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R ozstrzygnięto konkurs na opraco−
wanie koncepcji architektonicznej

rozbudowy i modernizacji Jagiellonki.
W skład komisji konkursowej wchodzili:
architekt Krzysztof Kwiatkowski – prze−
wodniczący, zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński, Alicja Krymowa – ar−
chitekt, Iwona Wierzbicka – dyrektor
Wydziału Urbanistyki, Architektury, Ge−
odezji i Katastru. 

Na konkurs wpłynęły cztery prace; trzy
z nich zostały nagrodzone, natomiast
czwarta po uzyskaniu najmniejszej liczby
punktów, nie została zakwalifikowana do
dalszego etapu. Pierwszą nagrodę w wyso−
kości 15 tys. zł otrzymała warszawska firma
Bud−Invent, drugą nagrodę i 9 tys. zł komi−
sja przyznała Bogusławowi Wowrzeczka,
Manufaktura Nr 1 z Wrocławia, a trzecia
nagroda i 6 tys. zł trafiły do Pracowni Pro−
jektowej mgr inż. Haliny Ryl z Koszalina.

Komisja oceniała sposób wykorzy−
stania działki, brała pod uwagę walory
architektoniczno−urbanistyczne, orygi−
nalność rozwiązań, sposób kompozycji
itp. Ocenie poddano także opisy tech−
niczne prac konkursowych. 

– Zwycięska praca przedstawiała
najciekawsze rozwiązania architekto−

niczne – mówi Iwona Wierzbicka.
– Projektanci zaprezentowali prawi−
dłowy, zgodny z zasadami architekto−
nicznymi, układ przestrzenny. Na tył
zabytkowego gmachu Jagiellonki na−
łożyli szklaną fasadę, która stanowi
tło i akcentuje historyczny budynek
szkoły. 

Według projektantów Bud−Invent
nowe skrzydło będzie trzykondygnacyj−
ne. Znajdą się tam: biblioteka, pokoje na−
uczycielskie, pracownie lekcyjne, sto−
łówka z zapleczem kuchennym, aula,
dwie sale gimnastyczne (jedna bardzo
wysoka), dwukondygnacyjne audyto−
rium, toalety oraz pomieszczenia tech−

niczne. W podziemiach będą szatnie.
Wokół kompleksu budynków przewi−
dziano tereny zielone, dwa boiska do
siatkówki, jedno do koszykówki i jedno
do piłki nożnej. 

Uznanie jury wzbudziło połączenie
starego budynku z projektowanym oraz
z basenem i halą sportową, która ma pow−
stać. Dzięki temu uczniowie nie będą wy−
chodzić na zewnątrz, aby poruszać się
między budynkami. Wszystkie części bę−
dą miały osobne wejścia, co spowoduje, że
obiekty sportowe będą ogólnodostępne,
nawet gdy w szkole nie będzie zajęć lek−
cyjnych. Korzystający z basenu lub hali
sportowej w przyszłości dojadą do obiek−
tów nową drogą wybudowaną pomiędzy
ul. 3−go Maja a ul. Misjonarską. 

Teraz ratuszowy Wydział Zamó−
wień Publicznych prowadzi negocjacje
z wyróżnionymi w konkursie firmami.
Omawiana jest cena, która nie może
przekroczyć 10 mln zł oraz rozwiązania
techniczne, np. jakie materiały budo−
wlane zostaną użyte. Dopiero po szcze−
gółowych rozmowach, wiadomo bę−
dzie, która z firm otrzyma zlecenie na
realizację rozbudowy i modernizacji
Jagiellonki. M.D.

Nowe ze starym

Plan pracy
Rady

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji
radni przyjęli plan pracy Rady Miasta
na I kwartał br. Zaplanowano 3 sesje.

27 stycznia głównym punktem
porządku obrad będzie przyjęcie bu−
dżetu miasta na 2004 rok. Ponadto
omówione zostanie dalsze funkcjo−
nowanie Sportowej Spółki Akcyjnej
Wisła Płock oraz swoje sprawozda−
nie przedstawi Komisja Rewizyjna.

24 lutego radni omówią wspiera−
nie szkolnictwa wyższego przez sa−
morząd w latach 2004−2010 wraz
z określeniem zakresu przystosowa−
nia szkół licealnych i technicznych
do potrzeb szkół wyższych. Prezy−
dent przedstawi informację z realiza−
cji uchwały Rady Miasta w sprawie
łagodzenia skutków bezrobocia.
Sprawozdanie ze swej działalności
przedłoży Komisja Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej.

30 marca Rada Miasta debato−
wać będzie nad stanem bezpieczeń−
stwa w Płocku, przyjmie sprawozda−
nie Rzecznika Konsumentów i spra−
wozdanie z działalności Komisji
Gospodarki Komunalnej. (j)

Wielkie Sie Ma
Ponad 140 tysięcy złotych z naszego miasta

wpłynie na konto Wielkiej Orkiestry Świą−

tecznej Pomocy. Na ulicach pieniądze zbiera−

ło ponad 600 wolontariuszy. Po raz pierwszy

w tym roku w Płocku działały dwa sztaby:

w Młodzieżowym Domu Kultury i w Rodeo.

Koncerty i zbiórka trwały do późnego wieczora

(11 stycznia). Kwestujących i darczyńców nie wy−

straszył nawet mróz. A wszystko dla jednej słusznej

idei – już po raz drugi wszystkie pieniądze zostaną

przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla ratowania

życia niemowląt i dzieci młodszych. (m.d.)

Fot. Marian Przepiórkowski
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Minęło pół miesiąca...
* Przy przejeździe kolejowym w ul. Biel−

skiej stanął nowy budynek dla dróżnika.
* Małgorzata Paprocka – polonistka

w Zespole Szkół Centrum Edukacji została
”Belfrem Roku 2003” w plebiscycie Gaze−
ty Wyborczej Mazowsze.

* W związku z wprowadzeniem tzw.
nocnej pomocy lekarskiej obsada kadrowa
pogotowia ratunkowego zwiększa się o 40
etatów.

* 13−letni Artur Kowalski z MUKS usta−
nowił rekord Polski w pływaniu na 100m
stylem motylkowym.

* Refulery na Wiśle pogłębiają rzekę.
Dotychczas wydobyły w dnia ponad 500
tys. m szesc. piasku i mułu, które służą do
umacniania wałów po stronie Radziwia.
Wiosną materiał z dna Wisły wzmocni pra−
wy brzeg rzeki i będzie podbudową pod
drogę łączącą Rybaki z ul. Kazimierza
Wielkiego.

* W TNP odbyła się (17−18 grudnia)
dwudniowa sesja naukowa nt. ”Mazowiec−
kie media lokalne i regionalne”.

* Większość płockich taksówkarzy nie
zamontowała do końca ubr. kas fiskalnych;
czekają na rozstrzygnięcie Trybunału Kon−
stytucyjnego. Do Urzędu Skarbowego
wpłynęło 350 wniosków o odroczenie ter−
minu wyposażenia taksówek w kasy.

* Biblioteka Pedagogiczna obchodziła
50−lecie działalności.

* W Nowy Rok w szpitalu św. Trójcy
przyszło na świat 4 nowych obywateli
Płocka.

* Od nowego roku na stacjach benzyno−
wych Orlenu paliwa zdrożały o 12 groszy
za litr.

* Kolejna płocka firma Partner Premium
(zajmuje się zaopatrzeniem w materiały
biurowe i szkolne) otrzymała certyfikat ja−
kości ISO 9001:2000.

* Samiec żyrafy z płockiego zoo, wypo−
życzony przed rokiem do ogrodu w War−
szawie, został ojcem. 

* Od nowego roku za kablówkę w Płoc−
ku trzeba zapłacić 5% więcej.

* Dwóch płocczan zginęło (2 stycznia)
pod Wyszogrodem w wyniku zderzenia
forda z tirem.

* Płockie puby wprowadziły w weeken−
dy wejściówki po 5 zł.

* W mroźną noc (3−4 stycznia) spaliła się
oficyna przy ul. Kolegialnej. Dwie rodziny
zakwaterowano w internacie. 

* Kilkadziesiąt największych płockich
przedsiębiorstw w tym roku rozlicza się
z Urzędem Skarbowym w Radomiu.

* Dwaj radni – Wiesław Kossakowski
i Jacek Jasion – zawiesili swoje członko−
stwo w klubie SLD.

* PCK zbiera pieniądze na pomoc dla
ofiar trzęsienia ziemi w Iranie. Wpłat moż−
na dokonywać na konto: PKO S.A. I/O
Płock 10801314−1821−27006−801000 z do−
piskiem ”trzęsienie ziemi w Iranie”. (j)

Prezydent zarządził

Bogatszy MTBS

Zarządzeniem Prezydenta podwyż−
szony został kapitał zakładowy Miej−
skiego Towarzystwa Budownictwa Spo−
łecznego poprzez wniesienie do niego
aportem 2 nieruchomości komunalnych:
przy ul. Kwiatka 19 i Padlewskiego 6.
Podwyższenie kapitału MTBS warunku−
je udzielenie spółce dalszych kredytów
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
na realizację mieszkań czynszowych
w ramach ”Programu 300”.

Działki na drogi

Wykupione zostały kolejne działki
po których przebiegać będą drogi doja−
zdowe do nowej przeprawy mostowej.
W obrębie Radziwia własnością miasta
stały się 4 działki o pow. 203 mkw, 31
mkw, 189 mkw i 151 mkw, a w obrębie
Góry działka o pow. 14.693 mkw.

Oświatowe dodatki

Prezydent postanowił przyznać doda−
tek motywacyjny dyrektorom szkół i pla−
cówek oświatowych na okres od 1 stycz−
nia do 31 sierpnia br. w wysokości od 550
do 800 złotych. Natomiast limit środków
na dodatki motywacyjne dla wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych
przez miasto ustalono w wysokości 4%
wynagrodzeń zasadniczych.

Garaże do wynajęcia

Do wynajęcia w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego przeznaczo−
no 4 garaże, będące własnością Gminy
Płock: przy ul. Błonie 1a (18 mkw, staw−
ka wywoławcza 3,76 zł/mkw), Padlew−
skiego (16 mkw, 4,14 zł/mkw), Miodo−
wej (16 mkw, 3,76 zł/mkw.) i przy ul.
Dobrzyńskiej (16 mkw, 3,79 zl/mkw).

Większy zespół

Rozporządzenie Ministra Gospodar−
ki, Pracy i Polityki Społecznej nałożyło
obowiązek powiększenia zespołów ds.
orzekania o niepełnosprawności o leka−
rzy specjalistów z zakresu psychiatrii
i otolaryngologii. W związku z tym do
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Płocku dołą−
czyło dwóch lekarzy: Agata Chmielew−
ska i Bożena Samelska. (j)

Wszystkim, którzy złozyli nam życzenia świąteczne i noworoczne serdecznie dzię−
kujemy. Przepięknymi gwiazdkowymi kartkami obdarowali nas m.in.: senator RP i kan−
clerz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica Zbigniew Kruszewski, posłowie – Ewa
Łuszczyńska i Andrzej Piłat, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódz−
kiego Ryszard Głoś, prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Janusz Zieliński, rzecz−
nik prasowy Wojewody Mazowieckiego Ryszard Grąbkowski, prezes Wodociągów
Płockich Marek Nawrocki, dyrektor płockiego zoo Aleksander Niweliński, dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej Mikołaj Burakowski, Komendant Powiatowy Policji
w Gostyninie Jarosław Brach, dyrektor Zakładu Karnego kpt. Stanisław Niski, zarząd
i pracownicy Wisły Płock SSA, dyrektor Książnicy Płockiej Bożenna Strzelecka, dyrek−
tor Młodzieżowego Domu Kultury Roma Ludwicka, przewodniczący Zarządu Regionu
Płockiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Kępczyński, przewodniczący Międzyzakłado−
wej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Marek Krysztofiak, rzecznik
prasowy płockiej policji Karol Dmochowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych „Pomoc dzieciom” Stanisław Lewandowski, dyrektor Centrum
Wspierania Biznesu Eryk Smulewicz, prezes Stangpolu Piotr Raczkowki, dyrektor Do−
mu Pomocy Społecznej w Brwilnie Urszula Zadrożna−Masłowska, Wojciech Paszkie−
wicz oraz aktorzy Teatru „Młodego Aktora”, Michał Budkiewicz, Roman Rzymkowski. 

