscu”. 

– Spotkam się z władzami Towarzy−
stwa Naukowego Płockiego i wspólnie
zastanowimy się, jak z tej sytuacji
wybrnąć – zapowiedział zastępca pre−
zydenta Piotr Kubera. M.D.

Będziemy wspierali działalność szkół wyższych – jednogłośnie stwierdzili radni.

Dużo dobrego dla uczelni

Kolektor zamontowany na budynku Urzę−
du Gminy w Słupnie (pow. płocki)
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89 uczniów z Zespołu Szkół Tech−
nicznych, Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 6 w Płocku oraz Liceum Ogólnoksz−
tałcącego w Drobinie wzięło udział
w szkoleniu dotyczącym Strategii Liz−
bońskiej. Spotkanie zorganizowała
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.

Strategia Lizbońska została przyjęta
w 2000 roku; to program, który miał
uczynić z Unii „najbardziej konkuren−
cyjną i dynamiczną gospodarkę świata”.
Szczyt lizboński postanowił, że Unia
przyjmie nowe przepisy dotyczące han−
dlu i pieniędzy elektronicznych, praw
autorskich, elektronicznej sprzedaży
usług finansowych, jurysdykcji i egzek−
wowania wyroków sądowych odnoszą−
cych się do tego, co dzieje się w interne−
cie. 15 państw członkowskich zapowia−
dało stworzenie „Europejskiego Obsza−
ru Badań Naukowych i Innowacji”,
m.in. poprzez zachęcenie sektora pry−
watnego do większych nakładów na na−
ukę, większą mobilność naukowców
i specjalistów. Przywódcy zobowiązali
się do redukcji pomocy publicznej dla
przedsiębiorstw i do „modernizacji” sy−
stemów ubezpieczeń społecznych, opie−
ki społecznej i zdrowotnej. 

Wiele uwagi w programie lizboń−
skim poświęcono edukacji młodzieży

i kształceniu ustawicznemu doro−
słych, zakładając, że do 2010 roku ma
być zredukowana o połowę liczba
młodych ludzi (w wieku 18−24 lata),
którzy przestali się uczyć po szkole
podstawowej. Zaplanowano także
opracowanie jednolitego „europej−
skiego programu nauczania”, który
szkoły będą realizować dobrowolnie,
aby ułatwić mobilność absolwentów
i porównanie ich kwalifikacji.

Podczas szkolenia poruszone zostały
zagadnienia z zakresu podstawowych
założeń i priorytetów Strategii Lizboń−
skiej, które odnoszą się do innowacyj−
nych rozwiązań gospodarki opartej na
wiedzy. Przeprowadzono analizę przy−
czyn przyjęcia Strategii oraz jej wpły−
wu na Polskę. Uczniowie mogli także
wysłuchać wykładu na temat nowego
modelu społecznego.

Na koniec szkolenia przeprowadzono
test z wiedzy o kluczowych zagadnie−
niach Strategii Lizbońskiej.

Szkolenia będą powtarzane. Jeśli
szkoła chce wziąć w nim udział po−
winna zgłosić się do Centrum Infor−
macji Europejskiej, działającym przy
Szkole Wyższej im. Pawła Włodko−
wica, tel. 366 41 66 lub 366 41 14.

(m.d.)

O strategii po polsku

Taką kwotę przeznaczył Wojewódz−
ki Urząd Pracy w Warszawie na dwa
projekty finansowane przez Europejski
Fundusz Społeczny. Pierwszy, promu−
jący zatrudnienie i samozatrudnienie to
„Perspektywy dla młodzieży”. Osoby
objęte programem to: bezrobotni do 6
miesięcy lub od 6 do 24 miesięcy, poni−
żej 25. roku życia; bezrobotni absol−
wenci wszystkich typów szkół i bezro−
botni do 24 miesięcy, którzy nie ukoń−
czyli 25. roku życia i zamierzają rozpo−
cząć działalność gospodarczą.

Projekty mogą dotyczyć m.in. akty−
wizacji zawodowej młodzieży, rozpo−
wszechniania informacji o możliwo−
ściach zdobywania doświadczenia,
pozyskiwania wsparcia finansowego
na działalność gospodarczą, wsparcia
programów innowacyjnych zwalcza−
jących bezrobocie.

„Przeciwdziałanie i zwalczanie dłu−
gotrwałego bezrobocia” to kolejny
projekt, którego celem jest walka
z długotrwałym bezrobociem i jego
skutkami. Skierowany jest do osób
powyżej 25. roku życia, którzy pozo−
stają bez pracy do 12 miesięcy (wyłą−
czając absolwentów) lub od 12 do 24
miesięcy. Składane projekty powinny
obejmować m.in. poradnictwo zawo−
dowe, promocję inicjatyw lokalnych
wspomagających osoby długotrwale
bezrobotne, szkolenia oraz przyzna−
wanie środków na działalność gospo−
darczą.

Projekty mogą zgłaszać jednostki
samorządu terytorialnego i ich jed−
nostki organizacyjne za wyjątkiem
wojewódzkich i powiatowych urzę−

dów pracy, instytucje rynku pracy (z
wyjątkiem publicznych służb zatrud−
nienia), instytucje dialogu społeczne−
go i partnerstwa lokalnego, szkoły,
OHP, pracodawcy, agencje zatrudnie−
nia i inne organizacje pozarządowe,
działające na rzecz młodzieży i bezro−
botnych. Wszystkie zgłoszenia, w for−
mie papierowej lub elektronicznej, bę−
dą przyjmowane do wyczerpania
środków w WUP w Warszawie, ul.
Młynarska 16, II p. Szczegółowe in−
formacje wraz z dokumentacją kon−
kursową znajdują się na stronie
www.wup.mazowsze.pl/efs mc

Trzy miliony złotych

Planowanie kariery zawodowej najle−
piej rozpocząć już w gimnazjum, korzy−
stać ze szkoleń, pomocy doradców zawo−
dowych, wyjeżdżać na zagraniczne staże,
szlifować język i uczyć się sprawnego
poruszania po rynku pracy. – Główny na−
cisk kładziemy na szkolenia i spotkania
z młodzieżą, aby zastanowili się, jaka bę−
dzie ich dalsza droga i jaki kierunek edu−
kacji chcą wybrać – mówi Kamila Sowa
z SWPW w Płocku. W targach brały
udział przede wszystkim grupy zorgani−
zowane ze szkół m.in. z Płocka, Gostyni−
na i Kutna. Dla nich we współpracy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy zorgani−
zowano pięć tematycznych szkoleń, m.in.
ścieżka bezrobotnego, umiejętności po−
szukiwania pracy i planowania kariery
zawodowej. W warsztatach mógł wziąć
udział każdy, kto na targach się pojawił. 

Ucz się i trenuj

Obok urzędów pracy, na pomoc przy
planowaniu kariery lub wyborze zawodu,
możemy liczyć m.in. w Biurze Karier Za−
wodowych SWPW oraz w Ochotniczych
Hufcach Pracy. OHP stworzyły 49 Mo−
bilnych Centrów Informacji Zawodowej
na terenie całego kraju. W Płocku takie
centrum działa od czterech miesięcy przy
ul. Jakubowskiego 10 (w budynku Gim−
nazjum nr 2). Centrum organizuje trenin−
gi i warsztaty umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy oraz testy psycholo−
giczne. Pomaga stworzyć indywidualny
plan działania. – Proponujemy kontakt
stacjonarny i wyjazdowy – mówi Edyta
Białczak z MCIZ OHP. Wystarczy tele−
fon i Centrum wyjeżdża na sesję szkole−
niową, np. do Gostynina lub Drobina.

Do Anglii lub na Majorkę

Większość wystawców oferowała za−
graniczne praktyki połączone zwykle
z kursami językowymi, trwające od kilku
miesięcy do roku (fille au pair do 24 mie−
sięcy). Mogą z nich skorzystać osoby
w wieku od 18 do 35 lat. 

– Nasza oferta jest skierowana nie tylko
do kobiet – mówi Hanna Słotwińska
z poznańskiego Au Pair Partner – Dla
mężczyzn mamy też płatne praktyki hote−
lowe w Szkocji i Anglii oraz na Majorce.
Podstawowy wymóg to znajomość języka
w stopniu średnio zaawansowanym (an−
gielski lub hiszpański – Majorka). Do−
świadczenie w branży nie zawsze jest wy−
magane. Au Pair Partner przeprowadza
wstępną rozmowę kwalifikacyjną w ob−
cym języku, następnie aranżuje kontakt
telefoniczny i jeśli obie strony są zaintere−
sowane pomaga studentowi zebrać doku−
menty i zorganizować wyjazd. W wię−
kszości wypadków student może liczyć
na zakwaterowanie i wyżywienie, ale bę−
dzie ono potrącane z pensji, która wynosi
ok. 4,5 funta za godzinę lub 90 euro za ty−
dzień. Samo zorganizowanie wyjazdu
wiąże się z kosztami (opłata administra−
cyjna 300 – 800 zł, koszt wyjazdu od ok.
1 – 3 tys. zł, ewentualnie opłata za kurs
i rezerwację – przynajmniej 1,5 tys.). 

Lub do Stanów

Od niedawna w Płocku swojego przed−
stawiciela ma Camp Counselors USA
(CCUSA), które w Polsce działa od 7 lat,
organizując pracę i letnie obozy dla studen−
tów w Stanach Zjednoczonych. – Oferuje−
my pracę w branży turystycznej, zatrudnie−
nie jako wychowawca na obozach letnich
lub przy obsłudze w ośrodkach wczaso−
wych – mówią przedstawiciele CCUSA. –
Ważna jest tu nie tylko praca, ale bezpoś−
redni kontakt z językiem i ludźmi z różnych
stron świata, którzy przyjeżdżają na takie
praktyki do Stanów. Emila Jędrzejczyk,
przedstawiciel CCUSA w Płocku, organi−
zuje spotkania informacyjne w każdy wto−
rek (Politechnika, s. 128, PWSZ, s. 126),
środę (SWPW, s. 6A, PWSZ) i czwartek
(PWSZ), zawsze o godz. 17. 

Organizatorami Pierwszych Akdemic−
kich Targów Pracy było Biuro Karier Za−
wodowych SWPW, Wojewódzki i Po−
wiatowy Urząd Pracy w Płocku. (rł)

Ponad tysiąc osób skorzystało z pierwszych Akademickich Targów Pracy zor−
ganizowanych 8 grudnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Dzień kariery

Spółka Basell Orlen Polyolefins
otrzymała certyfikat zintegrowanego
systemu zarządzania, zgodnego ze
światowymi standardami ISO
9001:2000, ISO 14001:1996, PN−N
18001 (jakość, środowisko oraz bezpie−
czeństwo i higiena pracy). Uroczystość
odbyła się 3 grudnia w Domu Techni−
ka.

Odbierając certyfikat z rąk Ryszarda
Jankowskiego – dyrektora Bureau Veri−
tas Quality International Polska, prezes
BOP Hartmut Lueker (na zdjęciu) po−
wiedział m.in. że w Basellu troska
o środowisko i bezpieczeństwo nie po−
dlegają negocjacjom. Przyznanie certy−
fikatu ISO potwierdza, że spółka speł−
nia najwyższe międzynarodowe stan−
dardy i może skutecznie konkurować na
rynku poliolefin.

Prezes gratulował wszystkim pra−
cownikom, którzy przyczynili się do te−
go sukcesu, a 25 osobom wręczył certy−
fikaty Mistrza Jakości. Uroczystość
uświetniła koncertem Grupa MoCarta.

Przypomnijmy, że Basell Orlen Polio−
lefins jest spółką joint venture, utworzona
przez Basell Europe Holdings B.V.
i PKN Orlen, w której każdy z partnerów
ma 50% udziałów. Spółka buduje w Płoc−
ku dwie największe na świecie instalacje
do produkcji polipropylenu i polietylenu.
Ich uruchomienie planowane jest na trze−
ci kwartał 2005 roku. Wartość inwestycji
wynosi 500 mln euro. Nowa instalacja
polipropylenu wytwarzać będzie około
400 tys. ton produktu w technologii Sphe−
ripol a zdolność produkcyjną instalacji
polietylenu (w technologii Hostaloen)
określono na 320 tys. ton. (j)

Basell z certyfikatem
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W dniach 22−26 listopada Polski
Czerwony Krzyż obchodził Dni Hono−
rowych Dawców Krwi. W tym roku
przypada również jubileusz 85−lecia
PCK. Tyle samo lat ma płocki oddział.
Działa na terenie dwóch powiatów
płockich (ziemskiego i grodzkiego) i li−
czy dziś ponad 2000 członków. 

W auli Urzędu Miasta Zarząd Rejo−
nowy PCK w Płocku zorganizował
Dzień HDK. Z tej okazji honorowym
dawcom krwi z Płocka, Gostynina
i Sierpca wręczone zostały krzyże za−
sługi. Brązowymi Krzyżami Zasługi
odznaczono 11 honorowych dawców
krwi, Srebrnymi – 6. Złote Krzyże Za−
sługi z rąk wojewody mazowieckiego
Leszka Mizielińskiego otrzymali: Sta−
nisław Pawlicki z Gostynina i Miro−
sław Wajszczak z Płocka (obaj na
zdj.). Wyróżnienia dla 27 działaczy
i honorowych dawców krwi PCK
przyznał również Prezydent Płocka. 

Początki PCK

Po odzyskaniu przez Polskę niepo−
dległości, z inicjatywy Stowarzyszenia

Samarytanin Polski zwołano 18 stycz−
nia 1919 roku naradę wszystkich istnie−
jących na ziemiach polskich organizacji
kierujących się w działaniu czerwono−
krzyskimi ideałami. Organizacje te
podczas narady odbywającej się pod
patronatem Heleny Paderewskiej utwo−
rzyły Polskie Towarzystwo Czerwone−
go Krzyża. Wyłoniły 30−osobowy
Tymczasowy Komitet, zlecając jego
przedstawicielom, w konsultacji z inny−
mi organizacjami, opracowanie projek−
tu statutu i prowadzenie prac organiza−
cyjnych.