Życzenia otrzymaliśmy również od PERN−u, OrlenGaz−u, Oddziału Terytorialne−
go Mazowsza Północnego Stowarzyszenia „Ordynacka”, pracowników i właścicieli
Nissmot−u, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Integracyjnego Klubu Tenisa.

Dziękujemy naszym przyjaciołom i sympatykom, którzy składali nam także ży−
czenia osobiście i telefonicznie. Zespół redakcyjny

Dziękujemy

Pomagamy 
potrzebującym

Kolejną partię darów, zebranych
przez Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta przekazano rodzinom
cierpiącym niedostatek. Tym razem 100
sztuk wyrobów dziewiarskich, produko−
wanych przez płockie firmy na eksport do
Hiszpanii, rozprowadzono za pośrednic−
twem Katolickiego Radia Płock.

Natomiast Katolickie Stowarzyszenie
Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało
do swojej stołówki z hurtowni OSM Sierpc
(za pośrednictwem UM) mleko granulo−
wane, Bebiko, osełki masła i serki topione
(w sumie ponad 100 opakowań). (j)

Zmiany 
rozkładów

Od stycznia obowiązują nowe roz−
kłady jazdy autobusów linii 19 i 26.
W dni robocze więcej jest kursów
szczególnie w godzinach przedpołu−
dniowych. Nowe rozkłady jazdy wy−
wieszone są na przystankach, a także
umieszczone na stronie internetowej
pod adresem: www.km.plocman.pl. (m.d.)
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Z zimy cieszą się tylko dzieci i węd−
karze, którzy mimo siarczystego mrozu
godzinami czekają choćby na jedno bra−
nie. – Połowy pod lodem znacznie różnią
się od tych normalnych – twierdzą zgod−
nie. – Ale przyjemność jest nieporówny−
walna.

Na śliskie jezdnie narzekają kierow−
cy. Odśnieżaniem zajmuje się Muniser−
wis. W tym roku dba o ponad 140 km
dróg. Na drogi wyjeżdża 15 solarek i pia−
skarek. W zależności od temperatury
jezdnie posypywane są albo mieszanką
soli i piasku, albo samą solą. Im mniej
stopni Celsjusza na termometrze, tym
używane jest większe stężenie soli.

Ale śliskie drogi to nie jedyna zmora
kierowców. Oprócz zamarżających zam−

ków, problemem staje się często urucho−
mienie samochodu. Mechanicy polecają
wymianę filtrów paliwa i sprawdzenie
stanu akumulatorów. Przy niskich tem−
peraturach bateria akumulatora traci na−
wet 30 proc. mocy, a jeśli od początku
ma jej niewiele, pojazdu nie da się uru−
chomić. Niektórzy polecają także uszla−
chetnianie paliwa; w przypadku silników
benzynowych wystarczy dolać 100−150
ml denaturatu, a do diesli – niedrogich
dodatków uszlachetniających, które
można kupić nawet w supermarkecie.

Zima daje się także we znaki pie−
szym. Więcej pracy, o ok. 20 proc.,
mają także lekarze z poradni chirurgii
urazowej płockiego szpitala woje−
wódzkiego. (m.d.)

Zima, zima, zima...

Uwaga, klienci
Od 19 stycznia niektóre komórki organizacyjne Urzędu Miasta zmieniły sie−

dzibę: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej mieści się przy ul. Stary Ry−
nek 17 (wejście od ul. Synagogalnej), a Oddział Eksploatacji Infrastruktury Mia−
sta Płocka – przy ul. Bielskiej 1.

W związku z przeprowadzką 16 stycznia interesanci będą przyjmowani wy−
łącznie w Biurze Obsługi Klienta – ul. Zduńska 3. (m.d.)



3Sygnały Płockie

15 grudnia na ręce Przewodniczącego Rady Mia−
sta Płocka wpłynął projekt budżetu na 2004 rok. Na
styczniowej sesji muszą zaakceptować go radni.

– Budżet na 2004 rok jest inny od dotychczaso−
wych – rozpoczął konferencję prasową prezydent Mi−
rosław Milewski. – Służy on dynamicznemu rozwojo−
wi miasta.

Po raz pierwszy w historii budżet miasta prze−
kroczy 400 mln zł i wyniesie 439 mln 821 tys. zł.
Prezydent przyznał, że dochody miasta zostały za−
planowane w sposób ostrożny, na 368 mln 321 tys.
zł. Tendencja jest spadkowa; subwencje z budżetu
państwa będą o ok. 12 mln niższe, spadły również
dotacje z 49 do 33 mln zł. – Ale zaplanowaliśmy
wyższe dochody niż w roku ubiegłym – przekonywał
Prezydent. 

Zasadnicze zmiany nastąpiły po stronie wydat−
ków. Na inwestycje zostanie przeznaczone ok. 30
proc. całego budżetu (w 2003 roku – ok. 22 proc.).
– Przewidujemy, że wydamy na ten cel ok. 130 mln zł
– wyjaśniał Mirosław Milewski. – W ubiegłym roku
było to ponad 80 mln.

Najważniejszą inwestycją będzie nadal budowa
nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi. W bu−
dżecie miasta zarezerwowano 22 mln na most i 40
mln zł na drogi. – Prace przy budowie dróg rozpocz−
ną się w połowie roku – zakłada Prezydent. – Jest to
związane z długimi procedurami. Ogłosimy między−
narodowy przetarg na wykonanie tych prac, a to mo−
że sporo potrwać.

Przetarg będzie międzynarodowy, gdyż – według
założeń Prezydenta – inwestycja w większości ma
być finansowana ze środków unijnych. – Prace są tak
zaawansowane, że wierzę, iż takie przedsięwzięcie
się powiedzie i otrzymamy te pieniądze – mówił.

Czy wystarczy środków (22 mln zł) na budowę
mostu? – W budżecie nie możemy zarezerwować wię−
cej ze względów formalnych – wyjaśniał Prezydent.
– Na razie mamy zagwarantowane pieniądze z Gene−
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; według
umowy jest to 13 proc. kosztów, czyli ok. 26 mln zł. 

Nie wiadomo jeszcze ile pieniędzy miasto dosta−
nie z kontraktu wojewódzkiego. – W 2003 roku było
to 15 mln zł, ale liczymy na więcej, tzn. ok. 20−30 mln
– mówił Mirosław Milewski. – Nie są także pewne na
100 proc. inne źródła finansowania. Jeśli dostaniemy
mniej, to będziemy musieli zwiększyć wydatki własne,
bo budowa mostu będzie odbywała się według zało−
żonego harmonogramu. Mogą być tylko nieznaczne
opóźnienia – góra 2−3 miesiące, co jest związane
z przeprowadzeniem długo trwającego przetargu na
budowę dróg dojazdowych.

Prezydent uważa, że budżet w ciągu roku może
zwiększyć się, choćby ze względu na otrzymanie do−
finansowania na most.

W 2004 roku będzie również remontowany stary
most. – Przeznaczamy na to tylko 2 mln 650 tys. zł
– komentował Prezydent. – Inwestycja będzie koszto−
wała 10 razy więcej, ale wierzę, że dołożą PKP i Or−
len.

Miasto zamierza prowadzić ponad 100 inwesty−
cji. – To dla nas ogromne wyzwanie i dlatego trzeba
będzie przeprowadzić niewielką reorganizację urzę−
du – mówił. – Takie zmiany są konieczne choćby dla−
tego, iż sam wydział inwestycji nie jest w stanie pro−
wadzić sam tylu przedsięwzięć. 

Na różnych osiedlach, również tych położonych
dalej od centrum Płocka, powstanie 45 dróg, np. na
osiedlu Góry powstaną drogi osiedlowe wraz z kana−
lizacją deszczową za 600 tys. zł, na Podolszycach Po−
łudnie i Południe za 690 tys. zł zmienią się ulice: Os−
sowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Swojska
i Synów Pułku. Na południową część osiedla Wyszo−
grodzka przeznaczono 600 tys. zł, tyle samo na poło−
żenie chodników w ul. Ciechomickiej i Góry oraz
części ul. Łąckiej.

Miasto przystąpi także do budowy nowej
oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanali−

zacji sanitarnej, która za kilka lat będzie mogła ob−
sługiwać również sąsiednie miejscowości. Na ten
cel zarezerwowano w budżecie 1 mln 750 tys. zł.
Rozpocznie się także modernizacja oczyszczalni
w Maszewie.

W 2004 roku zaczną się prace przy budowie no−
wego amfiteatru wraz z umocnieniem skarpy na od−
cinku od hotelu Starzyński do katedry (5 mln zł). Po−
woli zmieniać się również będzie wygląd nabrzeża
Wisły. Na rozbudowę i zagospodarowanie komplek−
su rekreacyjno−wypoczynkowego wraz z oświetle−
niem przeznaczono 600 tys. zł; na budowę portu
jachtowego – 340 tys. zł. Na inwestycje w zoo przez−
naczono 700 tys. zł.

Rozpocznie się także przebudowa i modernizacja
ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą (2 mln zł). – To ry−
zykowne przedsięwzięcie, bo nie wiemy czego może−
my się spodziewać pod ziemią, gdyż niektóre instala−
cje są pewnie sprzed wieku albo starsze – wyjaśniał
Mirosław Milewski.

Kontynuowana będzie także rozbudowa i adapta−
cja przyszłej siedziby Muzeum Mazowieckiego przy
ul. Tumskiej 8 (7,7 mln zł).

– Przystąpimy do rozbudowy Jagiellonki – wyli−
czał Prezydent. – W tym roku na ten cel mamy zare−
zerwowane 2 mln zł, a cała inwestycja, która zakoń−
czy się w 2006 roku nie przekroczy 10 mln. 

Zakończy się także budowa Gimnazjum Nr 8 na
Podolszycach Północ (3,2 mln zł) i hali sportowej na
Międzytorzu (476 tys. zł). Rozpocznie się przebudo−
wa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy
szkołach podstawowych. Przeznaczono na to 340 tys.
zł. 

– Dzięki temu tereny te będą służyć uczniom nie
tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także poza nimi
– komentował Milewski.

Będą powstawać nowe mieszkania w Programie
300 oraz w ramach Miejskiego Towarzystwa Budow−
nictwa Społecznego. W 2004 roku do użytku oddany
zostanie nowy blok komunalny przy ul. Norwida/As−
nyka. 

Na Płocki Park Technologiczno−Przemysłowy
zostanie przeznaczonych 3 mln zł, z czego 500 tys.
na udziały w spółce. 

– Po raz pierwszy od kilku lat przeznaczamy mi−
lion złotych dla Agencji Rewitalizacji Starówki – mó−
wił Prezydent. – Mieliśmy dwa wyjścia: albo zlikwi−
dować spółkę, albo dać jej szansę. Wybraliśmy drugą
opcję, aby ARS mógł się wykazać i mieć pieniądze,
choćby na wkład własny do zdobywania pieniędzy ze
środków unijnych. 

Prezydent przyznał iż wydatki bieżące zaplano−
wane są w ten sposób, aby racjonalnie wydawać pie−
niądze. – Po wielu analizach niektórym jednostkom
zabraliśmy fundusze, innym dołożyliśmy – wyjaś−
niał. – Oświata ma więcej pieniędzy, a np. Płocka
Orkiestra Symfoniczna – mniej. Pozwolą one na
kontynuowanie działalności, ale czekamy na nowe
pomysły.

Zdecydowanie więcej pieniędzy otrzymał Miej−
ski Zarząd Dróg. Jest to pokłosie zjazdu drogowców,
który odbył się w Płocku w ubiegłym roku. – Miasta
o podobnej wielkości lub nawet mniejsze wydają du−
żo więcej na drogi i jest to dobry kierunek – mówił
Prezydent.

Więcej środków otrzyma także Straż Miejska.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup samochodu
patrolowego do szybkiego reagowania oraz na dodat−
kowe 11 etatów (powstanie m.in. sekcja żeńska).

Zwiększy się jednak zadłużenie miasta. Rok 2003
Płock zamknął długiem sięgającym 84,3 mln zł.
W 2004 roku zadłużenie ma sięgnąć 118,9 mln zł.
– Dla bezpieczeństwa budowy mostu i dróg dojazdo−
wych musimy otworzyć transzę kredytową – wyjaś−
niał Prezydent. – Nie oznacza to, że pieniądze te wy−
korzystamy. A na pewno nie będzie z tego powodu ka−
tastrofy.