Po zatwierdzeniu przez rząd statutu
Polskiego Towarzystwa Czerwonego
Krzyża na zebraniu konstytucyjnym
27 kwietnia 1919 r. wybrano Zarząd
Główny. Prezesem został Paweł Sa−
pieha, a po jego rezygnacji Helena Pa−
derewska. Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża 24 lipca 1919 r.
zarejestrował i uznał Polskie Towa−
rzystwo Czerwonego Krzyża za jedy−
ną organizację czerwonokrzyską dzia−
łającą na całym terytorium państwa
polskiego. (rł)

Honorowi zasłużeni
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Wyjątkowo bogaty był grudniowy
„urzędowy” Mikołaj, który podopiecz−
nym – dzieciom i dorosłym – kilkuna−
stu placówek i organizacji przekazał ty−
siąc sztuk nowiutkiej odzieży (bluzek,
swetrów, kamizelek), zebranych przez
Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta, wśród płockich produ−
centów. Na uroczystym spotkaniu w sa−
li sejmowej ratusza prezydent Mirosław
Milewski przekazał dary: Rzecznikowi
Osób Niepełnosprawnych, Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, parafii
p.w. św. Stanisława Kostki, DPS
„Przyjaznych serc”, Ośrodkowi Opie−
kuńczo−Wychowawczemu przy ul. Mo−

ścickiego, Katolickiemu Stowarzysze−
niu św. Brata Alberta, Zarządowi Rejo−
nowemu PCK i Powiatowemu Zespoło−
wi Placówek Opiekuńczo−Wychowaw−
czych w Gostyninie.

Nie dość na tym; Ratusz włączył się
również w VIII edycję „Wigilijnego SOS”,
prowadzonego przez Katolickie Radio
Płock, przekazując 135 sztuk wyrobów
dziewiarskich i 140 tabliczek czekolady.

Jak powiedział podczas mikołajko−
wego spotkania kierownik Oddziału
Zarządzania Kryzysowego Jan Siodłak,
w ciągu 4 lat organizowania przez ra−
tusz pomocy humanitarnej obdarowane
zostały 64 organizacje i instytucje, w
kraju i za granicą. (j)

Urzędowy Mikołaj
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Niecodzienna uroczystość miała miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego; na ślubnym
kobiercu stanęło po raz wtóry 6 par, które połączyły się węzłem małżeńskim 50 lat te−
mu. Dostojni jubilaci to: Stanisława i Tomasz Bledzewscy, Marianna i Stanisław
Brzozowscy, Krystyna i Zdzisław Dudziakowie, Teresa i Kazimierz Kolczyńscy,
Teresa i Leszek Ławczyńscy, Barbara i Józef Sępiak. Zastępca prezydenta Piotr Ku−
bera udekorował ich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi przez
Prezydenta RP. Jubilaci wpisani zostali do honorowej księgi USC.

Były kwiaty, gratulacje, wspomnienia i refleksja nad fundamentalnymi warto−
ściami życia rodzinnego.

Była to piąta w tym roku jubileuszowa uroczystość w Pałacu Ślubów. Przypom−
nijmy, że taka forma uczczenia złotych godów organizowana jest po złożeniu
wniosku przez rodzinę jubilatów lub samych zainteresowanych. (j)

Złoci jubilaci

W związku z wątpliwościami, dotyczącymi wymiany dowodów osobistych, Mi−
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, że wprowadzenie har−
monogramu wymiany tych dokumentów miało na celu rozłożenie załatwiania tych
spraw w czasie, tak by pod koniec 2007 roku nie nastąpiło spiętrzenie wniosków.
Nic się jednak nie stanie (nie ma żadnych kar), jeśli ktoś „nie zmieścił się„ w har−
monogramie – ważne, by dokument wymienić przed 31 grudnia 2007 roku.

Obowiązkowo i jak najszybciej należy natomiast wymienić dowód osobi−
sty w przypadku zmiany danych – nazwiska, miejsca zameldowania – jak
również zniszczenia, zgubienia, tj. okoliczności uniemożliwiających identy−
fikację osoby. (j)

Ważne do końca 2007

Narkotykom zdecydowane NIE – prze−
konywali młodzi artyści w 75 pracach na−
desłanych na konkurs plastyczny pt.:
„Człowiek zagrożony uzależnieniami”
zorganizowany przez Książnicę Płocką –
Bibliotekę dla Dzieci im. Wandy Cho−
tomskiej. Jurorzy: Elżbieta Mazuś, Maria
Okrasa i Iwona Kosewska przyznali pier−
wsze miejsce Łukaszowi Szymańskiemu.
Drugie miejsce zdobyły Justyna Berniń−
ska i Joanna Makuch, a trzecia nagroda
przypadła Sylwii Banaszkiewicz, Annie
Krajnik, Małgorzacie Salamandrze i Mar−
cie Harazińskiej. Laureaci to uczniowie
Gimnazjum nr 5 w Płocku z wyjątkiem
Anny Krajnik, wychowanki Specjalnego
Ośrodka Szkolno−Wychowawczego nr 2.

Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk Kata−
rzyny Michalskiej – dyrektora Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych UMP i Bo−
żenny Strzeleckiej – dyrektora Książnicy
Płockiej.

W ramach przeciwdziałania uzależ−
nieniom odbyło się również spotkanie
młodzieży gimnazjalnej z psycholo−
giem Martą Rakowską, która przestrze−
gała, że narkotyk jest najgorszym ze
sposobów na nasze problemy, ponie−
waż gra nieczysto. Trzyma nas w świe−
cie złudzeń i kłamie, że wszystko jest
w porządku, aż do momentu kiedy jest
za późno. Dlatego tak ważne jest, żeby
nigdy nie sięgać po używki, ponieważ
nawet jeden raz to za dużo. mc

Gimnazjaliści mówią NIE

Justyna Berlińska i jej praca
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Płocka policja przez tydzień uświada−
miała ofiarom przestępstw, jakie są ich
prawa. Akcja trwała od 11 do 17 grudnia.
– Ale to jednorazowe działania – zapew−
nia zastępca komendanta Jacek Olejnik.
– Każda ofiara może zwrócić się do nas
w każdej chwili.

Według konstytucji osoba pokrzyw−
dzona ma prawo do: pomocy, godności,
szacunku i współczucia, dostępu do wy−
miaru sprawiedliwości oraz mediacji
i pojednania ze sprawcą. Ofiara, niezależ−
nie od tego, czy ujawniony został spraw−
ca przestępstwa i czy toczy się postępo−
wanie karne bądź cywilne oraz niezależ−
nie od więzi rodzinnej łączącej sprawcę
i ofiarę, powinna uzyskać pomoc prawną,
materialną, medyczną, psychologiczną
i socjalną. – Codziennie w płockiej ko−
mendzie dyżuruje psycholog, do którego
można się zgłaszać – mówi Jacek Olej−
nik. – Pierwszy kontakt z ofiarami ma po−
licja i chcemy pokazać, że warto się do
nas zwracać zarówno w przypadku prze−
mocy domowej, jak i wtedy, gdy staniemy
się ofiarą wypadku drogowego, gwałtu,
rozboju, napadu, pobicia, czy gdy nasze
nastoletnie dziecko jest zagrożone.

Ofiara może żądać utajnienia swoich
danych osobowych oraz miejsca za−
mieszkania; dostęp do nich może mieć
tylko prokuratura, sąd i policja. – Ofiara
ma także prawo do zachowania anonimo−
wości w mediach – wyjaśnia zastępca ko−
mendanta.

Przestępstwa, typu: gwałt czy rozbój
ścigane są zawsze na wniosek pokrzyw−
dzonego. – Jeśli ofiara nie zgłosi się na
policję, nic nie możemy zrobić – wyjaśnia
Jacek Olejnik. 

Płocka komenda oraz Komenda Woje−
wódzka w Radomiu zorganizowały inter−
netowe chaty, specjalnie dla ofiar prze−
stępstw. Internautów interesowało np. jak
ma zachować się i na co może liczyć ze
strony policji zgwałcona kobieta? – Prze−

de wszystkim kobieta powinna zgłosić ten
fakt na policję. Ofiara powinna być prze−
słuchiwana przez policjantkę – odpowia−
dali funkcjonariusze. – Ponadto są insty−
tucje zajmujące się tymi przestępstwami.
Zapewniają one pomoc psychologiczną,
prawną, a niektóre także socjalną. 

– Mąż koleżanki ma skłonności sady−
styczne. Ona oraz jej dzieci są często
przez niego bite. Co ma zrobić krzywdzo−
na kobieta? – dopytywała internautka.

– Powinna to zgłosić na policję, gdzie
funkcjonują „Niebieskie karty” – infor−
mowali policjanci. – To dokumentacja
i procedura, którą sporządza się podczas
interwencji domowych. Później dzielnico−
wy ma obowiązek sprawdzania czy w ro−
dzinie nadal nie dochodzi do aktów prze−
mocy. Ponadto policjanci przekazują
ofierze adresy, gdzie może zwrócić się
o pomoc. Mogą oni również wszcząć po−
stępowanie w sprawie znęcania się, a w
przypadku alkoholików przekazać wnio−
sek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o leczenie.
Sprawcy przemocy domowej grozi kara
pozbawienia wolności od trzech miesięcy
do pięciu lat.

– Czy w płockiej komendzie jest „nie−
bieski pokój” do przyjaznych przesłu−
chań? – pytała inna osoba. 

– Niestety nie ma – odpowiadali poli−
cjanci. – Podyktowane jest to warunkami
lokalowymi; taki pokój powinien znajdo−
wać się w miejscu neutralnym. Już
w przyszłym roku „niebieski pokój” bę−
dzie działał na terenie miasta, a sfinansu−
je go Urząd Miasta.

W Policyjnej Izbie Dziecka codziennie
przez całą dobę dyżurują policjanci, któ−
rzy udzielają porad w sprawie nieletnich
– tel. 266 15 43. Wszyscy, którzy zmu−
szeni są do skorzystania z pomocy płoc−
kiej policji mogą zadzwonić pod numer:
266 16 20 – czynny w dni powszednie
w godz. 8−15. M.D.

Niebieski tydzień
84 magistrów i inżynierów

Wydziału Budownictwa, Me−
chaniki i Petrochemii Politech−
niki Warszawskiej odebrało 3
grudnia dyplomy, kończąc tym
samym przygodę z wyższą
uczelnią. – Nie żegnam was
jednak, ale mówię do zobacze−
nia na zawodowych ścieżkach
– powiedział Rafał Kołodziej−
ski z samorządu studenckiego.
– Sama wiedza to nie wszystko aby odnaleźć się na wyjątkowo trudnym rynku pra−
cy. Wiedzę trzeba jeszcze umieć odpowiednio zastosować i tego przede wszystkim
chcieliśmy was nauczyć – dodał prorektor Janusz Zieliński. Uroczystość uświetnił
występ akademickiego chóru, nie zabrakło również przyjaciół i rodziców absol−
wentów. mc

I po studiach

Most im. Żołnierzy AK
Zgłaszam propozycję nadania nowe−

mu mostowi imienia Żołnierzy Armii Krajo−
wej. To oni byli „solą tej ziemi”. Według
znawcy tematu – A. Cezarego Chlebow−
skiego było ich ok. 350 tysięcy. Najpierw
w latach 1939 – 1945 byli mordowani
przez Niemców, później likwidowani przez
Urząd Bezpieczeństwa i różnych ”współ−
braci”. Wielu z nich nie ma nawet grobów.

W płockiej elektrowni w Radziwiu zgi−
nęło w czasie wojny 14 pracowników –
większość była żołnierzami AK. Takich
przykładów są tysiące.

Jak pisał Marian Hemar „nie ocala−
łeś po to, aby żyć. Masz dać świadec−
two prawdzie”. I taką prawdą o tam−
tych latach może być płocki most im.
Żołnierzy AK.

Pozdrawiam
Jan Szymański

z redakcyjnej poczty

Patron dla ulicy
W imieniu własnym, jako długoletni

mieszkaniec Płocka, oraz z upoważnienia
Społecznego Obywatelskiego Komitetu Bu−
dowy Pomnika Bolesława III Krzywoustego
– wnosimy o nadanie imienia Stanisława
Nawrockiego ulicy zwanej dotychczas uli−
cą Ostatnią, będącą umowną granicą pół−
nocnej zabudowy Starego Miasta.

Propozycja nasza nie wymaga zbyt du−
żego uzasadnienia. Stanisław Nawrocki od
dziesięcioleci czynnie związany z Płockiem,
wniósł nieprzemijające wartości w rozwój
oświaty, kultury, historii Grodu Krzywouste−
go. Pasją jego życia było niespożyte, spo−
łeczne działanie na rzecz dobra powszech−

nego z troską szczególną w okazywaniu po−
mocy człowiekowi zagubionemu, odtrąco−
nemu. Funkcje z wyboru traktował niezwy−
kle odpowiedzialnie, reprezentując postawę
godną naśladowania i najwyższego sza−
cunku. Wskazywał, podkreślał potrzebę
chrześcijańskiego działania w dzisiejszym
trudnym czasie.

Pośmiertnie Rada Miasta Płocka w uz−
naniu szczególnych zasług nadała Stanisła−
wowi Nawrockiemu medal „Zasłużony dla
Płocka”.

Dla uczczenia Płocczanina, będącego
wzorem cnót obywatelskich, prosimy o uz−
nanie naszej propozycji.