Małgorzata Domańska

Dynamiczny budżet

Kończy się kolej−
ny rok. Za kilkadzie−
siąt godzin wkroczy−
my w nowy. Będzie
on o tyle inny, że już
w maju mamy stać
się członkiem rze−
czywistym zjedno−
czonej Europy.
Niech mi będzie wol−
no życzyć nam
wszystkim, abyśmy
nie stali się w tej no−
wej Europie obywa−

telami na usługach in−
nych narodów. Wniesiemy do rozszerzonej Europy
w posagu naszą wiarę, dziedzictwo naszej kultury. Nie
dajmy sobie wmówić, że jesteśmy gorsi, że nasze oby−
czaje są efektem dziejowego zapóźnienia a nasza kultu−
ra przeszkadza w postępie cywilizacyjnym.

Zadbajmy w Nowym Roku, aby nie pogubić się
w unijnych strukturach, aby wykorzystać dziejową
szansę dla pomnożenia tego co dobre, dla ekonomiczne−
go wzmocnienia się.

Drodzy Płocczanie,
Rok 2004 to rok wyborów do parlamentu europej−

skiego. Zadbajmy o wybranie takich przedstawicieli,
którzy zawsze i wszędzie będą mówić naszym głosem,
będą również naszym sumieniem.

W nowym roku życzę wszystkim, abyśmy żyli
w Polsce wolnej od afer i korupcji, w Polsce gdzie
wszyscy zwierzchnicy przeglądają się w oczach swoich
podwładnych jak w szkle powiększającym, w świecie
gdzie dobro człowieka jest prawem najwyższym.

Panu Prezydentowi, Państwu Radnym i wszystkim
samorządowcom Płocka życzę mądrych decyzji, które
zapewnią wszechstronny rozwój miasta. Życzę spokoj−
nej i twórczej pracy i niech zdrowy rozsądek, rzetelna
wiedza i wzajemna życzliwość będą naszymi sprzymie−
rzeńcami. 

Szanowni Płocczanie!
Na cały nowy rok życzę wszystkim zdrowia, wiele

radości, sukcesów zawodowych i osobistych i wszyst−
kiego, co najlepsze. Niech spełnią się Wasze marzenia.
Życzę szczęścia wszystkim płockim rodzinom.

Do siego Roku 2004!
Stanisław Nawrocki

Przewodniczący Rady Miasta
(fragmenty wystąpienia na XIX sesji Rady Miasta)

Szanowni Państwo!



1. UCHWAŁA NR 346/XIX/03 w spra−
wie miejscowego planu zagospodaro−
wania przestrzennego osiedla Podol−
szyce Północ w Płocku.

2. UCHWAŁA NR 347/XIX/03 w spra−
wie miejscowego planu zagospodaro−
wania przestrzennego terenu położo−
nego w Płocku pomiędzy ul. Kole−
gialną, ul. Misjonarską, ul. Kościusz−
ki i Pl. Obrońców Warszawy.

3. UCHWAŁA NR 348/XIX/03 w spra−
wie miejscowego planu zagospodaro−
wania przestrzennego terenów poło−
żonych w dzielnicy Trzepowo
w Płocku.

4. UCHWAŁA NR 349/XIX/03 w spra−
wie protestu Partner Premium Salata
Sawczak i S−ka do projektu miejsco−
wego planu zagospodarowania prze−
strzennego obszaru położonego
w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej,
Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

5. UCHWAŁA NR 350/XIX/03 w spra−
wie protestu Komendy Wojewódz−
kiej Policji z siedzibą w Radomiu do
projektu miejscowego planu zagos−
podarowania przestrzennego obszaru
położonego w Płocku w rejonie ulic:
Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Ki−
lińskiego.

6. UCHWAŁA NR 351/XIX/03 w spra−
wie protestu Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Płoc−
ku do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Płocku w rejo−
nie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza
i Al. Kilińskiego.

7. UCHWAŁA NR 352/XIX/03 w spra−
wie protestu Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Płoc−

ku do projektu do projektu miejsco−
wego planu zagospodarowania prze−
strzennego obszaru położonego
w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej,
Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

8. UCHWAŁA NR 353/XIX/03 w spra−
wie rozpatrzenia zarzutu Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen−
nego obszaru położonego w Płocku
w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkie−
wicza i Al. Kilińskiego.

9. UCHWAŁA NR 354/XIX/03 w spra−
wie rozpatrzenia zarzutu J. i W. P. do
projektu miejscowego planu zagos−
podarowania przestrzennego terenu
położonego przy ul. Ciechomickiej
w Płocku.

10. UCHWAŁA NR 355/XIX/03
w sprawie rozpatrzenia zarzutu J.M.,
M.M., E.M. i J.G. do projektu miej−
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów przyległych
do rzeki Rosicy od skrzyżowania
z ulicą Grabówka do ujścia do rzeki
Wisły w Płocku.

11. UCHWAŁA NR 356/XIX/03 Rady
Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003
roku w sprawie rozpatrzenia zarzutu
T.G. do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego te−
renów przyległych do rzeki Rosicy
od skrzyżowania z ulicą Grabówka
do ujścia do rzeki Wisły w Płocku.

12. UCHWAŁA NR 357/XIX/03
w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usuwanie pojazdów z drogi i ich
parkowanie.

13. UCHWAŁA NR 358/XIX/03
w sprawie nadania medalu „Zasłużo−
ny dla Płocka” Muzeum Diecezjalne−
mu w Płocku.

14. UCHWAŁA NR 359/XIX/03
w sprawie rozwiązania doraźnej Ko−
misji, mającej na celu zbadanie za−
sadności wstrzymania prac moderni−

zacyjnych Liceum Ogólnokształcące−
go im. Wł. Jagiełły w Płocku.

15. UCHWAŁA NR 360/XIX/03
w sprawie przyjęcia Miejskiego Pro−
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie
miasta Płocka na rok 2004.

16. UCHWAŁA NR 361/XIX/03 w spra−
wie zmiany uchwały w sprawie przyję−
cia programu usprawnienia ruchu ko−
munikacyjnego w Płocku od 2000 roku.

17. UCHWAŁA NR 362/XIX/03
w sprawie wydatków budżetu miasta
Płocka, które w 2003 roku nie wyga−
sają z upływem roku budżetowego.

18. UCHWAŁA NR 363/XIX/03
w sprawie zmian w budżecie miasta
Płocka na 2003 rok.

19. UCHWAŁA NR 364/XIX/03
w sprawie określenia stref przewozo−

wych dla działalności przewozowej
lokalnego transportu zbiorowego rea−
lizowanego na terenie miasta Płocka
i sąsiednich gmin środkami komuni−
kacji miejskiej przez spółkę Komuni−
kacja Miejska — Płocka Spółka
z o.o.

20. UCHWAŁA NR 365/XIX/03
w sprawie przyjęcia planów pracy
stałych Komisji Rady Miasta Płocka
na 2004 rok.

21. UCHWAŁA NR 366/XIX/03
w sprawie przyjęcia ramowego planu
pracy Rady Miasta Płocka na 2004
rok.

22. UCHWAŁA NR 367/XIX/03
w sprawie wyrażenia zgody na za−
warcie porozumienia międzygminne−
go w zakresie gminnego transportu
zbiorowego. 
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z obrad rajców

Uchwały 
Rady Miasta Płocka 
podjęte na XIX sesji 
w dniu 30 grudnia 2003 roku:

Andrzej Nowakowski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o wyjaśnienie podnoszonych
przeze mnie kwestii na posiedzeniu Ko−
misji Skarbu, związanych z zakupami in−
westycyjnymi w PEC oraz z wykonaniem
parkingu przy budynku przy ul. Bielskiej
9/11. 2/ Proszę o wyjaśnienie kwestii
dopłat Urzędu Miasta do ZUOK oraz zo−
bowiązań ZUOK wobec miasta i kredy−
tów, które spółka ma spłacać. 3/ Jaki był
koszt informatyzacji UM? Ile zakupiono
komputerów? Jak często wymieniane jest
oprogramowanie? Czy było rozważane
skorzystanie z darmowego oprogramo−
wania ”open source”? 4/ Na jakim etapie
znajdują się starania Urzędu Miasta i spó−
łek miejskich o środki z UE? Czy Płock
zamierza wziąć udział w samorządowym
audycie europejskim, w ramach którego
gminy mogą zostać ocenione przez spe−
cjalistów od unijnej pomocy? 5/ Proszę
o rozważenie możliwości wycinki kolej−
nych drzew w ul. Otolińskiej, które stano−

wią zagrożenie dla ruchu komunikacyj−
nego. 6/ Jakie kwoty były przeznaczane
corocznie na utrzymanie cmentarza ko−
munalnego, gdy zarządcą był p. Frydry−
siak? Jakie plany ma UM w związku
z osobami handlującymi przy tym cmen−
tarzu? 7/ Bardzo proszę o aktualne infor−
macje na temat organizacji szkoły talen−
tów – na czym miałby polegać współu−
dział miasta w organizacji tego typu
szkoły? 8/ Proszę o jak najpilniejsze roz−
wiązanie problemu I Prywatnego L.O. 
9/ Proszę o informację na temat kosztów
funkcjonowania Płockiej Orkiestry Sym−
fonicznej od początku jej funkcjonowa−
nia. 10/ Czy istnieją plany, zmierzające
do położenia drugiej nitki ul. Wyszo−
grodzkiej od Podolszyc w stronę Słupna?

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informację na temat stanu za−
awansowania postępowania w sprawie
wykupu lokali mieszkalnych przez 5 lo−
katorów bloku Na Skarpie, stanowiącym
własność gminy.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Prośba o wprowadzenie do wielolet−
nich zadań inwestycyjnych 3 pozycji:

oświetlenia ul. Janówek, oświetlenie
placu zabaw przy ul. Tęczowej, budo−
wa wodociągu w ul. Janówek.

Sławomir Goszkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Co dalej z płatnymi miejscami parkin−
gowymi? 2/ Czy jest ostatecznie ustalo−
na trasa obwodnicy północnej? 3/ Co jest
planowane z wieżą ciśnień? 4/ Założenie
folii przyciemniających na Podolance. 
5/ Czy zakupiliśmy budynek Instalu dla
policji przy ul. Słowackiego?

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy wykonano plac manewrowy przy
Zespole Szkół Elektrycznych? 2/ Czy
komisja ds. zbadania sprawy rozbudowy
Jagiellonki będzie nadal pracowała? 
3/ Wnoszę o przekazanie mi kompletnej
dokumentacji wraz z korespondencją
w sprawie sprzedaży−zamiany działek
Urzędu Miasta Płocka i PERN−u.

Jacek Szubstarski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Od lutego toczy się rozmowy w spra−
wie przeznaczenia środków finanso−
wych na remont budynku Powiatowej
Stacji Sanitarno−Epidemiologicznej przy

ul. Kolegialnej 20. Do dnia dzisiejszego
nie ma żadnej decyzji. 2/ Na Komisji In−
westycji przegłosowany został wniosek
nt. dofinansowania przez miasto zakupu
aparatu do koronografii badań inwazyj−
nych serca. Nie ma informacji czy mia−
sto wspomoże ten zakup.

Piotr Nowicki

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o udzielenie informacji, doty−
czących lotniska Aeroklubu Ziemi Ma−
zowieckiej: czy były prowadzone roz−
mowy w sprawie budowy betonowego
pasa startowego?

Anna Kossakowska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o przedstawienie zestawienia
zbiorczego nt. ”Podział środków finan−
sowych przeznaczonych na realizację
zadań Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo−
wych” za rok 2003. 2/ Wnoszę o przed−
stawienie informacji nt. realizacji zada−
nia pn. ”plac manewrowy przy Techni−
kum Elektrycznym” w roku 2003. 
3/ Proszę o podanie kryteriów oceny
wniosków, jakie przyjęła komisja roz−
strzygająca przy dzieleniu funduszu
grantowego. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między sesjami i pod−
czas XIX sesji Rady Miasta w dniu 
30 grudnia 2003 roku:

Podczas XIX sesji Rady Miasta jej przewodnicz¹cy – Stanis³aw Nawrocki
wrêczy³ dyrektorowi Zak³adu Karnego – Stanis³awowi Niskiemu (z prawej)
medal ”Zas³u¿ony dla P³ocka”, przyznany tej placówce przez radnych 9
grudnia, z okazji jej jubileuszu 200-lecia dzia³alnoœci.
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Z 22 tematów ostatniej sesji Rady
Miasta większe zainteresowanie i dysku−
sję wzbudziły tylko dwa, związane z fi−
nansami gminy. Wątpliwości i docieka−
nia radnych dotyczyły dwóch uchwał:
zmian w budżecie miasta i wydatków,
które nie wygasają z upływem roku bu−
dżetowego.