Marian Wilk

Życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia i radości
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim
Pracownikom i Pacjentom Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku składa

Robert Makówka
p.o. dyrektora SZPZOZ

DDuużżoo  zzddrroowwiiaa,,  sszzcczzęęśścciiaa  ii ppoommyyśśllnnoośśccii
ww  NNoowwyymm  22000055  RRookkuu

wwsszzyyssttkkiimm  mmiieesszzkkaańńccoomm  PPłłoocckkaa,,  
aa sszzcczzeeggóóllnniiee  zz oossiieeddllaa  „„WWyysszzooggrrooddzzkkaa””

żżyycczzyy
Rada Mieszkańców Osiedla „Wyszogrodzka”

\ 

Ponad rok naszej działalności przyniósł
wiele dobrego i widocznego dla miesz−
kańców naszego osiedla.

Pierwszym dużym naszym osiągnię−
ciem jest po 10 latach starań doprowa−
dzenie do wymiany nawierzchni w Alei
Spacerowej. Postaraliśmy się o lepsze
doświetlenie parkingów. Bezpieczeń−
stwo na osiedlu ulega poprawie. Są
prowadzone systematycznie łączone
kontrole wraz z Rejonowym Straży
Miejskiej, Dzielnicowym, Administra−
torem Osiedla i z członkami RMO „Ty−
siąclecia”. W najbliższym czasie ma
być monitoring osiedla.

Ważnym momentem było zainicjowa−
nie przez Radę Mieszkańców spotkania
z przedstawicielami Urzędu Miasta
i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lo−
katorsko – Własnościowej, podczas któ−
rego nawiązano współpracę o przezna−
czeniu części lokali na mieszkania socjal−
ne dla osób eksmitowanych.

Zorganizowaliśmy mini mistrzo−
stwa piłki nożnej o puchar Prezesa
PSML−W. Organizowaliśmy, jak rów−
nież współorganizowaliśmy, ze Spół−
dzielczym Domem Kultury wiele im−
prez i przedsięwzięć dla dzieci, mło−
dzieży i dorosłych.

Wymienię tu kilka: festyn z okazji
Dnia Dziecka, Akcję Lato, Mikołajki,
Przegląd Amatorskiej Twórczości Klu−
bów Seniora, wycieczka do Warszawy
i wiele innych. 

Wspomagamy również finansowo
i rzeczowo Miejskie Przedszkole nr 15
oraz Szkołę Podstawową nr 16.

Organizowaliśmy paczki żywnościowe
dla osób najbardziej potrzebujących.

Ważnym punktem naszej działalności
prócz inwestycji, remontów, bezpieczeń−
stwa jak również działalności oświatowo−
kulturalno−rozrywkowej jest estetyka na−
szego osiedla.

Na najbliższe tygodnie mamy następu−
jące plany:

Ruszają patrole społeczne tzn. policjant
i mieszkaniec osiedla (będą pracowali
w godzinach popołudniowych i wieczor−
nych); bezpłatne spotkania (prelekcje)
dotyczące rehabilitacji (osobą prowadzą−
cą będzie dr Małgorzata Rybicka). Orga−
nizujemy świąteczne paczki dla osób naj−
bardziej potrzebujących jak również Mi−
kołaja i Wigilię.

Wszystkie nasze działania nie byłyby
możliwe gdyby nie życzliwość wielu
osób. Zawsze możemy liczyć na pomoc
radnych Rady Miasta, a w szczególności
Tomasza Korgi i Małgorzaty Rybickiej.
Podziękowania należą się także Policji,
Straży Miejskiej, Spółdzielczemu Domu
Kultury, Płockiej Spółdzielni Mieszka−
niowej Lokatorsko – Własnościowej, jak
również wszystkim osobom o wielkim
sercu, którzy nas wspierali.

Maciej Krajewski
Przewodniczący RMO

„Tysiąclecia”

Kronika osiedli

Dobry rok „Tysiąclecia”
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*PłOCKA SZOPKA NOWOROCZNA*PłOCKA SZOPKA NOWOROCZNA*PłOCKA SZOPKA NOWOROCZNA*PłOCKA SZOPKA NOWOROCZNA*

W krzywym
...roczny

To był rok Prezesów. 
Każda zmiana 
budziła nowe nadzieje 
i nowe rozterki… 

Pojawił się 
z pierwszym
wiosennym deszczem.
Gazety rozpisywały się
o jego brzydocie…

W Płocku odbyły się zawody Strong Menów

Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności 

f

f

f

f przegląd
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*PłOCKA SZOPKA NOWOROCZNA*PłOCKA SZOPKA NOWOROCZNA*PłOCKA SZOPKA NOWOROCZNA*PłOCKA SZOPKA NOWOROCZNA*

zwierciadle...

stronniczy

1 maja 2004 roku Polska
weszła do Unii Europejskiej, 
a w Płocku narodziła się nowa
świecka tradycja… 
i nowa Grupa Trzymająca…,
która zamiast kiełbasy
wyborczej dała ludziom
KASZANKĘ!

Ze zdrowiem
publicznym w kraju
nie jest najlepiej, 
a w Płocku...

Ruchy w Radzie
Miasta, czyli 
w co się bawić...

pomysł: Redakcja
rysunki: Radosław Łabarzewski

a daje więcej światła.
A. J. Cronin

f

f

f
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO* *INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Przez całą zimę pod specjalnym,
bezpłatnym numerem (0 22) 92 – 87
bezdomni będą mogli uzyskać wszel−
kie informacje na temat schronisk, ja−
dłodajni i noclegowni w regionie. Po−
nad 70 ośrodków na terenie woje−
wództwa mazowieckiego już czeka na
bezdomnych z około 5 tysiącami
miejsc noclegowych. Każdego dnia
wydawanych jest w nich niemal 3 ty−
siące gorących posiłków. W samej
Warszawie, do której w zimie przyjeż−
dża około 2 i pół tysiąca bezdomnych,
przygotowanych do pomocy jest pra−
wie 30 placówek. W ramach pomocy
przewidziane są również badania le−
karskie i możliwość otrzymania ubra−

nia. Każdego roku na Mazowszu
schronienia potrzebuje około 4 i pół
tysiąca osób, dlatego tak ważna jest
pomoc, szczególnie w okresie zimo−
wym, kiedy dochodzi do największej
liczby tragicznych wypadków spowo−
dowanych przez mróz.

W Płocku pomoc osobom potrzebu−
jącym oferują: Noclegownia dla Kobiet
przy ulicy Kościuszki 3a, Dom dla Be−
zdomnych Mężczyzn (oprócz noclegu
również pomoc psychologiczna i praw−
na) – ul. Sienkiewicza 54, Katolickie
Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta
(stołówka i świetlica) – ul. Kościuszki
5 i Dom Samotnej Matki w Białej 
k/ Płocka. mc

Zimowa infolinia

Pod takim hasłem odbyła się trzecia edycja akcji charytatywnej na rzecz Do−
mu Samotnej Matki w Białej koło Płocka. W trakcie trzech koncertów: w Biel−
sku (14 XI), Sierpcu (21 XI) i Płocku (12 XII), wykonanych przez Kameralny
Chór Akademicki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, która zorganizowa−
ła akcję, zebrano około 5350 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na opał
i środki do życia. Gościem specjalnym koncertu w kościele św. Jadwigi
w Płocku była piosenkarka Joanna Rawik, która przy akompaniamencie Płoc−
kiego Kwintetu Smyczkowego zaśpiewała polskie kolędy i utwory z repertua−
ru Edith Piaf m.in. „Padam padam” i „Mój Boże”. Patronat honorowy nad ak−
cją objął JE biskup płocki prof. dr hab. Stanisław Wielgus oraz Joanna Kru−
szewska. mc

Podaj dłoń

* 61−kierowca Seata Cordoba podczas
cofania potrącił 73−letnią kobietę,
która trafiła do szpitala. Do zdarze−
nia doszło na ul. Kolegialnej.

* Z ul. Kolegialnej złodzieje skradli
rower górski, który przymocowa−
ny był linką do barierki. Straty
– 400 zł.

* 30−letni kierowca bmw nie zachował
bezpiecznego odstępu i uderzył
w forda, który następnie uderzył
w tył mitsubishi. W wyniku zdarze−
nia obrażeń ciała doznał kierowca
forda. 

* Dwóch złodziei obezwładniło w skle−
pie przy ul. Królewieckiej 32−letnią
kobietę i zabrało jej telefon komór−
kowy.

* 34−letni kierowca opla nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i zderzył
się z Toyotą Corollą prowadzoną
przez 25−letnią kobietę. Obrażeń
ciała doznała 8−letnia pasażerka
opla. Do zdarzenia doszło w Al. Pił−
sudskiego.

* Na cmentarzu przy Kobylińskiego
znaleziono zwłoki noworodka, które
zawinięte były w ręcznik i rekla−
mówkę. 

* Z ul. Bielskiej złodzieje skradli Opla
Kadetta o wartości 3 tys. zł.

* Policjanci na gorącym uczynku za−
trzymali 18−letniego płocczanina,
który próbował włamać się do Fiata
125p, zaparkowanego przy Al. Ja−
chowicza.

* Na trasie Płock−Słupno młody
mężczyzna zaatakował nożem
taksówkarza. Kierowcy udało się

uciec, ale złodziej zabrał samo−
chód (VW Passat), w którym były
dokumenty, pieniądze i telefon
komórkowy. Straty oszacowano
na 20 tys. zł.

* 25−letni kierowca Fiata Punto na pro−
stym odcinku drogi potrącił 83−let−
nią płocczankę. Kobieta poniosła
śmierć na miejscu. Do zdarzenia do−
szło na ul. Jana Pawła II.

* Złodziej wykorzystując włączanie się
do ruchu Opla Astry, wybił szybę i z
wnętrza skradł torebkę z pieniędzmi,
telefonem komórkowym, kartą ban−
komatową i dokumentami. Straty
– 1 tys. zł. Do zdarzenia doszło na
ul. Bielskiej.

* Dwóch złodziei zaatakowało na ul.
Dworcowej 26−letniego poznaniaka
i zabrało mu telefon komórkowy
oraz 20 zł. 

* Z VW Passata zaparkowanego przy
ul. Staromiejskiej zginęło radio
z CD, telefon komórkowy oraz skó−
rzana teczka. Straty – 3,2 tys. zł.

* W mieszkaniu przy ul. Kwiatka wy−
buchł pożar. Strażacy podczas akcji
znaleźli w nim ciało 36−letniego
płocczanina. Przyczyną zgonu było
zaczadzenie.

* Policjanci w Borowiczkach zatrzyma−
li Opla Omegę i dostawcze Iveco.
W czasie przeszukania Iveco poli−
cjanci znaleźli tajną skrytkę, w któ−
rej ukrytych było ponad 25 tysięcy
paczek papierosów bez akcyzy
o wartości ok. 126 tys. zł. Do aresz−
tu trafiło trzech mężczyzn w wieku
23−56 lat. (m.d.)

Kronika policyjna

Oprócz ww. firm do przetargu stanę−
ły dwa inne konsorcja: Hydrobudowa−6
z Warszawy i Płockie Przedsiębiorstwo
Robót Mostowych oraz Warbud z War−
szawy i Przedsiębiorstwo Budowlano−
Instalacyjne „Rembud” z Włocławka.

Najniższą cenę zaproponowała Vec−
tra wraz z BBR Polska. Prace wykona
za nieco ponad 18,8 mln zł. Przekaza−
nie placu budowy nastąpiło w połowie
grudnia. 

Vectra musi najpierw wyburzyć stary
obiekt. Chce to zrobić do wiosny 2005
roku, a potem rozpocząć roboty funda−
mentowe. Dachem, czyli skomplikowa−
nymi konstrukcjami linowymi (do
Płocka przyjadą aż ze Szwajcarii)
i membranami (z Niemiec), zajmie się
BBR. Prace mają zakończyć się w czer−
wcu 2006 roku. 

Przypomnijmy, że ideą planowanej
inwestycji jest wkomponowanie amfi−
teatru w układ skarpy, w taki sposób,
aby jak najmniej w nią ingerować. Dla−
tego m.in. trybuny mają być poprowa−
dzone eliptycznie zgodnie z kierunkami
opadania zbocza. Głównym elementem
obiektu będzie dach z membran, roz−
pięty wachlarzowo nad stokiem. Pro−

scenium będzie się rozszerzać delikat−
nie w kierunku wyjść. Centralnym pun−
ktem amfiteatru będzie scena o pow.
238 mkw. i wysokości 10 metrów.
W projekcie uwzględniono także
otwarte, zadaszone trybuny. Budynek
zaplecza będzie okrągły. Część kondy−
gnacji piwnicznej, widoczna od strony
ul. Rybaki, będzie nawiązywać w swej
formie do obiektów znajdujących się
u szczytu skarpy.

Na parterze znajdą się m.in. biura,
portiernie, garderoby i sanitariaty. Wię−
kszość dużych garderób (30−osobo−
wych) powstanie jednak w piwnicy.
Znajdą się tam również pomieszczenia
techniczne, magazyn oraz sanitariaty
dla widzów. Na pierwszym piętrze
przewidziano garderoby 10−osobowe
oraz indywidualne, charakteryzatornie
i pomieszczenia gospodarcze. Na dru−
gim piętrze znajdzie się barek z zaple−
czem oraz taras widokowy. 

Amfiteatr wraz z zapleczem będzie
miał powierzchnię 3832 mkw. Obiekt
pomieści jednorazowo ponad 3,5 tys.
widzów. Na zapleczu będzie mogło
przebywać 200 artystów i 30 osób ob−
sługi technicznej. M.D.

Ruszyła budowa amfiteatru wraz z umocnieniem skarpy wiśla−
nej. Prace wykonuje konsorcjum: płockie Przedsiębiorstwo Bu−
dowlano−Usługowe „Vectra” oraz BBR Polska z Warszawy. 

Bez ingerencji

Radni obejrzeli prezentację multime−
dialną i wysłuchali informacji na temat
Płockiego Parku Przemysłowo−Tech−
nologicznego. – Park ma stanowić po−
most pomiędzy nauką a gospodarką
– mówił prezes PPP−T Krzysztof Le−
wandowski.

Przypomnijmy, że inwestycja pow−
staje na obszarze dawnej strefy ochron−
nej, w sąsiedztwie Orlenu. Przedsięw−
zięcie ma na celu zmniejszenie bezro−
bocia i łagodzenie jego skutków, roz−
wój przedsiębiorczości w naszym mie−
ście i regionie, dynamiczny rozwój
technologii oraz tworzenie przyjaznego
klimatu dla inwestorów. Projekt wpisu−
je się w Strategię Zrównoważonego
Rozwoju Miasta.

W Parku wyróżniono siedem stref
funkcjonalnych: dwie o pow. 59,2 ha to
strefy produkcyjno−przemysłowe, a po−
zostałe o pow. 111,3 ha – usługowo−
produkcyjne.

W lipcu 2004 roku radni wyrazili
zgodę na utworzenie przez miasto i Pol−
ski Koncern Naftowy Orlen spółki ak−
cyjnej, która zarządza Płockim Parkiem
Przemysłowo−Technologicznym. To
wymóg formalny, który umożliwia
ubieganie się o środki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
(ERDF) w ramach Sektorowego Pro−
gramu Operacyjnego−Wzrost Konku−
rencyjności Przedsiębiorstw.

Zaproponowany wybór formy praw−
nej (spółka akcyjna) podyktowany był
także koniecznością spełnienia warun−

ku prowadzenia przez spółkę działalno−
ści gospodarczej. Według Sektorowego
Programu Operacyjnego oznacza to ko−
nieczność reinwestowania potencjal−
nych zysków w park przemysłowo−
technologiczny, bez możliwości wypła−
cania dywidendy dla akcjonariuszy
przez pięć lat po zakończeniu projektu,
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.

– Opracowano już wniosek aplika−
cyjny wraz z wymaganymi do tego pro−
jektu dokumentami, analizami ekono−
miczno−wykonawczymi oraz studium
wykonalności projektu – wyjaśniał
Krzysztof Lewandowski. – Ponadto
dokonano wyceny obligatoryjnego
wkładu miasta. Będzie on wynosił 12,5
proc. wartości projektu, który liczony
jest na 45 milionów złotych. To pier−
wszy etap budowy infrastruktury tech−
nicznej. Ponad 39 milionów złotych
pochodzić będzie z funduszy unijnych
i budżetu państwa.

W 2005 roku zostanie przeprowadzo−
na modernizacja budynku po byłym
Zespole Szkół Ochrony Środowiska
przy ul. Zglenickiego 42. Na ten cel
przewidziano ponad 24 mln zł. 

W ramach programu PPP−T przygoto−
wano 33 oferty dla przyszłych inwesto−
rów. Jedna z firm belgijskich potwierdzi−
ła pisemnie wolę inwestowania w Płocku,
a dwie inne firmy przedłożyły sprawo−
zdania do akceptacji swoich organów za−
rządzających dla podjęcia decyzji o inwe−
stowaniu w Płocku. M.D.

PPP−T dla inwestorów
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Jeszcze tylko przez pół miesiąca moż−
na oglądać niezwykłe ilustracje do „Bo−
skiej Komedii” Dantego, stworzone
przez Salvadora Dalego. Galeria zdecy−
dowała się przesunąć termin zamknięcia
wystawy o tydzień. 100 prac w setną
rocznicę urodzin hiszpańskiego surreal−
isty to nie lada gratka i obowiązkowy
punkt programu dla tych, którzy ze sztu−
ką współczesną nie chcą być na bakier.
Niestety, w pierwszych tygodniach po
wernisażu to nie mieszkańcy naszego
miasta, ale przyjezdni spoza Płocka chęt−
niej odwiedzają wystawę.

Czytać Dalego

Obok Biblii, poemat Dantego – składa−
jący się ze 100 pieśni i 14 233 wersów
– to prawdopodobnie najczęściej tłuma−
czone i komentowane dzieło literackie
świata. Fenomen „Komedii” jest tym bar−
dziej zaskakujący, że Dante należy do
najmniej przystępnych pisarzy literatury
światowej. Dzieło przesiąknięte jest sym−
boliką. Dla współczesnego czytelnika
większość tych symboli jest martwa. 

„Boska Komedia” w interpretacji
Salvadora Dali to cykl ilustracji, fa−
scynujący i genialny jak sam poe−
mat. Przy ich tworzeniu Dali współ−
pracował z dwoma – uznanymi za
jednych z najlepszych na świecie
– drzeworytnikami: Raymondem
Jacquetem i Jeanem Taricco. Po
czterech latach pracy powstało 3,5
tysiąca matryc. Tylko niektóre z ek−
skluzywnych wydań Boskiej Kome−
dii zawierają przykłady dekompozy−
cji. Jedna z nich  prezentowana jest
na wystawie. Podczas oglądania wy−
stawy można wypożyczyć egzem−
plarz Boskiej Komedii oraz katalog
do wystawy z opisami poszczegól−
nych ilustracji, które mają złagodzić
trudności, jakie nastręcza treść poe−
matu oraz ułatwić rozeznanie się
w układzie dantejskich zaświatów
i aluzji w świecie wyobraźni Salva−
dora Dali. Prezentowany na wysta−
wie egzemplarz Boskiej Komedii to
ekskluzywne wydanie z 1960 roku
(edycja Les Heures Claries; nakład

150 egzemplarzy wydrukowanych
na papierze BFK Rives)

Właściciel kolekcji

– Nie jestem kolekcjonerem, jestem
zwykłym marszandem – mówi o sobie
Jakub Lep, właściciel prac i firmy Lep
Art Consulting, zajmującej się kupnem
i sprzedażą dzieł sztuki. 

Grafiki prezentowane na wystawie
zbierał kilka lat. – Znajdowały się w wie−
lu prywatnych kolekcjach. Trwało 3 – 4
lata. Pewnie byłoby szybciej, gdybym
miał dużo pieniędzy zebranych i zlecił
zadanie jakieś galerii w Paryżu. Znale−
źliby to pewnie w miesiąc, ale zapłacił−
bym pięć razy więcej – mówi. Kolekcja
krąży od roku po galeriach całej Polski.
Lep chętnie pokazuje ją w małych oś−
rodkach, bo – jak twierdzi – czasami
w mniejszych miastach są kolekcjone−
rzy, właściciele firm, banków, którzy
chętnie kupują prace z kolekcji Lep Ar−
tu. – Zresztą to nie są drogie rzeczy. Bo
grafiki można kupić już za 1 – 2 tys. zł,
oczywiście te wydane w dużym nakładzie
i nie sygnowane, ale oryginalne – mówi.
Część ilustracji można kupić, bo właści−
ciel cyklu w trakcie poszukiwań uzbierał
trochę podwójnych egzemplarzy. Pre−
zentowane w płockiej galerii grafiki, też
zamierza za kilka lat sprzedać, ale pod−
kreśla, że wyłącznie w całości. W zbio−
rach Lep Artu znajdują się również pra−
ce Chagalla, Miro, Matise’a i Picasso.
– Po prostu lubię grafikę. Wszystkich ar−
tystów zachodnich XX w. To jest moja
pasja, to jest to czym się zajmuję – mó−
wi. Firma nie prowadzi galerii, choć Ja−
kub Lep zastanawia się nad jej założe−
niem w Warszawie lub Toruniu. Przez
kilkanaście ostatnich lat mieszkał i pra−
cował w Niemczech, od roku mieszka
w Polsce. 

Wystawa z Płocka pojedzie do Go−
rzowa, potem do Czech, Słowacji i, być
może, do Chin.

Jest szansa, że pod koniec przyszłego
roku Lep Art pokaże w naszym mieście
Chagalla. 

Prace można oglądać do 15 stycznia
2005 r. Ceny biletów: 6 i 4 zł. (rł)

100 prac w setną rocznicę urodzin Salvadora Dalego można zo−
baczyć w Płockiej Galerii Sztuki.

Jazda obowiązkowa

Stanisław i Halina Płuciennikowie podczas otwarcia wystawy

– Nasze placówki działają prawidło−
wo – mówił zastępca prezydenta Piotr
Kubera.

Wśród sukcesów wymienił m.in.: no−
minację Książnicy Płockiej do nagrody
Prezydenta RP za działalność artystycz−
ną dla dzieci i młodzieży oraz nagrodę
Prezydenta Płocka za wyróżniającą się
działalność w dziedzinie twórczości,
edukacji, upowszechniania i promocję
kultury Płocka, występ Płockiej Orkie−
stry Symfonicznej na Festiwalu Jana
Kiepury w Krynicy, nagrodę dla Płoc−
kiego Ośrodka Kultury i Sztuki za pro−
jekt grupy podwórkowej „Małe Ojczyz−
ny”, Grand Prix Polskiej sekcji CIOFF
dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” oraz
grant przyznany przez Ministerstwo
Kultury dla Płockiej Galerii Sztuki na
realizację projektu „Nowe media”.

– Ale borykamy się również z dużymi
problemami – mówił zastępca Prezy−
denta. – Przede wszystkim jest to brak
odpowiedniej bazy lokalowej. Prowa−
dzimy rozmowy, aby tę sytuację zmienić
i mam nadzieję, że w przyszłym roku
uda nam się.

Jako przykłady Piotr Kubera podał
m.in. Płocką Galerię Sztuki, która mie−
ści się w gmachu teatru, a jej powierz−
chnia wystawiennicza jest zbyt mała.
Podobnie jest z siedzibą POKiS−u
i MDK−u, które nie mają pomieszczeń,
aby realizować szeroki program eduka−
cyjno−kulturalny. – Ponadto, mimo że
Muzeum Mazowieckie przeniesie się
niedługo do wyremontowanej kamieni−
cy przy Tumskiej 8, to cała ekspozycja
się tam nie zmieści – dodał zastępca
Prezydenta. 

Piotr Kubera przyznał, że instytucje
kulturalne mają również kłopot ze zdo−
bywaniem środków od sponsorów.
– Myślimy nawet, aby utworzyć odpo−
wiednie stanowiska pracy dla osób,
które by się zajmowały tylko tym – za−
powiedział. – Poza tym, wykorzystując
doświadczenie i cele Strategii Zrówno−
ważonego Rozwoju Miasta, chcemy na−
kładać większy nacisk na edukację nau−
czycieli i animatorów kultury.

Przedstawiony raport ma stać się
punktem wyjścia do opracowania pro−

jektu uchwały o programie rozwoju
kultury w mieście. – Będziemy chcieli
przedstawić go do końca pierwszego
kwartału przyszłego roku – powiedział
Piotr Kubera.

Anna Kossakowska uznała, że z roku
na rok na kulturę przeznacza się coraz
mniej środków z budżetu miasta. – Bez
pieniędzy nic nie zrobimy – mówiła.
– Dlatego proponuję, aby w przyszło−
rocznym budżecie zwiększyć środki na
kulturę o 3 proc. dochodu miasta, czyli
o 12 milionów złotych. 

Wniosek radnej nie znalazł poparcia.
Za jego przyjęciem było osiem osób, 10
– przeciw, a jeden radny wstrzymał się
od głosu.

Zygmunt Buraczyński zapropono−
wał, aby Prezydent stworzył Forum
Kultury. – Organizacje mogłyby się
spotykać i wypracować pewne cele i za−
dania – uzasadniał.

Andrzej Nowakowski przypomniał,
że z roku na rok na działalność kultural−
ną wydaje się coraz więcej pieniędzy.
– W 2001 roku było to 10,5 miliona zło−
tych, w 2002 o 600 tysięcy więcej, a w
ubiegłym roku przeznaczyliśmy na kul−
turę 11,5 miliona złotych – mówił.

Radny chciał natomiast wiedzieć, ja−
kie są plany wobec działalności gospo−
darczej Książnicy Płockiej (prowadze−
nie dwóch księgarni: w Płocku i Sier−
pcu) i jakie są zamierzenia wydawnicze
placówki. – Na działalność gospodar−
czą Książnicy przeznaczyliśmy 1,5 mi−
liona złotych, a zysk placówki wyniósł
tylko 1 milion.

– Większość działań w kulturze nie
jest dochodowa – odpierał Zastępca
Prezydenta. – Edukacja kulturalna jest
procesem, misją i obowiązkiem, a nie
działalnością nastawioną na zysk.
W 2003 roku Książnica wydała tylko
jedną pozycję „Portrety Płocczan”, bo
nie było ciekawszych propozycji. Ale na
pewno jeśli się one pojawią, będziemy
chcieli je wydawać.

Piotr Nowicki dopytywał o bazę lo−
kalową dla Płockiej Galerii Sztuki.
– Był pomysł, aby przenieść ją do loka−
lu po bożnicy. Nic z tego nie wyszło
– mówił. – Czy są jakieś wizje rozbudo−
wy tej placówki?

– Budynek ten został celowo wysta−
wiony na przetarg – wyjaśniał prezy−
dent Mirosław Milewski. – Chcieliśmy
wyzwolić inicjatywę społeczną, aby
stworzyć tam instytucję kulturalną.
I udało się: powstało stowarzyszenie,
które chce utworzyć tam muzeum ży−
dowskie. Dla galerii powierzchnia wy−
stawiennicza w tym budynku była zbyt
mała. Trwają intensywne rozmowy co
do nowej siedziby zarówno dla Płockiej
Galerii Sztuki, jak i dla Płockiego Oś−
rodka Kultury i Sztuki. Nie chcę zdra−
dzać szczegółów, ale liczę, że wiosną
przyszłego roku rozpoczniemy remont
i adaptację budynku w centrum miasta.