Radna Grażyna Opatrzyk stwierdzi−
ła, że jeżeli 6 mln 300 tys. złotych z te−
gorocznego budżetu przenosimy na
”środki niewygasające” to znaczy, że nie
potrafiliśmy tych pieniędzy w 2003 roku
wydać. – Zdejmujemy pieniądze nawet
z tak ważnych inwestycji jak most czy
park technologiczny – mówiła. To nie
świadczy dobrze, ani o planowaniu, ani
o realizacji planów. Prezydent Milewski,
odpierając ten zarzut, powiedział m.in.
że co roku jakieś pieniądze przechodzą
na rok następny i nie jest to żadna no−
wość. W tym roku i tak jest to mniej niż
w latach poprzednich, bowiem w 2000
roku środków niewygasających było 7,7
mln, w 2001 – aż 13, 9 mln a w 2002 
– 7, 1 mln. Fakt, że zostały pieniądze nie
musi świadczyć o złym przygotowaniu
inwestycji. 

Zmniejszenie nakładów na inwesty−
cje zarzucał też radny Andrzej Rokicki:
– W 2003 roku na inwestycje przeznaczy−
liśmy 25% budżetu a wykonanie to nie−

wiele ponad 20 procent. Nie osiągnęliś−
my również planowanych przychodów
– brakuje około 20 milionów.

– Te 20 milionów miało być z prywa−
tyzacji PEC−u – odpowiadał Prezydent.
Rokowania są w końcowej fazie. Poś−
piech przy tak poważnych negocjacjach
jest niewskazany – czasem lepiej pocze−
kać niż w pośpiechu stracić. Te pieniądze
trafią do budżetu w tym roku. Natomiast
jeśli chodzi o wskaźnik inwestycji, to rze−
czywiście trochę w 2003 roku wyhamo−
waliśmy, bo niektórym trzeba było do−
kładniej się przyjrzeć, by nie powielać
błędów, jakie np. zostały popełnione przy
dokumentacji mostowej – w trakcie rea−
lizacji trzeba było wprowadzić już kilka−
dziesiąt poprawek. Dlatego zamierzam
zrobić audyt na dokumentację amfitea−
tru, by mieć pewność, że przy realizacji
nie będzie problemów. Skutki finansowe
złego zaprojektowania mogą być większe
niż koszty audytu.

Prezydent zapewnił, że w tym roku
front inwestycyjny znacznie się powię−
kszy, gdyż na ten cel przeznaczonych zo−
stanie z budżetu 30% wszystkich pienię−
dzy. Wykonanie roku ubiegłego nie jest
satysfakcjonujące, ale wziąwszy pod
uwagę fakt, że budżet na 2003 rok przy−
jęty został dopiero w końcu marca, reali−
zacja mogła być znacznie gorsza. E.J.

Debata o pieniądzach
Radni postanowili przyznać Muze−

um Diecezjalnemu medal ”Zasłużony
dla Płocka”. Przypomnijmy, że placów−
ka ta obchodziła w minionym roku jubi−
leusz 100−lecia swego istnienia.

Muzeum powstało w 1903 roku
z inicjatywy ks. kan. Antoniego Juliana
Nowowiejskiego, późniejszego biskupa
płockiego. Budynek muzeum zaprojek−
tował Stefan Szyller. Początkowo mia−
ło to być miejsce przechowywania wy−
cofanych z użytku ksiąg liturgicznych
i przedmiotów kultu. Jednak już
w 1904 roku placówkę udostępniono

zwiedzającym, a z roku na rok zbiorów
przybywało. Obecnie Muzeum Diece−
zjalne posiada ponad 10 tys. ekspona−
tów, które podzielone są na 3 grupy:
sztuka (malarstwo, tkaniny, złotnictwo,
meble, ceramika, rzemiosło artystycz−
ne), historia (rękopisy, numizmatyka,
sfragistyka, militaria) i biologia (prehi−
storia, antropologia, biologia). Do naj−
bardziej cennych należą zbiory mazo−
wieckiej rzeźby średniowiecznej, ręko−
pisy i dokumenty od XII do XVI wieku,
kolekcja pasów kontuszowych szat li−
turgicznych. (j)

Medal dla muzeum

Radni zatwierdzili nowy podział
miasta na trzy strefy w zbiorowej komu−
nikacji miejskiej. Dotychczasowy po−
dział obowiązywał od 1990 roku i strefa
miejska mieściła się w granicach admini−
stracyjnych miasta. Pierwsza strefa pod−
miejska obejmowała obszar do 10 km od
centrum Płocka a druga strefa to były
odległości powyżej 10 km od centrum
miasta. 

Rozszerzenie granic administracyj−
nych miasta spowodowało, że niektóre
strefy (miejska i I podmiejska) zaczęły
się pokrywać.

Uchwała porządkuje podział na stre−
fy i umożliwia Komunikacji Miejskiej
rozszerzenie – za zgodą wójtów – dzia−
łalności na ościenne gminy. W nowym
podziale są 3 strefy: A, B i C. Strefę
A wyznaczają granice administracyjne
Płocka i końcowe przystanki większości
linii autobusowych. Strefa B kończy się
na przystankach: Kobierniki II, Probosz−
czewice I Miłodróż, Sikórz II i Klonowa
II. Strefa C zaczyna się poza tymi przy−
stankami granicznymi. Granice stref oz−
naczone są tabliczkami z napisem ”gra−
nica strefy”. (j)

Nowe strefy

Ochronę zabytkowego zespołu sa−
kralnego w Starym Trzepowie oraz
dbałość o walory krajobrazowe jarów
rzek Rosicy i Brzeźnicy przewidują
trzy miejscowe plany zagospodarowa−
nia przestrzennego. Uchwały w tej
sprawie płoccy radni podjęli na ostat−
niej, grudniowej sesji. 

Plany przewidują rozwój i rozbudo−
wę trzech, kluczowych dla miasta tere−
nów; dzielnicy Trzepowo, osiedla Podol−
szyce Północ i części zespołu staromiej−
skiego Płocka. 

Pierwsza z nich ma pełnić funkcje
dzielnicy przemysłowo - handlowej
a druga osiedlowo - wypoczynkowej.
Uchwała dotycząca zespołu staromiej−
skiego ma na celu zapewnienie należytej
ochrony wszystkim zabytkowym obiek−
tom na tym terenie.

Trzepowo 
- dzielnica przemysłowa

Uchwalony miejscowy plan zagos−
podarowania przestrzennego terenów
położonych w Trzepowie obejmuje
obszar o powierzchni około 174,5 ha,
stanowiący zachodnią część osiedla
pomiędzy terenami PKN Orlen a rzeką
Brzeźnicą. Na tym obszarze mają
powstać, m.in. hale targowe, aukcyjne
i wystawowe oraz salony i giełdy sa−
mochodowe, a także budynki handlo−
wo – usługowe i hurtownie. Plan usta−
la również szczegółowe warunki, zasa−
dy i standardy kształtowania zabudo−
wy oraz zagospodarowania pod budo−
wę biurowców, banków i instytucji ba−
dawczych oraz stacji obsługi i paliw.
Rozwój parku technologicznego musi
odbywać się ze szczególną dbałością

o tereny Zespołu Przyrodniczo – Kra−
jobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy.
Oznacza to między innymi: zachowa−
nie naturalnego ukształtowania topo−
graficznego z jego skarpami i korytem
rzeki, zachowanie naturalnego charak−
teru krajobrazu oraz lasów ochron−
nych, rodzimego drzewostanu i roślin−
ności. W strefie ochrony leży również
zabytkowy zespół sakralny w Starym
Trzepowie. Podjęcie prac projekto−
wych dla realizacji inwestycji na tym
terenie, będzie wymagało uzyskania
opinii Delegatury Służby Ochrony Za−
bytków Województwa Mazowieckiego
w Płocku. Akceptowane będą tylko ta−
kie projekty, które zakładają harmonij−
ne wkomponowanie nowych budowli
w istniejący krajobraz kulturowy, za−
pewniając właściwy dystans pomiędzy
zabudową historyczną a dzielnicą
przemysłowo - składową. Powstające
budynki mają być niskie, jednokondy−
gnacyjne, z dachami dwu lub czteros−
padowymi, tak aby nie kontrastowały
z ekspozycją zespołu sakralnego. Ma−
teriały wykończeniowe oraz kolory−
styka elewacji powinny nawiązywać
do tradycyjnej zabudowy otoczenia.
Niemożliwe zatem będzie położenie
sidingu lub blachy „elewacyjnej”.  

Podolszyce
- dzielnica mieszkaniowo−rekreacyjna 

Przede wszystkim rozwój miesz−
kalnictwa wielorodzinnego oraz roz−
budowę Parku Północnego przewiduje
kolejny plan miejscowego zagospoda−
rowania. Obejmuje on obszar 145 ha

osiedla Podolszyce Płn. i przewiduje
m.in. połączenie Parku Północnego
z parkiem Jaru Rosicy. Podobnie jak
w poprzedniej uchwale znalazł się tu
zapis o szczególnej ochronie wartości
przyrodniczych i kulturowych Zespołu
Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru
rzeki Rosicy. 

Plan zakłada utworzenie ciągu zie−
leni łączącej „Park Północny” z „Par−
kiem nad Rosicą”. Tu powstaną
oświetlone alejki z ławkami, altanami
i pergolami oraz ciągi spacerowo - ro−
werowe, punkty widokowe i ścieżka
zdrowia. W planach są również spe−
cjalnie urządzone miejsca biwakowe
wyposażone w paleniska, ławy, stoły
i sanitariaty. Trasy po obydwu stro−
nach jaru, w tym na terenie gminy
Słupno, połączone zostaną poprzez bu−
dowę mostków lub kładek na rzece.
Ma być również bardziej kolorowo.
Przy nowych nasadzeniach roślinność
będzie dobierana kontrastowo, spoś−
ród gatunków ozdobnych, barwnie
kwitnących lub barwnie owocujących.
Wyklucza się sadzenia gatunków wy−
sokich drzew na wąskim terenie przy
krawędzi jaru. Tam projektanci zale−
cają krzewy i byliny. Park ma być
ogrodzony ozdobnymi bramami, ale
tylko w kilku wąskich dojściach. 

Dla kierowców plan wprowadza
bardzo dogodne rozwiązania. Do pół−
nocnej obwodnicy ma w przyszłości
prowadzić zjazd z ronda przy Armii
Krajowej.

Przy budowie nowych bloków zaleca
się ujednolicenie gabarytów, poziomu

parteru, kształtu dachu, kolorystyki ele−
wacji oraz rodzaju materiałów wykoń−
czeniowych i detali. Budynki powinny
mieć od 3 do 5 kondygnacji oraz akcen−
towane narożniki z zamknięciami wido−
kowymi. Projektanci dopuszczają reali−
zację miejsc postojowych w formie gara−
ży wbudowanych w bryły budynków,
garaży wielopoziomowych, garaży po−
dziemnych pod budynkami oraz placów
parkingowych.

Pomiędzy Misjonarską 
a Obrońców Warszawy

Niewielki, blisko 4 ha, obszar ob−
jęty planem stanowi część zespołu sta−
romiejskiego, wpisanego do Rejestru
Zabytków. Obejmuję kwadrat pomię−
dzy Misjonarską, Kościuszki a Kole−
gialną z placem Obrońców Warszawy
i podlega ścisłej ochronie konserwa−
torskiej i archeologicznej. Jakakol−
wiek działalność na tym obszarze,
łącznie z podziałami geodezyjnymi,
musi być konsultowana ze Służbą
Ochrony Zabytków. Wykonanie badań
archeologicznych podczas prac ziem−
nych należeć będzie do obowiązków
każdego z inwestorów. Plan zakłada
zachowanie elementów zagospodaro−
wania terenu i istniejącej zabudowy
o wartościach zabytkowych i konser−
watorski, zachowanie i rekultywacje
istniejącego drzewostanu oraz utrzy−
mywanie dawnych linii zabudowy,
wjazdów na parcele i przejazdów bra−
mowych. 

Na tym obszarze nie będzie można
otwierać zakładów produkcyjnych, war−
sztatów i innych przedsięwzięć mogących
naruszyć zabytkowy charakter budynków.

Radosław Łabarzewski

Ochrona zabytków i parków
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Straż Miejska i Komunikacja podpisa−
ły porozumienie o współpracy. Sygnatariu−
szami byli prezes KM Mieczysław Magier−
ski oraz komendant Straży Zbigniew Tarka. 

Celem porozumienia są obustronne
działania zmierzające do poprawy bezpie−
czeństwa w autobusach oraz na przystan−
kach. Komunikacja przekazała busa – Mer−
cedesa Vito, który będzie patrolował płoc−
kie ulice. Spółka zajmie się także naprawą
i przeglądami pojazdu. – A co najważniej−
sze bus będzie wykorzystywany także dla
potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi
Mieczysław Magierski. 

Straż Miejska otoczy opieką przystan−
ki, które są bardzo często dewastowane. Pa−
trole będą również jeździły w pojazdach
KM, aby w ten sposób zapobiegać aktom
wandalizmu. Szkody w autobusach docho−
dzą nawet do kilkudziesięciu tysięcy zło−
tych rocznie. Najbardziej dewastowane są
pojazdy, którymi młodzież dojeżdża do
szkół, natomiast najbardziej niebezpiecznie

na przystankach jest poza centrum Płocka.
– Jeśli zmienią się nasze uprawnienia

w samochodzie będzie można zainstalować
wideokamerę – cieszy się Zbigniew Tarka.

Kluczyki do samochodu wręczył za−
stępca prezydenta Dariusz Zawidzki. – Po−
rozumienie to idealnie wpisuje się w szero−
ko pojętą definicję bezpieczeństwa – mówi.
– To także zmiana wizerunku strażnika
miejskiego, który do tej pory dla większości
kojarzył się tylko z osobą wystawiającą
mandaty. Teraz będzie bliżej ludzi, także
dla osób niepełnosprawnych.

Samochód będzie wykorzystywany we
wszystkie dni tygodnia, w różnych godzi−
nach (także nocnych) i w różnych miej−
scach, również tam gdzie dojeżdżają linie
podmiejskie.

Porozumienie zostało zawarte na czas
nieokreślony, a przynajmniej raz na kwartał
przedstawiciele straży oraz komunikacji
będą się spotykać i weryfikować wspólne
działania. (m.d.)

Strażnik bliżej ludzi

* Z ul. Lotników skradziono Skodę Fabię
o wartości 28 tys. zł.

* Na ul. Wyszogrodzkiej 57−letni kierow−
ca Fiata CC potrącił pieszego, który
z obrażeniami ciała trafił do szpitala. 

* Przez uchylone okno złodzieje dosta−
li się do mieszkania na parterze przy
ul. Szopena i skradli kartę banko−

matową, wieżę stereofoniczną oraz
300 zł. Łącznie straty wyniosły 2,8
tys. zł.

* Pecha mieli złodzieje, którzy próbowali
włamać się do sklepu w Rogozinie.
Zostali zatrzymani przez policję i trafi−
li do aresztu.

* Dwie kobiety skradły torebkę, w której
było 300 zł i dokumenty. 

* Złodziej wykorzystał nieuwagę klientki,
która robiła zakupy i ukradł portfel z 500
zł oraz dokumenty. Do zdarzenia doszło
w sklepie przy ul. Tumskiej.

* Do policyjnego aresztu trafił Białorusin,
który skradł towary z hipermarketu
przy ul. Przemysłowej.

* Złodzieje, wybijając szybę, dostali się
do mieszkania przy ul. Słodowej i za−
brali telefon stacjonarny i komórkowy,
diskmana oraz srebrną biżuterię. Stra−
ty – 1365 zł. 

* Na ul. Roguckiego złodziej wyrwał ko−
biecie torebkę z pieniędzmi. Straty
– 870 zł. 

* Po wypchnięciu okna balkonowego zło−
dzieje dostali się do mieszkania przy
ul. Dobrzyńskiej i zabrali sprzęt RTV
oraz zegarek damski. Straty wyniosły
500 zł.

* Na Jachowicza 53−letni kierowca Forda
Focusa potrącił na przejściu dla pie−
szych mężczyznę, który z obrażeniami
ciała trafił do szpitala.

* Z gabloty sklepu przy ul. Tumskiej zło−
dzieje skradli dwa telefony komórko−
we o wartości 4,4 tys. zł.

* Na ul. Wąskiej czterech mężczyzn
w wieku 16−33 lat groziło płocczani−
nowi spaleniem domu i pozbawieniem
życia. W zamian żądali 3 tys. zł. Poli−
cjanci zatrzymali szantażystów; nielet−
ni trafił do Policyjnej Izby Dziecka,
a trzech pełnoletnich do aresztu przy−
najmniej na trzy miesiące. 

* Sprzedawczyni w sklepie przy ul. Obr.
Płocka przeżyła chwile grozy; gdy nie
było innych klientów, do sklepu
wszedł mężczyzna i grożąc przedmio−
tem przypominającym pistolet, skradł
60 zł i zbiegł. (m.d.)

Kronika policyjna
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Płocka policja ma nowego psa, który
został podarowany przez Urząd Miasta.
Salba – bo takie ma rodowe imię – za kil−
ka miesięcy będzie specjalistką od wy−
krywania narkotyków. Policjanci roczną
labradorkę nazywają Hera. Aby poma−
gać funkcjonariuszom musi przejść spe−
cjalne szkolenie. Jest już po wstępnych
testach; sprawdzano jej reakcje na od−
głos strzelania, umiejętność aportowania
i wyszukiwania zapachów. Teraz uczy

się wykrywać marihuanę, haszysz, hero−
inę, kokainę i amfetaminę. W maju zda
egzamin w Zakładzie Kynologii Policyj−
nej w Sułkowicach. 

Hera jest drugim psem w płockiej
komendzie, który będzie wykrywał nar−
kotyki. Od kwietnia ubiegłego roku na
etacie jest foksterier Rost, zwany Fer−
dkiem. Hera będzie szczególnie przydat−
na w szkołach, gdzie o kontrole policji
proszą zazwyczaj dyrektorzy. (m.d.)

Policyjna Hera

Jeszcze w styczniu Straż Miejska
wzbogaci się w analizator hałasu. Będzie
bardzo przydatny szczególnie w okresie
letnim. 

Strażnicy przyjmują wiele zgło−
szeń, nie tylko od mieszkańców Sta−
rówki, że przeszkadza im np. hałas
z ogródków nad Wisłą. – Do tej pory
było tak, że gdy podejmowaliśmy inter−
wencje, trudno było udowodnić, że
właściciel zbyt głośno puszcza muzykę
– wyjaśnia komendant Zbigniew Tar−
ka. – Poza tym zdarzało się, że muzyka
była przyciszana, gdy w pobliżu znaj−

dował się patrol. Teraz nie będzie
z tym problemu, bo aparat będzie mie−
rzył hałas z dużej odległości.

Urządzenie zostanie zalegalizowane
i będzie wyposażone w specjalne oprzy−
rządowanie, aby wyniki pomiaru można
było przedstawić np. w sądzie. 

Właścicielom, którzy zakłócają ciszę
nocną strażnik może wystawić mandat
do 500 zł. – Ale jeśli to nie będzie skut−
kowało, to będziemy kierować wnioski
do sądów – mówi Zbigniew Tarka.

Aparat kosztował 12, 5 tys. zł. i zo−
stał zakupiony z budżetu miasta. (m.d.)

Przycisz, bo zapłacisz

Za dekoracje
Podczas świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra, Stary Rynek przypominał salę

balową. Było to możliwe dzięki sponsorom. Serdecznie dziękujemy: Płockiemu
Przedsiębiorstwu Robót Mostowych S.A., Miejskiemu Towarzystwu Budownic−
twa Społecznego, Rynex−owi, PBU Vectra, Zakładowi Energetycznemu Płock
S.A., Dominetowi, Naftoremontowi−Naftobudowa Sp. z o.o., Auchan Płock, PMB
Ajmex, Telekomunikacji Polskiej S.A., OBI Płock, „Społem” PSS Zgoda Płock,
DLS S.A., drukarni Agpress. 

Pomoc techniczną okazali: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Przemysłowe „We−
reszczyński”, Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”, Agencja Rewitalizacji Starówki,
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Młodzieżowy Dom Kultury, Komenda Miejska Pań−
stwowej Straży Pożarnej w Płocku, Straż Miejska i HMB Budmat.

Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie w sprawie ograniczeń używania
materiałów pirotechnicznych na terenie całego województwa. Zakaz dotyczy
używania ich w miejscach publicznych i obowiązuje do 31 stycznia br. Wyjątek
stanowią imprezy, na których użycie fajerwerków uzgodniono wcześniej z Pań−
stwową Strażą Pożarną. (j)

Strzelać zakazano
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Spe−
cjalnych Nr 7 ma nową klasę z wyposa−
żeniem dla dzieci autystycznych

Dla dzieci
z autyzmem

To niewielka salka przekształcona
z pomieszczenia magazynowego, gdzie
dawniej nie było nawet okien. Teraz są
tam trzy duże okna, a klasa – choć nie−
wielka – jest bardzo przytulna. Jest tam
nawet bujany fotel. Remont możliwy
był dzięki Urzędowi Miasta. Wyposaże−
nie – meble, komputer z programem
edukacyjnym, kamerę i magnetowid
– sprezentował PERN. Uroczyste prze−
kazanie sali odbyło się 17 grudnia. Była
to także okazja do spotkania wigilijnego
i zaprezentowania okolicznościowych
prac uczniów szkoły. Podsumowano
również działania placówki w Europej−
skim Roku Osób Niepełnosprawnych. 

– Trudno wymienić wszystkie nasze
przedsięwzięcia. Zorganizowaliśmy VIII
Ogólnopolski Przegląd Twórczości Arty−
stycznej – mówiła dyrektor szkoły Kry−
styna Kijek. – Dzieci brały udział w Pik−
niku Integracyjnym, spotykały się ze spor−
towcami. Uczniowie reprezentowali na−
szą szkołę w zawodach lekkoatletycznych,
mityngu pływackim i turnieju tenisa stoło−
wego. Po raz pierwszy odbył się bal ab−
solwentów naszej szkoły, a obecni ucznio−
wie zwiedzili m.in. Łowicz, Sierpc i Bisku−
pin. Mogli również wziąć udział w zaję−
ciach zielonej szkoły w Piwnicznej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych powstał 11 lat temu i skła−
da się z dwóch jednostek: SP Nr 24 Spe−
cjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego Nr
9. Placówka ma 10 klas. Przy szkole
działa chór Gama, który tworzą pracow−
nicy, rodzice uczniów i przyjaciele ZSO
Nr 7. (m.d.)

Biuletyn ZUS−u
Zakład Ubezpieczeń Społecznych in−

formuje, że można zaprenumerować Biu−
letyn Informacyjny ZUS na 2004 rok.
Wydawnictwo to zawiera m.in. informa−
cje i komunikaty oraz aktualne wysokości
świadczeń, składki oraz wskaźniki. Koszt
rocznej prenumeraty wynosi 32 zł. Wpła−
ty można dokonywać do 29 lutego 2004
r na konto Oddziału ZUS w Płocku: Bank
Handlowy w Warszawie 40 1030 1016
0000 0000 6173 0001. 

Bliższe informacje na temat prenu−
meraty Biuletynu można uzyskać pod
numerem telefonu: 268 86 94. (m.d.)

34 projekty dostały dofinansowanie
z Funduszu Grantowego dla Płocka. Do fi−
nałowego etapu przeszły 54 wnioski, któ−
rym dokładnie przyjrzał się komitet steru−
jący, w składzie: Anna Bramska, Marzen−
na Kalaszczyńska−Kikiewicz, Bogusław
Osiecki (Płocczanie Roku) oraz Lekarz
30−lecia Andrzej Grabowski.

– Dynamiczny rozwój miasta jest
niemożliwy bez udziału płocczan – mó−
wił na ogłoszeniu wyników prezydent
Mirosław Milewski. – Utworzenie Fun−
duszu i rozdanie pierwszych grantów to
krok do zdobywania pozycji lidera
w partnerstwie publiczno−prywatnym.
I co najważniejsze, wszystko zależy od
zaangażowania i pasji organizacji poza−
rządowych. 

Fundusz Grantowy powstał w ramach
Forum dla Płocka, które działa przy Orga−
nizacji Narodów Zjednoczonych ds. Roz−
woju – UNDP. Do podziału był 1 mln 300
tys. zł, który pochodził od miasta, Orlenu
i Levis’a. – Udało się rozdysponować 1
mln 20 tys. 312 zł – mówiła koordynator
Funduszu Anna Andrałojć. 