Małgorzata Domańska

Radni zapoznali się z informacją na temat funkcjonowania płoc−
kich placówek kulturalnych. W wielostronicowym raporcie wy−
mieniono wszystkie instytucje kulturalne, również te, dla któ−
rych organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta.

Kulturalnie o kulturze
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Prawa do zakupu gruntów spółdziel−
czych w Płocku nie zostali pozbawieni
członkowie Płockiej Spółdzielni Mieszka−
niowej L−W, której zarząd realizuje swoją
powinność w zarządzaniu własnością spół−
dzielców. W ich imieniu wystąpił do Ratu−
sza już z ponad 100 wnioskami o zakup
użytkowanych gruntów na własność. To
umożliwi proces (opóźnionego o dwa lata)
uwłaszczenia członków spółdzielni. Przed−
miotem uwłaszczenia jest pełna własność,
tj. mieszkania i gruntu (a nie „prawo użyt−
kowania”), co nie tylko w Europie jest
standardem formy własności. 

Zarządy pozostałych spółdzielni miesz−
kaniowych w Płocku widocznie uznały, że
nie muszą uznawać racji spółdzielców, mi−
mo że ustawa gwarantuje to każdemu spół−
dzielcy. Właścicieli spółdzielni prezesi
uszczęśliwiają nadal „spółdzielczym pra−
wem do lokalu”, ograniczonym do użytko−
wania gruntu. W polskiej rzeczywistości
wciąż sprawdza się praktyka: rację ma ten,
kto ma pieczątki, więc zarządy spółdzielni
spokojnie działają na szkodę spółdzielców. 

Płockie Stowarzyszenie Obrony Spół−
dzielców ma wpływ na zmiany artykułów
prawa spółdzielczego. Czy będzie możli−
wość kar dla nieuczciwych władz spół−
dzielni? To zależy od samych spółdziel−
ców. Jest więcej propozycji zmian w usta−
wie i jeśli teraz nie wszystko się rozstrzy−
gnie, to na pewno wkrótce. Na uwłaszcze−
nie czekaliśmy tyle czasu, poczekamy jesz−
cze trochę. Zarządy spółdzielni muszą od−
dać właścicielom ich własność. W Płocku
czyni to już PSML−W, w kraju więcej
spółdzielni. Np. na Żuławach w Nowym
Dworze Gdańskim po trzech miesiącach
od ustalenia bonifikaty na grunt (również
99%) zarząd spółdzielni jednorazowo doli−
czył wszystkim spółdzielcom kwotę 15,38
zł za grunt i dziś wszyscy mieszkańcy blo−
ków są współwłaścicielami gruntu.
W Gdańsku, w jednej ze spółdzielni
przekształcenie spółdzielczego lokator−
skiego prawa we własność odrębną nowe
władze uchwaliły na kwotę 3% wartości
mieszkania.

Na zmianę szkodliwych działań zarzą−
dów (z uwagi na groźbę kosztów 22%
VAT od wartości rynkowej mieszkania)
mamy jeszcze rok. 

W Płocku zarząd Mazowieckiej Spół−
dzielni Mieszkaniowej postanowił utrud−
nić przepisanie własności odrębnej przez
wstrzymanie wykupów gruntów, nawet
tym mieszkańcom Międzytorza, którzy
mają już w Urzędzie Miasta gotową od ro−
ku wycenę działki. Potrzebny jest tylko
udział zarządu spółdzielni w sporządzeniu
aktu notarialnego, bowiem wniosek o wy−
kup tej działki został złożony już w 2003
roku. Zarząd próbuje podstępem opóźnić
wykup gruntu. Ustawa zapewnia każdemu
spółdzielcy (choćby jednemu z bloku) wy−
kup mieszkania z gruntem w ciągu 24 mie−
sięcy. Tymczasem zarząd MSM na zebra−
niu walnym podkłada projekty uchwał
z wymogiem wyrażenia zgody przez po−
nad 50% mieszkańców bloku. Jest to
sprzeczne z ustawą i nie może być podda−
ne głosowaniu. Tymczasem zarząd formu−
łuje opinię, że to zgromadzenie zdecydo−
wało o wstrzymaniu wykupu gruntów!
W odpowiedzi na pisemne ponaglenia wy−
kupu gruntu, osoby zainteresowane są in−

formowane, że zebranie walne „odroczy−
ło/wstrzymało decyzję w sprawie wyku−
pu...” oraz że (cyt.):

– Gmina Płock nie sprzedaje udziałów
w gruncie poszczególnym właścicielom lo−
kali, lecz sprzedaje spółdzielni całą dział−
kę, 

– nie wszyscy członkowie są zaintereso−
wani wykupem gruntu,

– brak jest rozstrzygnięć prawnych od−
nośnie opłat związanych z wprowadzanym
podatkiem katastralnym (...).

Oczywiście, że Gmina sprzedaje całe
działki w takim kształcie geodezyjnym, ja−
ki został dokonany w wyniku podziału
spółdzielni i oczywistym jest, że w imieniu
spółdzielców występuje zarząd. Oczywi−
stym jest też, że nie wszyscy członkowie
spółdzielni wyrażają wolę jednocześnie
(dlatego ustawa przewiduje wnioski indy−
widualne wykupu gruntów). Ponadto stra−
szy się spółdzielców podatkiem katastral−
nym, narażając ich na niebagatelne koszty
(ponad 20.000 zł.) podatku 22% VAT, któ−
ry będzie obowiązywał od 2007 r.

Płockie Stowarzyszenie Obrony Spół−
dzielców prowadzi informacyjne, otwarte
spotkania w czwartki na różnych osie−
dlach dla mieszkańców zainteresowanych
tematem uwłaszczenia, wg terminów po−
danych w internecie. 

Informacje: www.sosplock.kylos.pl
602−681−913, 263−65−80. 

W indywidualnych sprawach członko−
wie SOS przyjmują na dyżurach, we wtor−
ki w godz. 16–17 w lokalu LPR przy Al.
Jachowicza 40 (budynek byłego PKS –
wejście szczytu od strony ul. Obrońców
Westerplatte). Tadeusz Borowicki 

Prezes Oddziału SOS w Płocku

Mimo uchwalenia w Płocku 99% bonifikaty na sprzedaż gruntów spół−
dzielcom, tylko jedna spółdzielnia spełnia żądania swych członków. 

Racje spółdzielców 

Centralną część miasta przyozdobiły liczne świąteczne dekoracje: choinki, świa−
tełka, migoczące gwiazdy na latarniach i drzewach itp. Znaczną część świątecz−
nych ozdób przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2, za co należą im się od płocczan serdeczne podziękowania. Po−
mocą przy instalowaniu dekoracji służyły także: Muniserwis, Nadleśnictwo Płock,
POKiS, Straż Miejska, Straż Pożarna, KM Policji, MZD i ARS, a PSS Społem
i DLS wzbogaciły imprezy towarzyszące słodyczami.

Tegorocznymi sponsorami świątecznego wizerunku miasta byli także:

Upiększyli

Płocki CIFAL (Międzynarodowe
Centrum Szkoleniowe dla Władz Lo−
kalnych) zorganizował pierwszą sesję
szkoleniową nt. „Partnerstwa publiczno
– prywatnego i usług miejskich”. Na
trwającą od 6 grudnia, pięciodniową
konferencję przyjechali przedstawiciele
władz lokalnych z kilkunastu miast Eu−
ropy Środkowowschodniej, m.in. z Bu−
dapesztu, Rygii, Wilna, Talina i Tibilisi
oraz Warszawy, Ostrowa Wielkopol−
skiego i Czechowic−Dziedzic. Byli
również przedstawiciele firm Dexia,
Veolia, PKN Orlen oraz UNITAR−u
i UNDP – na stałe współpracujący
z miastem i płocką agendą CIFAL.

– Od dwóch lat działamy wspólnie
z Organizacją Narodów Zjednoczonych
realizując ciekawe projekty. Ta współ−
praca zaowocowała powstaniem cen−
trum CIFAL. To dla miasta średniej
wielkości ogromne wyróżnienie i wielki
prestiż – powiedział prezydent Miro−
sław Milewski otwierając szkolenie.
– Jesteśmy tu, aby uczyć się od tych,
którym się powiodło – dodała Karolina
Mzyk, doradca przedstawiciela UNDP
w Polsce. 

– Oczekujemy również, że miasta bę−
dą uczyły się od siebie – powiedział
Christophe Nuttall, Dyrektor – koordy−
nator programu UNITAR. – Zdajemy

sobie sprawę, że każdy z was funkcjo−
nuje w innych warunkach, ale można
wymieniać spostrzeżenia, sugerować,
doradzać. Część szkoleniowa dotyczy−
ła informacji na temat partnerstwa pub−
liczno – prywatnego (PPP) w kontek−
ście prywatyzacji usług publicznych
i różnych form współpracy pomiędzy
władzami publicznymi a biznesem.
Przedstawiono przykłady m.in. z Bawa−
rii (transport publiczny) i Brukseli (ka−
nalizacja) oraz Płocka (Płocki Park
Przemysłowo – Technologiczny).
Uczestnicy szkoleń mogli zapoznać się
przepisami prawnymi UE i Polski
w związku z PPP. Odwiedzili również
Wodociągi Płockie. Druga część to pre−
zentacja płockich projektów (m.in. Fo−
rum dla Płocka i Funduszu Grantowego
– wizyty studyjne w organizacjach po−
zarządowych) oraz targi wiedzy i przy−
gotowywanie planów działania na przy−
szłość. Wszyscy uczestnicy wysoko
ocenili przygotowanie i poziom szkole−
nia oraz kwalifikacje wykładowców.

Wiadomo już, że w przyszłym roku
CIFAL Płock zorganizuje trzy szkole−
nia. Pierwsze, 14 marca, dotyczyć bę−
dzie administrowaniu przez internet,
czyli tzw. e−administracji. Na dwóch
kolejnych, zaplanowanych na czerwiec
i wrzesień, poruszane będą problemy
związane z finansowaniem infrastruk−
tury publicznej i PPP w transporcie
publicznym. (rł)

O partnerstwie

K. Mzyk (UNDP), Ch. Nuttall (UNITAR), Prezydent M. Milewski, M. A. Lallemand
Flucher (DEXIA), R.M. Aubert (VEOLIA) 

JA
N

 G
A

W
R

Y
łK

IE
W

IC
Z

Nowy skład
Arkadiusz Iwaniak wszedł w skład dwóch komisji Rady Miasta Płocka: rewi−

zyjnej i gospodarki komunalnej. Jako nowy radny miał możliwość wyboru ko−
misji Rady, w których chce pracować. Przypomnijmy, że Iwaniak został zaprzy−
siężony na radnego na poprzedniej sesji Rady Miasta, zajmując miejsce zmarłe−
go Stanisława Nawrockiego. (m.d.)
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dokończenie z poprzedniego numeru

Tradycja i nowoczesność

Wybudowanie klasztoru przez Refor−
matów było uzależnione od wielu czynni−
ków. Mógł być wzniesiony tylko i wy−
łącznie w wyniku fundacji zatwierdzonej
przez zarząd prowincji. Nie można było
przyjmować żadnych dóbr jak kamienice,
lasy, jeziora, stawy, ani na własny użytek,
ani w celu ich spieniężenia lub wymiany.
Fundacja mogła być przyjęta tylko w ta−
kiej okolicy, w której ich praca mogła
przynieść społeczne korzyści i gdzie będą
mogli z jałmużny zdobyć środki na utrzy−
manie przynajmniej 12 zakonników. Na
ogół przyjmowano nie więcej niż 3−4
hektary gruntu. Styl i zasady wznoszo−
nych zabudowań klasztornych, świątyń

i wyposażenia określało prawo statutowe.
W Płocku plac pod przyszły klasztor

Reformatów zapisała miecznikowa Ziemi
Zakroczymskiej, Marianna z Żórawskich
Lasocka razem z synem Zygmuntem.
Fundacja ta została powiększona o daro−
wizny sędziego grodzkiego płockiego
Wojciecha Żółtowskiego i syndyka apo−
stolskiego Antoniego Sikorskiego. Fun−
dusz na pierwszą drewnianą świątynię,
poświęconą 1 stycznia 1756 roku, ofiaro−
wał biskup sufragan Franciszek Kanigow−
ski i kanonik katedralny włocławski ks.
Ignacy Lasocki. Zakonnicy mieszkali
w tym czasie w drewnianym domku ofia−
rowanym przez miecznikową Lasocką,
a następnie w pierwszym, drewnianym
klasztorze.

Poświęcenie kamienia węgielnego pod
przyszły klasztor i murowany kościół
p.w. św. Jana Chrzciciela przez bisku−
pa Rokitnickiego odbyło się w 1758 ro−
ku. Budowany był przez lat trzynaście
i dopiero 12 czerwca 1771 roku został
poświęcony przez gwardiana Węgrzyno−
wicza. 14 czerwca 1789 roku uroczystej
konsekracji dokonał biskup sufragan
Wojciech Gadomski.

Architektura kościoła Reformatów
w Płocku zajmuje ważne miejsce na ma−
pie historii architektury sakralnej XVIII
stulecia. Jest to kościół jednonawowy,

ściennofilarowy (system arkad wstawio−
nych w część nawową podtrzymujących
sklepienie, tworzący jednocześnie między
tymi filarami rytmiczny ciąg nisz – kaplic,
w których ustawiano ołtarze) z kolebko−
wym sklepieniem i lunetami. Część nawo−
wa oddzielona łukiem tęczowym od prez−
biterium. Za ołtarzem głównym w dolnej
części znajduje się zakrystia, a ponad nią
chór zakonny.