Wszystkie projekty były oceniane
według jednolitej Karty Oceny Jakościo−
wej, która przewidywała maksymalnie
18 punktów. Złożone wnioski zostały
ocenione w trzech obszarach: kulturo−
wym, ekologiczno−urbanistycznym oraz
społecznym. Komitet sterujący brał pod
uwagę zgodność z priorytetami progra−
mu, efektywność wykorzystania kapitału
ludzkiego i środków finansowych, trwa−
łość możliwych rezultatów oraz jakość
zakładanego partnerstwa. Wyniki oceny
eksperckiej zamknęły się w przedziale
3,97−16,40 pkt. 

– Niektóre z organizacji dostały mniej
pieniędzy niż kwota o którą występowały
– wyjaśniała Anna Andrałojć. – Spowodo−
wała to między innymi dokładna analiza
budżetów wnioskodawców.

W 2004 roku pieniądze otrzyma: 10
projektów z obszaru kulturowego, 17
– ze społecznego, 4 projekty ściśle eko−
logiczne i 3 urbanistyczne.

Płockie Towarzystwo Wioślarskie
nie odebrało przyznanego grantu, czym
zaskoczyło wszystkich zgromadzonych.
– Na posiedzeniu zarządu doszliśmy do
wniosku, że projekt ten jest nieistotny dla
Towarzystwa, więc nie będziemy go rea−
lizować – powiedział były prezes PTW
Wojciech Woliński. 

Po uroczystości rzecznik PTW An−
drzej Petrykowski wszystkiemu zaprze−
czył: – Pan Woliński nie miał prawa wy−
powiadać się w imieniu PTW. Projekt
jest aktualny, wyjaśnimy to z Funduszem
i oczywiście przyjmujemy grant.

Wszyscy wyróżnieni nie ukrywali
zadowoleni z otrzymanych czeków
i twierdzili, że fundusze te bardzo im po−
mogą w realizacji konkretnych projek−
tów. (m.d.)

Beneficjenci:
* Towarzystwo Miłośników Radziwia i Zakła−

dowy Klub Sportowy „Stoczniowiec” na dokoń−
czenie organizacji parku rekreacji i sportu przy
ul. Teligi – 80 tys. zł.

* Caritas Diecezji Płockiej i Płockie Stowarzy−
szenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
– Pogodna Jesień Życia – 40 tys. zł.

* Polski Komitet Pomocy Społecznej i Płockie
Stowarzyszenie Klubu Abstynentów – Twój wy−
bór, Twoja szansa – 40 tys. zł.

* Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św.
Brata Alberta – Dom Dziennego Pobytu pn. Dom
Brata Alberta „Ciepła izba” – 42 tys. 500 zł.

* Zakładowy Klub Sportowy „Stoczniowiec”
– Młodzieżowy Ośrodek Sportowy oraz tereny
rekreacyjne – 39 tys. zł.

*Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Płockiej i Polski Związek Katolicko−Społeczny na

pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sy−
tuacji życiowej poprzez prowadzenie poradnic−
twa specjalistycznego w Poradni Rodzinnej SRK
DP – 20 tys. zł.

* Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Me−
chaników Polskich, Oddział Płock – na budowę
szkolnych pracowni komputerowych – 20 tys. zł.

* Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Me−
chaników Polskich, Oddział Płock oraz Federacja
Stowarzyszeń Naukowo−Technicznych – NOT
– Inżynier Europejski – istotny element wzrostu
konkurencyjności firm płockich na rynku euro−
pejskim – 20 tys. zł.

* PTTK, Oddział Płock – „Region mazowiecki
krok po kroku” – organizacja imprez turystyki
kwalifikowanej i znakowanie szlaków – 40 tys. zł.

* Integracyjny Klub Tenisa na projekt pn. „Bu−
jaj się” – 40 tys. zł.

* Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe
Płock – Świat ciszy w internecie – szansą rozwo−
ju – 14 tys. zł.

* Towarzystwo Wychowanków i Przyjaciół
Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachow−
skiego na projekt pt. „Bezcenne życie pokoleń.
Historia Małachowianki – najstarszej polskiej
szkoły” – 40 tys. zł.

* Płocki Uniwersytet Ludowy na akcję „Dzieci
dzieciom” – 31 tys. 712 zł.

* Caritas Diecezji Płockiej na projekt „W dro−
dze do domu” – 40 tys. zł.

* Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru
Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses na II Mię−
dzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej – 80 tys. zł.

* Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
– Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa – 20
tys. zł.

* Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Płockiej na świetlicę komputerową dla dzieci i mło−
dzieży z rodzin zagrożonych patologią – 15 tys. zł.

* Towarzystwo Przyjaciół Teatru i Towarzy−
stwo Przyjaciół Radziwia – widowisko plenero−
we „Po tamtej stronie Wisły” – 10 tys. zł.

* Stowarzyszenie „Kolory życia” na rzecz osób
niepełnosprawnych na wakacyjną świetlicę tera−
peutyczną – 8 tys. zł.

* Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Minstrel
– obóz szkoleniowy chóru – warsztaty emisyjne
i interpretacyjne – 4 tys. zł.

* Fundacja „Ich dom” na bal dobroczynny – 15
tys. zł.

* Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy
Gimnazjum Nr 8 – program edukacji regionalno−
ekologicznej „Przyroda wokół nas” – 10 tys. zł.

* Klub Sportowy Masovia – Badminton a śro−
dowisko – 4 tys. zł.

* Fundacja „Praca dla Niewidomych” – Cen−
trum Zatrudnienia i Edukacji Rolniczej – 40 tys.
zł.

* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Miej−
ski w Płocku – Klub Profilaktyki Środowiskowej
– 40 tys. zł.

* Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba
Apostoła na pracę grupy uaktywniania społecz−
nego dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu
umiarkowanym z terenu Płocka – 25 tys. zł.

* Towarzystwo Naukowe Płockie i Płockie To−
warzystwo Muzyczne na organizację sesji mu−
zycznej w TNP – 9 tys. 100 zł.

* Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzie−
cięcej i Młodzieżowej Twórczości Teatralnej oraz
Dramy im. Króla Maciusia Pierwszego i Europej−
skie Stowarzyszenie Instytucji Czasu Wolnego
Dzieci i Młodzieży EAICY – Dialog z otoczeniem
– ogrody wokół szkół i przedszkoli – 40 tys. zł.

* Parafialny Klub Sportowy „Imielnica” – akty−
wizacja dzieci i młodzieży z różnych środowisk
na rzecz integracji poprzez sport i wychowanie
– 13 tys. zł.

* Płockie Stowarzyszenie „Amazonki”
– Współczesne Amazonki – 30 tys. zł.

* Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzie−
cięcej i Młodzieżowej Twórczości Teatralnej oraz
Dramy im. Króla Maciusia Pierwszego i Towa−
rzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej – Świat
jest teatrem – 40 tys. zł.

* Płockie Towarzystwo Wioślarskie – PTW ja−
ko ważny element dziedzictwa kulturowo−histo−
rycznego oraz oferty turystycznej miasta Płocka
– 80 tys. zł.

* Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
i Stowarzyszenie Ekologiczno−Kulturalne „Ziar−
no” – Koalicja „Młodzi Razem” drogą zrównowa−
żonego rozwoju – 20 tys. zł.

* Wolne Rycerstwo Księstwa Płockiego
– Płock w średniowieczu – 10 tys. zł.

Granty rozdane

Symboliczny czek odbiera prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
– Stefan Swat
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Akademickie 
Biuro Karier

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodko−
wica otrzymała grant na rozwój Akade−
mickich Biur Karier. Na konkurs ”Pro−
gram aktywacji zawodowej absolwen−
tów – pierwsza praca” wpłynęło 27
ofert. Projekt SWPW był jednym z sied−
miu najwyżej ocenionych przez jury.

Działalność Akademickiego Biura
Karier jest dwukierunkowa; służy po−
mocą studentom w tworzeniu zawodo−
wego życiorysu, pracodawcom umożli−
wia pozyskanie odpowiednich pracow−
ników. (j)
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Podstawowa opieka medyczna
1. SZPZOZ, ul. Kościuszki 28
2. NZOZ „Esculap”, ul. Królewiecka 25A
3. Orlen Medica, ul. Chemików 7
4. NZOZ „Med−Jar”, ul. Armii Krajowej 2A
5. NZOZ „Salus”, ul. Kaszubska 4
6. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19
7. NZOZ Centrum Medyczne „Rodzina”, u. Jana Pawła II 39
8. NZOZ „Intermed”, ul. Kolegialna 47
9. NZOZ „Borowiczki”, ul. Borowicka 3
10. „SABA MED”, ul. Kobylińskiego 14
11. Phoenix, ul. Czwartaków 4
12. Samodzielny NZOZ „Centrum Diagnostyki Medycznej”, ul. Dobrzyńska 17
13. NZOZ „Terapia”, ul. Źródlana 9
14. NZOZ Centrum Medyczne „Omega”, ul. Jasna 20
15. Prowita, ul. Hubalczyków 14/1
16. NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 34

Stomatologia
1. SZPZOZ, ul. Kościuszki 28
2. „SABA MED”, ul. Kobylińskiego 14
3. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19
4. Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ „A−Dent”, ul. Czwartaków 4
5. IPL Bożena Wojtczak, ul Królewiecka 25/7
6. IPL Praktyka Stomatologiczna Barbara Sienicka — Majdan, ul. Królewiecka 11
7. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Barbara Siemątkowska, ul. Tumska 6/8
8. IPL Kazimierz Juszczyk, ul. Gwardii Ludowej 7 
9. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Siemiątkowski, ul. Tum−

ska 6/8
10. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anna Brzezińska, ul Bielska 28/32 
11. ISPL Jan Krzeski, ul. Północna 34
12. IPL Joanna Sokołowska, ul Biała 68
13. IPL Małgorzata Sumara, ul. Padlewskiego 11
14. NZOZ „Borowiczki”, ul. Borowicka 3 
15. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Maria Gralak, ul. Dworcowa 12/1
16. IPL Katarzyna Zoń, ul. Armii Krajowej 2B
17. NZOZ Centrum Medyczne „Petromedica”, ul. Jachowicza 33
18. NZOZ „Terapia”, ul. Źródlana 9
19. NZOZ „Protezownia”, ul. Kolegialna 47 
20. IPL Anna Gomoła — Nowicka, ul. Łukasiewicza 17

Lecznictwo szpitalne
1. SZPZOZ, ul. Kościuszki 28
2. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1. Prywatny Gabinet Alergologiczno−Pulmonologiczny lek. med. Maria Woźniak,

ul. Armii Krajowej 2a
2. SZPZOZ, ul. Kościuszki 28

3. SABA MED, ul. Kobylińskiego 14
4. ORLEN MEDICA, ul. Chemików 7
5. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19
6. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 19
7. NZOZ Centrum Medyczne „OMEGA”, ul. Jasna 20
8. NZOZ „MED−JAR”, ul. Armii Krajowej 2A
9. NZOZ „JOLLYMED”, ul. Jasna 20
10. Prywatny Gabinet Okulistyczny Maria Sandurska, ul. Kobylinskiego 14
11. NZOZ „SALUS’, ul. Kaszubska 4
12. IPL Gabinet Okulistyczny Ewa Staneta, ul. Kolegialna 47
13. „DERMA−MED”, ul. Obrońców Płocka 1920 r. 12
14. Prywatny Gabinet Reumatologiczny Jolanta Kuśmierska−Kubasik, ul. Reja 15/3
15. „Ochrona Zdrowia”, ul. Kolegialna 20
16. NZOZ „Terapia”, ul Źródlana 9
17. Gabinet Ginekologiczny Marek Pazdrak, ul Źródlana 9
18. NZOZ „INTERMED”, ul. Kolegialna 47
19. „MEDIDIAB B. Wcisło, M. Wojciechowska”, ul. Otolińska 3/15
20. Gabinet Ginekologiczny Paweł Hadrowicz, ul. Tumska 7/14
21. NZOZ Centrum Medyczne „Rodzina”, ul. Jana Pawła II 39

Rehabilitacja lecznicza
1. „SABA−MED”, ul. Kobylińskiego 14
2. NZOZ „MEDIC”, ul. Dybowskiego 14 
3. ORLEN MEDICA, ul. Chemików 7
4. SZPZOZ, ul. Kościuszki 28
5. NZOZ Centrum Medyczne „Milenium”, ul. Wyszogrodzka 41/1
6. NZOZ Rehabilitacyjno−Wychowawczy dla dzieci z porażeniem mózgowym TPD,

ul. Mościckiego 6
7. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19
8. NZOZ Centrum Medyczne „Rodzina”, ul. Jana Pawła II 39

Opieka długoterminowa
1. NZOZ „Salus”, ul. Kaszubska 4
2. NZOZ Centrum Medyczne „Rodzina”, ul. Jana Pawła II 39
3. NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 34
4. SZPZOZ, ul. Kościuszki 28
5. Stowarzyszenie Hospicyjno−Paliatywne „Hospicjum Płockie” pw. Bł. Urszuli Le−

dóchowskiej, ul. Bielska 19
6. ORLEN MEDICA, ul. Chemików 7

Ratownictwo i Transport Medyczny
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, 
ul. Gwardii Ludowej 5

Nocna Pomoc Lekarska
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, 
ul. Strzelecka 1 opr. m.d., r.ł.