Trójdzielna fasada rozczłonkowana joń−
skimi pilastrami dźwiga belkowanie.
Szczyt z okulusem zwieńczony jest półko−
liście zamkniętym przyczółkiem. Ponad
profilowanym wejściem trójkątny, przery−
wany przyczółek, powyżej znajduje się
duże okno. W bocznych niszach umiesz−
czone są figury św. Piotra i Pawła (współ−
czesne rekonstrukcje rzeźb wcześniej−

szych). Przepisy zabraniały budowania
wież i dzwonnic, dopuszczano tylko oś−
mioboczną sygnaturkę nad prezbiterium.

Tradycja tej świątyni odwołuje się do
systemu architektonicznego XVII wieku,
który na gruncie polskim znalazł szero−
kie zastosowanie, a którego źródło upa−
truje się w rzymskim kościele Jezuitów Il
Gesu. Trzecia ćwierć XVIII stulecia to
odrodzenie tego systemu konstrukcyjne−
go. U Reformatów nowatorski jest spo−
sób połączenia filarów ze ścianą nawo−
wą, tworząc wrażenie przenikania jej na
zewnątrz. Ustawienie pomiędzy nimi oł−
tarzy wywołało swoiste zjawisko archi−
tektury w architekturze.

Nie jest znany budowniczy kościoła
w Płocku. Można się spotkać z informa−
cją, że jest nim architekt Cochi, który
pracował dla biskupa płockiego. Wydaje
się jednak, że najprawdopodobniej twór−
cą tej świątyni jest królewski architekt
Antonio Solari (1700−1763), autor analo−
gicznego kościoła Reformatów w Sienni−
cy (1750−1760). Takie same zabudowa−
nia reformackie znajdują się w Grudzią−
dzu (1750−1751) i Brodnicy (1755−
1762). W dokumencie erekcyjnym tej
świątyni zaznaczono, że kościół i klasz−
tor jest budowany wg wzoru z Siennicy,
a przy wznoszeniu wszystkich czterech
pracował budowniczy Beniamin Kaal.

W kolorze dębu i słoniowej kości

Przepisy Reformatów regulowały rów−
nież formę wystroju wnętrza kościelnego.
Decyzją papieża Urbana VIII ołtarze
i świeczniki w kościołach refor−
mackich miały być wykonane
z drzewa orzechowego. Po−
nieważ w Polsce były trud−
ności w jego uzyskaniu, wła−
dze generalne zezwoliły na
zastąpienie go dębiną. Ołta−
rze były pokostowane i za−
chowywały barwę natural−
ną, tylko elementy dekora−
cyjne i rzeźby malowano
w kolorze kości słoniowej.

W prowincji wielkopol−
skiej przystąpiono do organi−
zowania jednolitego wyposażenia w 1740
roku. Taki modelowy wystrój świątyni re−
formackiej, w następstwie decyzji kapitu−
ły prowincjonalnej z 1741 roku, wykona−
no w kościele w Boćkach według projek−
tu brata Mateusza Osieckiego. Został on
powtórzony w ponad dwudziestu kościo−
łach prowincji wielkopolskiej i pruskiej,
w tym w Płocku, Brodnicy, Żurominie,
Pułtusku, Szczawinie Kościelnym.

W charakterystyczny sposób zostały
ustawione ołtarze w utworzonych wnę−
kach międzyfilarowych. Kierują one
wzrok w stronę ołtarza głównego, na któ−
rym w centralnym miejscu zawsze znaj−
duje się Pan Jezus na Krzyżu. Tym sposo−
bem architektura została podporządkowa−
na duchowości Reformatów. Wierny jest
prowadzony przez ołtarze w kierunku
Ukrzyżowanego, ma skupić uwagę na
medytacji Jego Męki.

Ołtarz główny w Płocku został wybu−
dowany w 1777 roku. W jego centrum
ustawiony jest Chrystus na Krzyżu, a do
czasu II wojny światowej, po bokach znaj−
dowały się rzeźby (w drzewie lipowym)
Matki Boskiej Bolejącej, św. Jana Apo−
stoła, św. Piotra i św. Marii Magdaleny.
W zwieńczeniu umieszczony jest intere−
sujący obraz patrona kościoła, św. Jana
Chrzciciela. Po stronie Ewangelii (prawej
od ołtarza głównego) znajdują się ołtarze
Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia
i Przemienienia Pańskiego, a po stronie
Epistoły ołtarze św. Antoniego Padew−
skiego i św. Rocha. Na ołtarzach bocz−

nych znajdowały się dawniej figury za−
konników, z których przetrwały tylko
dwie, ustawione wtórnie nad wejściem do
zakrystii.

Rokokowy charakter ołtarzy znakomi−
cie odcina się od bieli ścian, na których nie
można było wieszać żadnych innych
obrazów.

Zespół tych ołtarzy wyróżnia się naj−
wyższą klasą artystyczną. Arcydziełem
snycerki polskiej jest Ukrzyżowanie z oł−
tarza głównego. Nieznany artysta przed−
stawił Pana Jezusa po skonaniu, ogarnię−

tego wewnętrznym spokojem,
ale całe ciało wyraża jesz−

cze mękę i cierpienie.
Właśnie ten kontrast

zewnętrznej ekspresji cia−
ła i wewnętrznej wielkiej
ciszy wyrażonej w zbola−
łej, ale martwej twarzy,
nadaje rzeźbie olbrzymi
ładunek emocjonalny.

Przy mistrzowskim wyko−
naniu i porównaniu z analo−
gicznymi rzeźbami pozwala
stwierdzić, że mamy do czy−

nienie z dziełem sztuki na najwyższym
poziomie artystycznym.

Rodowód artystyczny Ukrzyżowania
można odnaleźć w rzeźbie lwowskiej tego
okresu. Nie ustępuje ona najlepszym Kru−
cyfiksom Jana Jerzego Pinsla czy Macieja
Polejowskiego z twórców lwowskich,
a także znakomitym rzeźbom Andrzeja
Schlütera czy Wita Stwosza. 

Świątynia Reformatów, powściągliwa
w warstwie architektonicznej a bogato
wyposażona, w symboliczny sposób odz−
wierciedla duchowość zakonników – ich
surowe życie zewnętrzne i bogate, ducho−
we życie wewnętrzne.

Misericordia

W Płocku patronem Reformatów był
św. Jan Chrzciciel, którego surowość ży−
cia – nosił odzienie z sierści wielbłądziej
i żywił się szarańczą i miodem leśnym –
w pełni odpowiadała ideałom zakonnym.
Związek świętego z Płockiem nie ograni−
cza się tylko do patronatu, ale istnieje on
również na płaszczyźnie symbolicznej.

Jan Chrzciciel, zapowiadający nadej−
ście Zbawiciela, sam był znakiem Miło−
sierdzia Bożego. Imię Jan, po hebrajsku
Jehohanan znaczy Jahwe – miłosierny.
Takie symboliczne odczytanie osoby
i działalności św. Jana Chrzciciela nabie−
ra wyjątkowego znaczenia w kontekście
św. Faustyny, Orędowniczki Miłosier−
dzia Bożego, której w Płocku objawił się
Pan Jezus Miłosierny.

Roman Rzymkowski

Reformaci (2)

Kościół i klasztor Reformatów przebudowany na seminarium, przed 1945 rokiem, karta
pocztowa ze zbioru Zygmunta Różalskiego

Kościół i klasztor Reformatów w Brodnicy, fot. wg „Brodnica, siedem wieków miasta”
Brodnica 1998 r

Godło Franciszkanów
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W ostatnich latach życia Zbigniew He−
bert posługiwał się zieloną pieczątką z napi−
sem Pułkownik Huzarów Śmierci. – Stem−
plował nią listy do najbliższych przyjaciół
– mówił podczas spotkania w Książnicy
Płockiej Bohdan Ubrankowski (na zdjęciu).
Właśnie ukazała się jego kolejna książka
„Poeta, czyli człowiek Zwielokrotniony
– Szkice o Zbigniewie Herbercie”. 

Zdaniem Urbankowskiego Pułkow−
nik to była nie tylko rola, ale najwyższa
forma autokreacji, kolejna osobowość,
jak młodzieńczy Patryk czy dojrzały
Pan Cogito. Pułkownik to jednocześnie
poeta, działacz polityczny i zaangażo−
wany publicysta. Urbankowski uważa

również, że pieczątka jest jak napako−
wany różnymi znaczeniami i aluzjami
wiersz pisany „chińską” manierą (krót−
ka forma, dużo treści), który poeta uwa−
żał za swój najlepszy wynalazek. Pod−
czas spotkania w Książnicy Płockiej (9
grudnia) Bohdan Urbankowski odsła−
niał zwielokrotnioną osobowość autora.

– Okazuje się, że Huzarzy Śmierci ist−
nieli naprawdę – dodaje Urbankowski.
W powstaniu styczniowym walczyła
300−osobowa jednostka zwana „Żuła−
wami śmierci” opierająca się na wzo−
rach francuskich. Nigdy się nie podda−
wali, byli symbolem walki do końca.
I taki chciał być Herbert. To aluzja do
Wołodyjowskiego, do Powstania Stycz−
niowego, ale także do pułkownika Ku−
klińskiego, którego Herbert zażarcie
bronił oraz Traugutta, Piłsudskiego
i poetów Powstania Warszawskiego.
Herbert do końca uważa się za ich spad−
kobiercę, depozytariusza. 

”Poeta...” jest głęboką analizą twór−
czości i zbiorem kluczy do ukrytych
przesłań w twórczości Zbigniewa Her−
berta. Biografia wg Urbankowskiego
opisuje jego przygody polityczne i mi−
łosne, rekonstruuje jego pogląd na
świat. Bohdan Urbankowski (ur.
w Warszawie w 1943), polonista i filo−
zof, poeta, dramaturg, eseista i publicy−
sta. Jest zwolennikiem stworzenia
w Warszawie Muzeum Herberta, na
wzór Muzeum Broniewskiego. (rł)

Płocka premiera miesiąca

Pułkownik Śmierć

Ekspozycja, adresowana przede
wszystkim do młodzieży szkół śred−
nich i gimnazjów, opowiada historię
życia Gombrowicza poprzez materiał
fotograficzny, prezentujący przodków
Witolda, jego samego z lat dzieciń−
stwa i jako młodzieńca, ucznia gim−
nazjum potem studenta prawa. Na
wystawie możemy również zobaczyć
fotografie Witolda w gronie najbliż−
szej rodziny, w towarzystwie jego
pierwszych sympatii czy wreszcie
przyjaciół – „wyznawców” z Zie−
miańskiej i Zodiaku. Jest także relacja
fotograficzna z 23−letniego pobytu pi−
sarza w Argentynie, gdzie Gombro−
wicz porzuciwszy pracę w Banco Po−
laco, urodził się jako pisarz, a jego
dzieła sukcesywnie tłumaczone były
na wszystkie języki świata. Powrót do
Europy, który był koniecznością pi−
sarską, zobrazowany jest fotografiami
z Berlina, Royaomont, Paryża, a prze−
de wszystkim z Vence na południu
Francji, gdzie wraz ze swoją towa−
rzyszką życia Marią Ritą Labrosse za−
mieszkał na stałe. Zdjęcia zamykające
wystawę pokazują pisarza w ostatnich
latach życia, podczas spotkań z Cze−
sławem Miłoszem, Sławomirem

Mrożkiem, Francois Bondym, Kon−
stantym Jeleńskim.

Gombrowicz był już wtedy człowie−
kiem poważnie chorym na astmę, nie
mogącym w pełni korzystać z między−
narodowej sławy, jaką przyniosły mu
jego dzieła.

Na wystawie eksponowane są także fo−
tografie z adaptacji teatralnych dzieł
Gombrowicza, dokonanych w Teatrze
Dramatycznym w Płocku. Obok fotogra−
fii zaprezentowane zostały dekoracje i ko−
stiumy ze spektaklu Ferdydurke (1999)
w reż. Andrzeja Marii Marczewskiego.

Biograficzna i teatralna część wysta−
wy pokazuje więc historię pisarza, któ−
rego legenda ma swoje źródło nie tylko
w wyjątkowej twórczości, ale i w losie
pisarza, jego emigracji, samotności,
sławie a przede wszystkim bezkompro−
misowej walce o swoje pisarstwo,
w paradoksalnej obecności i nieobecno−
ści w naszym życiu literackim i kultu−
ralnym.

Wystawa czynna do 15 stycznia
2005r. w Książnicy Płockiej ul. T. Ko−
ściuszki 6, tel. 268 00 32/33. Dla grup
zorganizowanych przewidziana jest
prelekcja towarzysząca zwiedzaniu wy−
stawy. Ewa Luma

W Książnicy Płockiej czynna jest wystawa „Na imię mu było
Witold, nazwisko – Gombrowicz”, przygotowana w setną rocz−
nicę urodzin autora Ferdydurke. 

Gombrowicz w fotografii

Naprawdę potrafią to już chyba tylko
dzieci, a z całą pewnością te, które wzię−
ły udział w XIV edycji konkursu literac−
kiego „Młodzi Twórcy Literatury”. Do
Książnicy Płockiej (organi−
zatora tego bardzo popular−
nego wśród dzieci
i młodzieży konkursu),
napłynęło w tym roku
aż 446 prac młodziutkich
autorów z terenu Płocka, najbliższych
okolic i sąsiednich powiatów. Profesjo−
nalne i cieszące się wielkim zaufaniem
uczestników konkursu jury, w składzie
którego były dwie znakomitości literatu−
ry dziecięcej: Wanda Chotomska i Anna
Onichimowska, nie miało łatwego zada−
nia przy wyłanianiu laureatów. Prace
trzeba było czytać nawet po nocach...kie−
dy sen nie chciał przyjść..., czyli... w cał−
kowitej zgodzie z tematem wywoław−
czym tegorocznego konkursu. Najwięcej
wrażeń i autentycznie świeżych przeżyć
dostarczyły oceniającym prace najmłod−

szych autorów, co organizatorzy bardzo
podkreślali. Przekonali się o tym również
uczestnicy i goście konkursowego finału,
którym zaprezentowano nagrodzone

i wyróżnione prace. Jedną z nich,
autorstwa 9−letniej płocczan−

ki, prezentujemy poniżej.
A oto laureaci głów−
nych nagród: 

I grupa wiekowa
(klasy II−IV): I nagroda –

Szymon Arkita i Michał Borowski
z Kutna,

II nagroda – Jakub Popielarz z Żych−
lina i Dominika Sosnowska z Płocka,
III nagroda –Damian Lewandowski
z Płocka i Dariusz Walczak z Kutna.