Gdzie będziemy się leczyć?
Przedstawiamy listę placówek oferujących usługi medyczne, 

z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył negocjacje w sprawie kontraktów na 2004 rok. 
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O tym, że restrukturyzacja
SZPZOZ jest konieczna, nie ma co
dyskutować. Podstawowe pytanie to
jak ją przeprowadzić? Dlaczego mia−
sto chce przekształcić szpital w spół−
kę prawa handlowego? 

Rozważaliśmy różne koncepcje,
m.in. połączenie ze szpitalem woje−
wódzkim, pozostawienie w dotychcza−
sowej strukturze lub czekanie na to co
zrobi Ministerstwo Zdrowia i ewentu−
alne stworzenie spółki użyteczności
publicznej. Doszliśmy jednak do wnio−
sku – wskazała to również firma, która
opracowywała dla nas wstępną analizę
finansową SZPZOZ−u – że przy na−
szym zadłużeniu najlepszym rozwiąza−
niem będzie utworzenie spółki z ogra−
niczoną odpowiedzialnością na zasa−
dach kodeksu spółek handlowych.

Sądzę, że jest to jedyne sensowne
rozwiązanie. Po pierwsze, w sądzie jest
około 600 pozwów o wypłatę należno−
ści z tytułu „ustawy 203” na kwotę
około 2,5 mln zł. Jeżeli dojdzie do na−
tychmiastowej egzekucji i komornik
wejdzie na konta, staniemy przed dyle−
matem: albo pracownicy nie będą
otrzymywali pensji, albo my nie bę−
dziemy leczyli ludzi, zamkniemy od−
dział, a może i cały szpital. 

Druga sprawa to ucieczka przed
tym co proponuje Minister Zdrowia.
Spółka użyteczności publicznej w na−
szym przypadku nie jest dobrym roz−
wiązaniem. Istniej wiele zagrożeń, któ−
re mogą spowodować nawet likwidację
naszego SZPZOZ. 

Ministerstwo wymaga ugody z pra−
cownikami i podpisania porozumienia
z wierzycielami, którzy posiadają po−
nad 50 proc. wierzytelności. Zgodnie
z tymi założeniami praktyczne żadna
placówka zdrowia, przekształcona
zgodnie z ustawą, nie ma szans ruszyć
z zerowym bilansem długu. Spłacając
raty zadłużenia i jednocześnie boryka−
jąc się z brakiem środków na bieżące
funkcjonowanie, nie będzie w stanie
dalej funkcjonować. Jeżeli podczas te−
go całego procesu powinie nam się no−
ga, czyli np. wierzyciele wypowiedzą
nam ugodę, Wojewoda automatycznie
skieruje wniosek do organu założyciel−
skiego o likwidacje zakładu.

My proponujemy przekształcenie
szpitala w spółkę z o.o. Pozwoli to pla−
cówce rozpocząć działalności bez bala−
stu długów, które przejmie miasto i to
ono zobowiąże się do ich spłaty. Dzię−
ki temu przekształceniu szpital będzie
miał szansę na właściwe funkcjonowa−
nie. 

Związki zawodowe SZPZOZ za−
rzucają ratuszowi, że nie są na bieżą−
co informowane o działaniach re−
strukturyzacyjnych. Kiedy pan za−
mierza się z nimi spotkać?

Pierwsze rozmowy na temat moż−
liwości przekształcenia szpitala zaczę−
liśmy jeszcze w pierwszej połowie
2003 roku. Na kolejnych radach spo−
łecznych SZPZOZ przedstawialiśmy
jak ma wyglądać restrukturyzacja
szpitala i jak będzie po niej funkcjo−
nował. Zaprosiliśmy do ratusza firmę

finansowo−doradczą, która przedsta−
wiła propozycje Ministra Zdrowia,
zbadała naszą sytuację finansową
i omówiła poszczególne możliwości
restrukturyzacji szpitala. Związki za−
wodowe uczestniczyły w tych spotka−
niach. Jasno i wyraźnie było powie−
dziane, że dla nas najlepszym rozwią−
zaniem jest spółka z o.o.. Co więcej,
na prośbę związków zawodowych,
zorganizowałem w ratuszu spotkanie.
Wówczas, jak również później, wyjaś−
nialiśmy sporne kwestie. Na sesji, na
której została podjęta uchwała, okaza−
ło się inaczej: związki powiedziały, że
nie było spotkań. Trzykrotnie ze
związkowcami spotykał się dyrektor
Szczawiński. 

Od strony związków wygląda to
inaczej. Twierdzą, że odbyły się dwa
spotkania: w październiku i tuż
przed sesją, a rozmowy z dyrekto−
rem były wymuszone ze strony
związków. Podano na nich tylko su−
che informacje. Nigdy nie było ze
strony związków akceptacji, co do
planowanej komercjalizacji. 

Kilkakrotnie powtarzałem, że
wszelkie zobowiązania, również wo−
bec pracowników, przejdą na organ za−
łożycielski i miasto je pokryje. Dekla−
rowałem, że w pierwszej kolejności
pracownicy otrzymają zaległe pienią−
dze.

Czy związki zawodowe wymuszały
spotkania? Być może wyszły z propo−
zycją zorganizowania kolejnego spot−
kania z dyrektorem. Ciężko się jednak
zgodzić z tym co mówią. Nawet na se−
sji deklarowałem, że stan zatrudnienia
nie ulegnie zmianie, jeżeli będą odej−
ścia to tylko w sposób naturalny. Jest
około 40 wniosków o przejście na
wcześniejszą emeryturę, mamy rów−
nież około 30 emerytów, co stanowi
prawie 10 proc. załogi. Padła wyraźna
deklaracja, że stan zatrudnienia nie
ulegnie zmianie, a pracownicy będą
mieli zapewnione warunki wynikające
z ich umów o pracę. Po przekształce−
niach nie będziemy mieli jednak obo−
wiązku wypłacać dodatków z tytułu
„203”, gdyż jest to dodatek przyznany
ustawą, nie wynikający z umowy
o pracę.

Według rządowego projektu re−
strukturyzacji ZOZów, szpitale będą

musiały uzyskać zgodę pracowników
na niewypłacanie im przynajmniej
części należnych wynagrodzeń. Pra−
cownicy mogą zostać do tego zmu−
szeni. Czy w przypadku tworzenia
spółki z o.o. będzie inaczej?

Oczywiście. Gmina przejmuje ca−
łość zobowiązań. Nie wiem, czy miasto
będzie w stanie jednorazowo wyłożyć
3,6 mln zł, ale zapewniam, że nie bę−
dzie tu żadnych umorzeń. Pracownicy
dostaną całe kwoty, być może nie jed−
norazowo, może w dwóch lub trzech
ratach. 

Harmonogram wypłat nie jest jesz−
cze opracowany. Przyjęliśmy ścieżkę
restrukturyzacji SZPZOZ−u, zgodnie
z doświadczeniem innych przekształ−
conych już szpitali. Wojewoda Mazo−
wiecki kazał nam wprowadzić zmiany
do harmonogramu. Moim zdaniem
nasz szpital ma szansę stać się pier−
wszym na Mazowszu, który zacznie
ewentualnie funkcjonować w formie
spółki z o.o. W kraju jest ich około
osiemnastu i mają się dobrze. Słysza−
łem tylko o jednym przypadku gdzie
taka spółka nie daje sobie rady, bo po
prostu została zbyt szybko sprywatyzo−
wana. 

Pośpiech władz Płocka w prze−
kształcaniu miejskiego szpitala rów−
nież budzi obawy.

Jest on spowodowany tym, że po
wejściu w życie propozycji ministra
zostanie nam odcięta droga przekształ−
cenia na zasadach, które my teraz robi−
my. Chcemy zdążyć przed wejściem
w życie nowej ustawy. Potem nie bę−
dzie już możliwości tworzenia spółki
z o.o., prowadzącej opiekę zdrowotną.
Każdy szpital zostanie zobowiązany
z mocy ustawy do przekształcenia
w spółkę użyteczności publicznej do
końca 2005 r.. Do tej sytuacji nie chce−
my dopuścić, gdyż byłoby to dla nasze−
go szpitala niekorzystne. 

Na sesji radni zarzucali, że mate−
riał dotyczący restrukturyzacji SZP−
ZOZ jest nie kompletny; brak planu
finansowego, harmonogramu prze−
kształceń, podstawowych wskaźni−
ków ekonomicznych. 

Harmonogram był, ale ulegał ko−
rektom, ze względu na stanowisko
Wojewody Mazowieckiego w tej spra−
wie. Przyjęliśmy dość optymistyczne
terminy i mam nadzieję, że nasze zało−
żenia się sprawdzą. Powstanie również
biznesplan. Przed sesją kontrakty
z NFZ nie były jeszcze podpisane, nie
wiedzieliśmy więc na czym stoimy.
Robienie biznesplanu na założeniach,
których w zasadzie nie znaliśmy wią−
zało się ze zbyt dużym ryzykiem
i obarczone było zbyt dużym margine−
sem błędu. Nie sztuką jest wydać 30
tys. złotych i mieć coś co będzie odsta−
wało od rzeczywistości. Dziś znamy
już wysokość kontraktu i będziemy
tworzyli biznesplan.

Zgodzi się Pan, że spółka prawa
handlowego budzi zrozumiałe oba−
wy. Działalność niekomercyjna po−
dlegać będzie bezwzględnym mecha−
nizmom rynkowym. Na szalę kładzie
się przecież zdrowie i życie pacjen−
tów. Jakie są plusy dla samych pa−
cjentów?

Jest to tylko jedna z form organiza−
cyjnych. Jakość świadczeń nie ulegnie
pogorszeniu. Myślę, że będzie wręcz
przeciwnie. 

W tej chwili przygotujemy wybór
firmy, która nam zrobi profesjonalny
biznesplan, masterplan oraz opracuje
wszystkie wskaźniki finansowe. Prze−
stawimy je radnym przed sesją, na któ−
rej będą podejmowali uchwałę o likwi−
dacji SZPZOZu. Spółka z o.o. będzie
miała więcej możliwości. Będziemy
się zastanawiali nad rozszerzeniem
usług, może otworzymy działalność
komercyjną, np. stworzymy sieć aptek.
Teraz mamy jedną, dlaczego nie zara−
biać na dziesięciu. Mamy budynki,
przychodnie. Jedno jest pewne, pacjen−
ci będą się leczyć na tych samych zasa−
dach, a w przyszłości możemy rozsze−
rzyć ofertę. 

Dziękuję za rozmowę

Najlepsze rozwiązanie
(z Piotrem Kuberą, zastępcą Prezydenta Miasta Płocka rozmawia Radosław Łabarzewski)

Do tej pory lekarz miał swój „rejon”
i świadczył usługi dla uczniów z przy−
pisanej mu szkoły. Teraz świadczenia
w ramach medycyny szkolnej, czyli np.
badania dzieci i młodzieży szkolnej
przed szczepieniem lekarz jest zobo−
wiązany zapewnić swoim pacjentom
w przychodni, w ramach kontraktu, ja−
ki zawarł na podstawową opiekę zdro−
wotną. 

O to, jak w tym roku będzie zorgani−
zowana akcja badań przed szczepieniami
zapytałam wiceprezydenta Piotra Kuberę.

– Skierowaliśmy pismo do NFZ, aby
zmienił zasady, bo wprowadzają one
spore zamieszanie. Mamy do wyboru
dwa rozwiązania: albo będziemy zapra−
szać do szkół lekarzy poz, albo każdy
uczeń dostanie do ręki kartę szczepień,

z którą będzie musiał iść do swojego le−
karza. 