II grupa wiekowa (klasy V−VI):
I nagroda – Tomasz Mirowski z Kroś−
niewic. Nagrody II i III nie przyznano.

III grupa wiekowa (klasy gimna−
zjalne): I i II nagrody nie przyznano, III
nagroda – Justyna Zdanowska z Kutna.

E.L.M.

Na jawie śnić!

Każdy z nas czasami nie może zasnąć.
Jedni liczą owce, a inni wyobrażają sobie,
kim w przyszłości zostaną.

Taki sam problem miał Krzyś. Pierwszy
raz nie mógł zasnąć.

Po raz kolejny, przekręcając się z boku
na bok i poprawiając poduszkę, zaczął wy−
obrażać sobie, że jego niebieska pościel jest
wielkim oceanem, a on sam płynie okrę−
tem. Fale były tak silne, że wyrzuciły
chłopca na brzeg nieznanej wyspy. Kiedy
przechadzał się po niej, spotkał małego, ró−
żowego smoczka.

– Witaj przybyszu, jak się tu znalazłeś? –
zapytał smok.

– Dzień dobry – przywitał się nieśmiało
chłopiec. – No, bo ja nie mogłem zasnąć
i płynąłem statkiem, i były wysokie fale i...
teraz jestem tu – powiedział cichutko.

– A kim ty w ogóle jesteś? – spytał już
o wiele odważniej różowego stwora.

– Jestem Tubek, a ty? – odezwał się
smok.

– Ja mam na imię Krzyś.
– Co za dziwaczne imię, nigdy o takim

nie słyszałem – stwierdził kolorowy kolega.
– Tubku, czy mógłbyś pomóc mi znaleźć

sposób na zaśnięcie?
– Ja nie, ale znam strasznego śpiocha,

który może ci pomóc.
Tajemniczy przyjaciel zaproponował

chłopcu, że zaprowadzi go do króla, a po
drodze pokaże mu wyspę.

Krzyś zauważył, że tutaj wszystko jest
na opak. Jest czerwona trawa, żółte niebo,
a słońce koloru zielonego. Są tam także fio−
letowe krowy w czerwone kropki.

– A teraz pokażę ci zamek króla – powie−
dział smok.

– To wspaniały pomysł! – zgodził się
Krzyś.

– A więc wsiadajmy do samolotu – posta−
nowił nowy kolega.

– Ojej! Jeszcze nigdy nie leciałem samo−
lotem – ucieszył się chłopiec.

– Przecież samoloty nie latają tylko jeżdżą
i to do tyłu – stwierdził zdziwiony smoczek.

Kiedy dojechali na miejsce, okazało się,
że zamek wygląda zupełnie inaczej niż wy−
obrażał go sobie Krzyś. Ściany miał zrobio−
ne z mentosów, a dach z knopersów. Tro−
chę podobnie jak w bajce, którą czytała mu
kiedyś mama.

– Przepraszam, gdzie mógłbym znaleźć
króla? – Krzyś uprzejmie zapytał pana
śpiącego przed zamkiem.

– Cześć chłopczyku! To ja jestem tu kró−
lem – odpowiedział grubiutki pan.

– Pan nie może być królem. Widziałem
króla na obrazkach w książce z bajkami.
Król zamiast czapki z daszkiem powinien
mieć koronę, a zamiast dresu królewskie
szaty.

– Ale jesteś w krainie „Na opak”. A tu
wszystko robimy odwrotnie. A w ogóle, po
co przyszedłeś? – spytał król ziewając przy
tym nieuprzejmie. – Aha..., pewnie chciałeś
zobaczyć moją nową ekstra furę?!

– Nie, proszę pana. Ja chciałem, żeby
pan mi pożyczył przepis na sen – powie−
dział Krzyś.

– Zgodzę się, jeżeli ty zaopiekujesz się ty−
mi brzdącami, bo ja muszę się zdrzemnąć –
zaproponował król, wskazując na bawiące
się dzieci.

Krzyś i smok Tubek zabrali dzieci na ka−
ruzelę. Kręciła się ona strasznie szybko
i oczywiście do tyłu. Krzyś spróbował
z niej zeskoczyć i przeniósł się do rzeczy−
wistości.

Okazało się, że nie jest już w pięknej kra−
inie, tylko siedzi na podłodze. Słyszał jesz−
cze króla, który wołał go i mówił, że ma dla
niego obiecany sposób na zaśnięcie.

– Ciekawe na czym to polega? – zastana−
wiał się Krzyś.

Ale postanowił, że pomyśli o tym jutro,
bo po tylu przygodach z różowym smo−
kiem Tubkiem jest już bardzo śpiący.

– A może jutro też będę miał kłopot z zaś−
nięciem i odwiedzę moich nowych przyja−
ciół? – pomyślał sennie, zakładając piżamę
na lewą stronę...

Dominika Sosnowska 

Kiedy sen nie chce przyjść...
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Konkurs pianistyczny im. prof. Ludwika Stefań−
skiego, organizowany staraniem Płockiego Towa−
rzystwa Muzycznego i lokalnej szkoły muzycznej,
przy finansowym wsparciu ze strony władz miasta,
ma już swoją historię. Do tej pory odbył się sied−
miokrotnie (w dwuletnich odstępach od 1990 roku),
a jego niektórzy laureaci zdążyli już zaistnieć na
szerszym forum (przede wszystkim zwycięzczyni
trzeciej edycji, Natalia Sawościniak, reprezentująca
Polskę na XIV Konkursie Chopinowskim w 2000
roku, czy Maciej Gański, główny laureat edycji pią−
tej, później doceniony na międzynarodowych zma−
ganiach pianistycznych w Bydgoszczy i w Wilnie,
który uatrakcyjnił obecny konkurs udanym recita−
lem, wykonując utwory Chopina, Liszta oraz fran−
cuskiego pianisty i kompozytora polskiego pocho−
dzenia, Miłosza Magina).

Historia konkursu odnotowała też wydarzenia
znacznie mniej radosne: ponad trzy lata temu opu−
ściła nas jego główna animatorka, prof. Halina
Czerny−Stefańska, wdowa po Ludwiku i jedna
z najwybitniejszych polskich pianistek XX wieku.
Toteż obecna, VIII edycja (28 listopada – 3 grudnia
2004 roku, sala koncertowa PSM) odbyła się „pod
wezwaniem” obojga małżonków Stefańskich, jako
pierwszy konkurs de nomine i de facto międzynaro−
dowy (85 młodych pianistów z Polski, Niemiec
i Białorusi w trzech grupach wiekowych: 9−13, 13−
16 i 16−19 lat). Międzynarodowy był też skład jury,
w którym obok rodzimych ekspertów m.in. słynnej
w świecie klawesynistki Elżbiety Stefańskiej (córki
ś. p. Haliny i Ludwika) zasiedli cieszący się porów−
nywalną renomą: niemiecka pianistka Elfrun Ga−
briel (specjalistka od dzieł romantyków) oraz ame−
rykański wirtuoz i pedagog fortepianu Kevin Ken−
ner, laureat drugiej nagrody na XII Konkursie Cho−
pinowskim w 1990 roku (pierwszej nie przyznano),
a w młodości – student prof. L. Stefańskiego w kra−
kowskiej Akademii Muzycznej.

Kenner objawił się w Płocku nie tylko w cha−
rakterze jurora; 28 listopada wystąpił bowiem jako
główna gwiazda koncertu, inaugurującego kon−
kursowe zmagania. Wykonał Koncert fortepiano−
wy f−moll op. 21 Chopina, który zabrzmiał w tym
miejscu ledwie dwa dni wcześniej za sprawą Pa−
wła Kowalskiego – tym razem jednak usłyszeliś−
my go w mało znanym opracowaniu kameralnym,
jako że pianiście towarzyszył krakowski kwintet
smyczkowy Piazzoforte w składzie: Grzegorz
Frankowski (kontrabas), Maciej Lulek (skrzypce),
Paweł Wajrak (skrzypce), Konrad Górka (wiolon−
czela) i Ryszard Sneka (altówka). Niuanse brzmie−
niowe i artykulacyjne partii orkiestralnej – niezbyt,
swoją drogą, wyrafinowanej – nieuchronnie zatra−
ciły się w transpozycji na pięć instrumentów smy−
czkowych, wszelako Kenner dał popis pianistyki

na najwyższym światowym poziomie, wydoby−
wając z chopinowskiego tekstu znacznie więcej
niż Kowalski. Programu dopełniły wykonane
w sekstecie fortepianowo−smyczkowym (błyskot−
liwe technicznie i bogate w treści) muzyczne opra−
cowania trzech tematów słynnego argentyńskiego
kompozytora Astora Piazzoli, twórcy moderni−
stycznego „tango nuevo”. Był to może najbardziej
udany wieczór pierwszego sezonu w nowej sali
koncertowej – nie tylko dlatego, że uświetnił go
występ zagranicznego pianisty klasy międzynaro−
dowej (pierwszy w Płocku od prawie dwudziestu
lat – od koncertu włoskiego wirtuoza Virginio Pa−
varany). 

W tak imponującym kontekście konkursowicze
zaprezentowali się całkiem przyzwoicie – sądząc
po koncercie laureatów 3 grudnia. Było ich w su−
mie trzynaścioro (nie licząc wyróżnień): w pier−
wszej, najmłodszej grupie wiekowej zwycięzcą
okazał się Nikodem Wojciechowski z Poznania,
w grupie drugiej – płocczanka Ewa Tytman, a w
trzeciej – reprezentująca Warszawę Aleksandra
Bobrowska – obie wyróżnione dodatkowo nagro−
dami specjalnymi (pierwsza za najlepsze wykona−
nie chopinowskich nokturnów, druga, ex aequo
z Dorotą Karp – za najlepszą interpretację utworów
J.S. Bacha) oraz nagrodami w formie zaproszenia
(pianistka płocka na koncerty w Kalifornii, war−
szawska – na dwa koncerty w Japonii). Nagrody
specjalne otrzymali też pedagodzy fortepianu: An−
drzej Tatarski i członek jury Paweł Skrzypek – dy−
rektor stołecznej szkoły muzycznej na Bednarskiej,
którego wychowankowie zdobyli znaczą część
konkursowych laurów.

Poziom koncertu laureatów był doprawdy wyrów−
nany – może też dlatego, że jego program zamknął się
zasadniczo w obrębie kilku nazwisk i form; prym wio−
dły nokturny Chopina oraz sarabandy, gigues i boure−
es ze suit Jana Sebastiana, repertuar bardziej współ−
czesny reprezentowały zaś tylko etiudy S. Rachmani−
nowa (Agnieszka Świerczek, III grupa, III miejsce)
i C. Debussy’ego (obiecujący Paweł Stachel, II grupa,
III miejsce). Szczególną dojrzałością i precyzją tech−
niczną odznaczały się interpretacje bachowskie, w któ−
rych, obok A. Bobrowskiej, zabłysnął... kolejny laure−
at z Płocka, Paweł Zając (I grupa, II miejsce).

Cieszmy się więc, że konkurs nadal trwa i syste−
matycznie zyskuje na renomie i prestiżu. Cieszmy
się też sukcesami młodych płockich pianistów (w
czym niemała zasługa udzielającego się na niwie
lokalnej prof. Skrzypka) i życzmy animatorom
przedsięwzięcia – z dyrektorem miejscowej szkoły
muzycznej i prezesem PTM Mikołajem Burakow−
skim na czele – aby nadal mieli ochotę podejmo−
wać inicjatywy, będące prawdziwą wizytówką
Płocka. A. Dorobek

Płocki konkurs pianistyczny 

WW  WWYYMMIIAARRZZEE  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYYMM

M
A

C
IE

J 
W

R
Ó

B
E

L

Utopence i Szwejk
Wieczór czeski był ostatnim spotkaniem w ramach cyklu „Eu−

ropa jaką lubimy” przygotowanym przez Towarzystwo Nauko−
we Płockie. 

Sala TNP na kilka godzin zamieniła się w czeską karczmę: na
długich stołach królowało piwo i utopence, czyli serdelki marno−
wane w occie z cebulą i pieprzem. Nawet serwetki były w bar−
wach narodowych Czech. I jak na prawdziwą czeską ucztę przy−
stało, nie mogło zabraknąć „Przygód dobrego wojaka Szwejka”.
Fragmenty – w rewelacyjnym wręcz wykonaniu – przedstawili
aktorzy płockiego teatru z dyrektorem Markiem Mokrowieckim
na czele. W rolę Szwejka wcieliła się niezastąpiona Grażyna
Zielińska. 

Zaproszeni goście śpiewając czeskie piosenki, bawili się ra−
zem z aktorami. A dla koneserów – i nie tylko – Towarzystwo
przygotowało wystawę „Przygód dobrego wojaka Szwejka”
w różnych wydaniach i językach: po polsku, czesku, rosyjsku,
niemiecku, angielsku. Można było również zobaczyć polskie ko−
miksowe wydanie książki Jaroslava Haška. Kolekcja została
wypożyczona od „znanego szwejkologa” Jana Milnera. 

Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez pomocy sponsora, któ−
rym była – jakże by inaczej – Škoda i jej płocki salon. 

Szkoda, że wieczór czeski, to ostatnie spotkanie z Europą.
Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się w styczniu 2004 roku.
Płocczanie mogli choć przez chwilę być bliżej: Hiszpanii, Fran−
cji, Danii, Polski, Włoch, Anglii, Irlandii i – na koniec – Czech.
Miejmy nadzieję, że Towarzystwo Naukowe Płockie w 2005 ro−
ku przygotuje kolejną niespodziankę dla płocczan. M.D.

Islandia
Czy to możliwe, żeby ludzie nie posiadali nazwisk? Otóż tak

i to nawet w europejskim państwie, a dokładnie na Islandii. Dla
Polaków to kraj równie egzotyczny co Tajwan lub Etiopia i na−
wet nie domyślamy się, że to właśnie tam znajduje się wodospad
Dettifoss zwany Niagarą Europy i najbardziej aktywny gejzer na
naszej planecie – Stokkur, do którego miejscowi mają zwyczaj
wrzucać mydło, żeby pobudzić go do jeszcze większej aktywno−
ści. Dla wszystkich, którzy chcieliby poznać lepiej ten malowni−
czy kraj POKiS zorganizował w Domu Darmstadt wystawę fo−
tograficzną pod tytułem „Islandia” (1 – 12 XII), będącą rejestra−
cją podróży odbytej w 1994 przez Rolanda Burego i Tomasza
Szmajtera. – W trakcie wyprawy podróżowaliśmy m.in. samo−
chodem, piechotą i łódką – wszystkim, co mieliśmy okazję wyko−
rzystać, ale najwięcej zawdzięczamy islandzkim kierowcom, któ−
rzy bardzo chętnie podwozili nas nawet do najbardziej niedo−
stępnych miejsc – powiedział Roland Bury. 

Lato to najlepszy okres na zwiedzanie Islandii, ponieważ zimą
duża część dróg jest zamykana przez lokalne władze z powodu
ich nieprzejezdności. Poza tym w lecie dzień trwa prawie 24 go−
dziny. Można wtedy swobodnie podróżować po Interiorze i spot−
kać na przykład dzikie renifery i konie, znane z poruszania się na
pięć sposobów. Koniecznie trzeba się również wybrać na Vat−
najökull – największy w Europie lodowiec, dorównujący roz−
miarami Korsyce. 

W trakcie otwarcia wystawy można było również spróbować
tranu i śledzi po islandzku, a także posłuchać muzyki islandzkiej
w wykonaniu zespołu z Państwowej Szkoły Muzycznej. Patro−
nat nad wystawą objął Honorowy Konsul Generalny Islandii – dr
Stanisław Laskowski. mc Laureaci i jurorzy VIII Konkursu Pianistycznego im. prof. Ludwika i Haliny Stefańskich



19Sygnały Płockie

* W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU * W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU * W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU * W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU *

Autorzy szopki: Marta Świdniak (kl. V), Paulina Witkowska (kl. VI), Agata
Gołębiewska (kl. VI) ze SP Ostrowy
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Dziewięcioletnia Marta Kamińska z SP nr 22 została tegoroczną zdobywczynią
nagrody Prezydenta Miasta Płocka za Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną z moty−
wem płockim. Oprócz tego jury XII Miejskiego Konkursu Plastycznego zorgani−
zowanego przez MDK w składzie: Renata Marszałek – Oddział Oświaty UMP,
Małgorzata Białecka – Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą UMP, Renata
Znyk – plastyk, Romana Ludwicka−Mierzejewska – dyrektor MDK i Aniela Le−
wandowska – plastyk, przyznało nagrody w trzech grupach wiekowych. Zwycięz−
cami okazali się Aleksandra Kulas z Miejskiego Przedszkola nr 21, Ewelina Kraw−
czyk z POKiS, Joanna Bartosik z Gimnazjum nr 8, a także Piotr Latus i Ola Kopi−
woda z ZOK „Profesor”. Na konkurs napłynęło 275 prac z 30 placówek. – Nie za−
zdroszczę jury, ponieważ z roku na rok prace są naprawdę coraz bardzie interesu−
jące, a co za tym idzie, wybór najlepszej kartki coraz trudniejszy – powiedział wi−
ceprezydent Płocka Piotr Kubera. mc

Kartka świątecznaKartka świąteczna

Są figurki z masy solnej, papieru i ciastoliny, ukryte pod strzechą z siana, waty,
a nawet ze słomianej maty. Najpiękniejsze dziecięce szopki można oglądać
w Spółdzielczym Domu Kultury. Na drugą edycję konkursu zorganizowaną przez
SDK nadesłano 97 prac, wykonanych przez 51 osób z 16 placówek: ze Staroźreb,
Lipianek, Maszewa Dużego, Brudzenia Dużego, Ciółkówka i Płocka. 

Wystawę można oglądać do połowy stycznia. (rł)

Hej kolęda

Wystawa „Nastroje” w Galerii nr 3, prezentu−
je twórczość artystów, których prace mogłyby
z powodzeniem ilustrować książki dla dzieci. 

Monika Wieczorek jest absolwentką Aka−
demii Sztuk Pięknych w Warszawie, zajmuje
się grafiką, portretem i martwą naturą. Ta
ostatnia pokazana została na wystawie w otoczeniu świata dziecięcego – pluszo−
wych misiów, maskotek i drewnianych kolejek. Katarzyna Płuciennik, absol−
wentka Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, zaprezentowała ulotne pejza−
że oraz baśniowe, nieco eteryczne i tajemnicze postacie. Czerpanie ze światów
dzieciństwa nie dziwi u Mariusza Konczalskiego, który na co dzień zajmuje się
ilustracją dla dzieci. Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toru−
niu. Miał już ok. 20 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. (rł)

Trójka w 3

„Kawiarnia jazzowa” przy płockim
Domu Kultury (obecnie znanym jako
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki) przez
długie lata była kawiarnią tylko z naz−
wy – a ostatnio, kiedy to wizyty jaz−
zmanów w budynku przy ulicy Tum−
skiej 9 stały się nieomal rarytasem, de
facto znikła z mapy kulturalnej miasta.
Teraz na nią powraca m.in. dzięki ener−
gicznemu, pełnemu ambitnych pomy−
słów Mariuszowi Wolferdowi, który
otworzył tu wreszcie prawdziwą ka−
wiarnię pod nazwą „Mucha” (nawiązu−
jącą do znanego ongiś pisma humory−
stycznego, gdzie pisywał sam Bolesław
Prus).

Znaczy to, że oficjalne menu „ka−
wiarni jazzowej” (na pierwszy kwartał
2005 roku przewidziane są występy
najbardziej wziętych rodzimych jaz−
zmanów, Tomasza Stańki i Leszka
Możdżera), ulegnie dalszemu wzboga−

ceniu dzięki comiesięcznym „Jazzo−
wym poniedziałkom”. Inauguracyjny
koncert, znanego na skalę międzynaro−
dową bydgoskiego wibrafonisty Karola
Szymanowskiego w duecie z łódzką
wokalistką Renatą Banacką, zapowia−
dany jako impreza muzyczno−poetycka
(Banacka pisuje też wiersze), ostatecz−
nie w całości wypełniony był standar−
dami jazzowymi (If You Could See
Me Right Now, My One And Only
Love etc.). Główną atrakcją wieczoru
okazała się rozbudowana improwizacja
Szymanowskiego (po wirtuozowsku
operującego sześcioma pałeczkami),
osnuta na znanym temacie Chicka Co−
rei Crystal Silence.

Była to kolejna wizyta sympatyczne−
go duetu w Płocku – i doprawdy udany
początek najciekawszego, miejmy na−
dzieję, okresu w historii kawiarni jaz−
zowej. A.D.

SZERSZE MENU 
KAWIARNI JAZZOWEJ

„Zimowe impresje” to najnowsza wy−
stawa zorganizowana przez POKiS
przedstawiająca zimowe pejzaże, którą
wszyscy zainteresowani mogą zwiedzać
do 4 stycznia br. w Domu Darmstadt
(wstęp wolny). W dniu otwarcia, czyli 15
grudnia 2004 odbyła się również prezen−
tacja bombek choinkowych autorstwa
znanych płocczan m.in. Mirosława Mi−
lewskiego – prezydenta Płocka, Andrzeja
Zajdla z Towarzystwa Przyjaciół Płocka
oraz Michała Boszko – płockiego staro−
sty. Wszystkie bombki będą zlicytowane,
a uzyskane pieniądze zostaną przeznaczo−
ne dla dzieci, przejawiających uzdolnie−
nia np. w muzyce, literaturze itp.

Trzy z prezentowanych bombek zosta−
ły zlicytowane już podczas otwarcia wy−
stawy, jednak tylko kilka osób spośród
kilkudziesięciu zebranych włączyło się

do akcji. Bombkę z podpisami prezyden−
tów miasta kupił za 60 zł prowadzący li−
cytację Przemysław Predygier, przebija−
jąc ofertę Marzanny Kalaszczyńskiej
z UMP. Do akcji włączył się również wi−
ceprezydent Dariusz Zawidzki, rozpo−
czynając walkę o bombkę komendanta
policji, następnie z braku konkurencji
przelicytował sam siebie i ostatecznie na−
był ją za 62 zł. Wyraźne ożywienie
wśród zebranych nastąpiło dopiero na
zaproszenie do stołu ze słodyczami i wi−
nem. W sumie podczas otwarcia wysta−
wy zebrano zaledwie 183 zł.

Zwiedzający wystawę mogli również
posłuchać kolęd w wykonaniu Doroty
Dobrowolskiej, Hanny Chojnackiej
oraz Tomasza Bajerskiego – artystów
znanych z Dziennika Telewizyjnego
Jacka Fedorowicza. mc

Bombki pod młotek
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Na drodze życia spotykamy
trzy główne przeszkody:
własne winy, cudzy egoizm
i złośliwe przypadki.

F. Chwalibóg

Z roku na rok coraz więcej płocczan
przychodzi w grudniowe popołudnie
przed ratusz, by przed świętami Boże−
go Narodzenia podzielić się z Prezy−
dentem, ze znajomymi i nieznajomy−
mi, opłatkiem. Wigilijną uroczystość,
której w tym roku patronował także
biskup płocki Stanisław Wielgus,
uświetnili kolędami: chór „Muzyczne
iskierki” z SP nr 17, Kameralny Aka−
demicki Chór Politechniki Warszaw−
skiej, Kwintet Dęty Blaszany „Canzo−
na” i Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca
„Kościerzyna”. 

Mirosław Milewski, składając płoccza−
nom świąteczne życzenia przypomniał, że
szczególnie końcówka mijającego roku
była dla naszego miasta pomyślna (pie−
niądze na most) a proboszcz fary ks. Ja−
nusz Cegłowski życzył wszystkim energii
w zwalczaniu zła i krzewieniu dobra. 

Wielkim powodzeniem cieszył się
czerwony barszczyk i pierogi, których
przygotowano 2300 porcji. A potem
w katedrze był piękny świąteczny kon−
cert chóru Minstrel i solistów: Anny Je−
remus (sopran) i Kazimierza Kowal−
skiego (bas). (j)

Wigilia
na Starym Rynku
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14 grudnia „Dzieci Płocka” przekazały prezydentowi Aleksandrowi
Kwaśniewskiemu Betlejemskie Światło Pokoju
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Odważny żołnierz, zła czarownica i od−
wieczna walka dobra ze złem – tak w naj−
większym skrócie można opisać „Czaro−
dziejskie krzesiwo” Hansa Christiana An−
dersena. Premiera odbyła się w płockim
teatrze 12 grudnia. 

Spektakl jest reklamowany jako bajka
muzyczna. I faktycznie aktorzy śpiewają,
choć – niestety – z playbacku. Ale dzie−
ciom wyraźnie to nie przeszkadza. Tym
bardziej, że świetnie bawią się z aktorami,
którzy wciągają ich do gry. – Ile liter jest
w polskim alfabecie? – pyta Żołnierz. – 32
– słychać głosy z widowni. – Nieeeee, 24
– krzyczy inne dziecko. 

– A na jakich bajkach byliście ostatnio
w naszym teatrze? – pada kolejne pytanie.
– Na „Opowieści wigilijnej”, na „Kopciusz−
ku” – wykrzykują dzieciaki.

Najmłodsi przeżywają to, co dzieje się
na scenie i wyraźnie kibicują Żołnierzowi
(w tej roli Piotr Bała), który chce zdobyć
tytułowe czarodziejskie krzesiwo. 

Niezastąpiona w roli czarownicy jest
Magdalena Tomaszewska. Stworzyła
niepowtarzalną kreację i należą jej się

słowa uznania. Reżyserem jest Stefan
Szaciłowski, który po raz trzeci w swojej
karierze przygotował spektakl dla płoc−
kiego teatru (10 lat temu reżyserował
„Kopciuszka”, a trzy lata temu „Jasia
i Małgosię”). Muzyką zajął się Mateusz
Święcicki, a choreografią Jan Łosakie−
wicz. Na pochwałę zasługują stroje wy−
konane w pracowniach teatru specjalnie
na ten spektakl. Zachwycają kolorami
i na pewno przyciągają wzrok, nie tylko
dzieci. 

Szkoda tylko, że bajka trwa prawie
dwie godziny. Myślę, że to zbyt długo,
aby dzieciaki mogły spokojnie wysie−
dzieć w teatralnych fotelach, szczegól−
nie, gdy nie będzie przy nich rodziców.
Chyba warto byłoby skrócić trochę prze−
gadane dialogi, szczególnie Żołnierza
z psami. To tylko sugestia, ale może
warto byłoby się nad nią zastanowić.
Mimo pewnych niedociągnięć, warto
jednak wybrać się z dzieckiem na „Cza−
rodziejskie krzesiwo”. (m.d.)
Na zdjęciu: Magdalena Tomaszewska
(Czarownica) i Piotr Bała (Żołnierz)

Premiera w teatrze

Muzyczny Andersen