Pierwsze rozwiązanie dezorganizuje
i pracę lekarza, i szkoły – dla przykładu
w samej „Jagiellonce” uczniowie należą
do 41 różnych poradni. Z kolei, jeśli da−
my karty uczniom do ręki, spadnie odse−
tek szczepień, a karty mogą zginąć. 

Prawdopodobnie zatrudnimy lekarza
z SZPZOZ, który przeprowadzi szczepie−
nia w szkołach. 

NFZ zawarł kontrakt jedynie z „Na−
szą Przychodnią” przy ul. Czwartaków
na Podolszycach Pd. na świadczenie
usług z zakresu medycyny szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 22. Uczniowie
tej jedynej w Płocku szkoły już mają za−
pewnione świadczenia medyczne na
miejscu. (e.z.)

W tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeznaczył pie−
niędzy dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na medy−
cynę szkolną. 

Medycyna szkolna
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Rok Krzywoustego
Zbliża się 920. rocznica urodzin wy−

bitnego płocczanina – 20 sierpnia 2005 r.
– księcia Bolesława III Krzywoustego.
Godzi się przeto wystąpić z propozycją,
a sądzę, że nie będę odosobniony, aże−
by rok 2005 ustanowić Rokiem Bolesła−
wa III Krzywoustego w Płocku i powiecie
płockim.

W tym ważnym historycznie dla na−
szego miasta roku winno się szczególnie
uwypuklić związki życia i czynów tego
władcy z naszym grodem, będącym
w tamtej epoce stolicą Mazowsza,
a przez pewien czas również stolicą pań−
stwa polskiego.

Urodzony i pasowany na rycerza
w Płocku (15 sierpnia 1100 roku), obroń−
ca Polski przed cesarstwem niemieckim,
zdobywca Pomorza Zachodniego, niepo−
konany w 47 bitwach, określany mianem
najwaleczniejszego rycerza Polski śred−
niowiecznej, był i jest chlubą i dumą
mieszkańców Płocka. Rok jubileuszowy,
poświęcony zwycięskiemu wodzowi na
pewno doprowadziłby do wzrostu zainte−
resowania płocczan bogatą historią swo−
jego miasta, mógłby przyczynić się do
podniesienia patriotyzmu – nie tylko lo−
kalnego.

Mógłby ten rok bardziej spopularyzo−
wać Płock turystycznie. Szanowny Pan

Profesor Bogdan Grzeloński ujął to naj−
właściwiej, gdy napisał: ”przypominanie
wielkich postaci, budowa ich pomników,
na progu dokonujących się głęboko
zmian w Polsce ma sens – uczy i osadza
świadomość młodych pokoleń w historii,
która jest nauczycielka życia”.

Zwieńczeniem Roku Krzywoustego
w Płocku byłoby odsłonięcie konnego mo−
numentu księcia Bolesława III na Placu
Narutowicza, ufundowanego ze składek
płocczan i przy wsparciu władz samorzą−
dowych obecnej kadencji. Z kronikarskie−
go obowiązku informuję, iż rok 1985 ów−
czesne władze Płocka ogłosiły Rokiem
Krzywoustego z okazji 900. rocznicy uro−
dzin sławnego Piastowicza. Jednakże rok
ów przeszedł prawie niezauważony, przy
całkowitej obojętności mieszkańców. Mo−
że czasy nie sprzyjały głębszej, obiektyw−
nej refleksji historycznej.

Dlatego uważam, iż rok 2005 ustano−
wiony Rokiem Bolesława III Krzywouste−
go, po głębokich zmianach ustrojowych,
obchodzony byłby w Płocku z godnością,
w poczuciu uzasadnionej dumy miesz−
kańców i przy czynnym ich współudziale.
A może władze Płocka zdecydują się wy−
stąpić do władz centralnych o ustanowie−
nie roku 2005 Rokiem Krzywoustego na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
– wszak był władcą Polski.

Niech tak się stanie.
Marian Wilk

z redakcyjnej poczty

22 grudnia w ratuszu prezydent Mi−
rosław Milewski podzielił się opłatkiem
z emerytami i rencistami – byłymi pra−
cownikami Urzędu Miasta, Straży Miej−
skiej i Izby Wytrzeźwień. Byli urzędnicy
wykazali duże zainteresowanie aktualny−
mi problemami Urzędu, a także troskę
o rozwój miasta. Pytania kierowane do
Prezydenta dotyczyły wielu inwestycji,
a szczególnie budowy mostu, bezrobocia
i obecnego funkcjonowania ich dawnego
miejsca pracy, które wspominają z senty−
mentem. Wyraził to (na gorąco) we
fraszkach były kierownik Wydziału
Handlu Jan Gorzelany:

Czar wspomnień
Byliśmy w różnych miejscach
Byliśmy prawie wszędzie
Ale najlepiej było w...Urzędzie.
Bo dla urzędnika, jako też człowieka
Jest praca dla siebie, a głównie dla 
innego człowieka.
Bo my, jak wszyscy urzędnicy
Jesteśmy u każdego, niczym kolędnicy.

O Urzędzie
Ratusz, choć mury stare
ale w środku inny.
Bo też Urząd z ISO, prawdziwy miejski, 
A nie jakiś gminny.
W tym Urzędzie, niestety,
Wszystko jest piękne, ale najpiękniejsze

są... kobiety czyli urzędniczki
Które mają wszystko co trzeba
A nawet i mini spódniczki.

Nie pozostał dłużny były kierownik
Wydziału Komunikacji Jerzy Cichocki:

Pan Jan w tutejszym gronie
Bardzo dobrze znany
Trafnie myśli, trzeźwo pisze
Chociaż Gorzelany.

Goście ratuszowego opłatka, na mia−
rę swych możliwości, nadal aktywnie
uczestniczą w życiu społecznym, działa−
jąc w różnego rodzaju radach, klubach
i stowarzyszeniach. Prezydent życzył im
zdrowia, radosnych świąt i optymizmu
w Nowym Roku. M.G.

Spotkanie sentymentalne
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Przy głosach: 12 za, 8 przeciw i 2 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę
o rozwiązaniu doraźnej komisji, mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania
prac modernizacyjnych L.O. im. Wł. Jagiełły, powołanej na sesji 29 września ubr.
Zygmunt Buraczyński stwierdził, że rozwiązanie komisji to przyznanie się do jej nie−
mocy. Marek Krysztofiak powiedział, że był przeciwko powoływaniu tej komisji,
gdyż uważa że sprawa ta leży w kompetencjach Komisji Rewizyjnej. Jacek Szubstar−
ski podsumował, że komisja swoje zadanie spełniła, bowiem nie znalazła podstaw do
zrezygnowania z realizacji pierwotnej koncepcji rozbudowy Jagiellonki. (j)

Komisja rozwiązana

Centrum Wspierania Biznesu organizu−
je kolejną edycję kursu dla kandydatów na
członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa, z uwzględnieniem specyfiki spó−
łek komunalnych i użyteczności publicznej.

Zajęcia będą odbywały się w budyn−
ku MedicalPark w Mławie (ul. Reymon−
ta 8) w dniach od 17 stycznia do 8 lute−
go. Cena kursu 1950 zł. Zajęcia prowa−
dzić będą specjaliści z Ministerstwa
Skarbu a program obejmuje m.in. rolę

państwa w gospodarce, elementy prawa
cywilnego, zasady działalności przedsię−
biorców, kompetencje organów spółek
prawa handlowego, prawo upadłościo−
we, pomoc publiczna dla przedsiębior−
ców, komercjalizację i prywatyzację
przedsiębiorstw państwowych. Kurs bę−
dzie zakończony egzaminem przed ko−
misja Ministerstwa Skarbu Państwa.

Zgłoszenia i informacje u p. Kata−
rzyny Grzelak tel. 024/367 45 69. (j)

CWB zaprasza na kursy

Na członków rad nadzorczych

Goście ze Smoleńska
Pod koniec grudnia na terenie woj. mazowieckiego przebywała delegacja obwo−

du smoleńskiego Federacji Rosyjskiej. W jej skład wchodzili m.in. Władimir Szunin
– deputowany Smoleńskiej Dumy Obwodowej, Władimir Gimarow – przewodniczą−
cy Komisji ds. Samorządu Lokalnego Dumy Obwodowej i Siergier Kudriawcew
– dyrektor Biura Współpracy Gospodarczej z Zagranicą obwodu smoleńskiego.

W Płocku delegacja spotkała się w ratuszu z członkami prezydium Rady Mia−
sta oraz prezydentem Mirosławem Milewskim i jego zastępcą Tomaszem Kol−
czyńskim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim reformy i kształtowania się sa−
morządu terytorialnego. Goście chcieli się zapoznać z naszymi doświadczeniami
w funkcjonowaniu samorządu, ponieważ w Federacji Rosyjskiej ustawa samorzą−
dowa weszła w życie niedawno. Interesowali się m.in. realizacją zadań zleconych
przez państwo i systemem ich finansowania, mieszkaniowym budownictwem ko−
munalnym i czynszowym, funkcjonowaniem placówek oświatowych. 

Z ratusza goście ze Smoleńska udali się na rozmowy do Starostwa Powiatowego. (j)

Przyjechały do nas tuż przed świętami.
Przez kilka tygodni musiały przejść okres
aklimatyzacji, ich wybieg zasłonięty był pa−
sami papieru. Teraz cztery turako fioletowe
można oglądać w całej okazałości. Są pięk−
nie ubarwione, choć znacznie różnią się od
turako białolicych, które w płockim ogro−
dzie mieszkają od kilku lat. Na głowie nie
mają czubów tylko ciemnoczerwone czape−
czki i jasnoczerwone dzioby. W całym
upierzeniu dominuje kolor fioletowy – stąd
ich nazwa. Ptaki są jeszcze młode. Aleksan−
der Niweliński, dyrektor płockiego ZOO,
ma nadzieję, że z czasem dobiorą się w pa−
ry. Choć nigdy nie ma pewności, gdyż usta−
lenie ich płci jest praktycznie niemożliwe.

Turaki fioletowe są rzadkim zjawi−
skiem w ogrodach zoologicznych;
oprócz Płocka są jeszcze w Warszawie,
Wrocławiu i Opolu. – Wspólnie planuje−
my stworzyć grupę hodowlaną – mówi
dyrektor płockiego ogrodu – Ptaki są
chronione, choć na razie nie zagrożone
wyginięciem. Człowiek jednak niszczy
ich środowisko naturalne. Nie chcemy
dopuścić do sytuacji, w której gatunek
wyginie na wolności, a my nie będziemy
mogli nic z tym zrobić.

Na świecie żyje 20 gatunków tych
ptaków. Występują w Afryce, w lasach
tropikalnych, w dżungli i na sawannach.
Osiągają od 40 do 74 cm długości. Cha−
rakteryzują się długim ogonem, krótki−
mi, zaokrąglonymi skrzydłami, moc−
nym, zakrzywionym dziobem i zwykle
czubem na głowie. W upierzeniu domi−
nuje barwa zielona oraz błękitna, fioleto−
wa i czerwona.

Turako fioletowe mają niespotykane
u innych ptaków barwniki piór: turako−
werdyna i turacyna, które dają niepowta−
rzalne odcienie zieleni i czerwieni. Są
rozpuszczalne w wodzie podczas kąpieli.
Walory te były często wykorzystywane
przez ludzi, którzy ptasie barwniki uży−
wali do malowania twarzy. (r.ł.)

Turako fioletowe, jeden z bardziej tajemniczych ptaków z tej rodziny, od kilku tygod−
ni jest w płockim zoo.

Malowane ptaki
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Od 23 grudnia obowiązuje nowy
sposób naliczania mandatów. Kierowca,
który popełni wykroczenie drogowe zap−
łaci określoną kwotę. Do tej pory obo−
wiązywały tzw. „widełki”. Takie zmiany
wprowadziło nowe rozporządzenie Pre−
zesa Rady Ministrów.

Tak jak do tej pory, najniższy man−
dat wynosi 20 zł, a najwyższy – 500 zł.
Według nowego taryfikatora policjant
może nałożyć tylko ściśle określoną
grzywnę. Nie będzie możliwości jej ob−
niżenia ani podwyższenia. Takie rozwią−
zanie zlikwiduje między innymi obowią−
zująca do tej pory uznaniowość. 

Jedyne widełki w taryfikatorze obo−
wiązują w przypadku przekroczenia
prędkości. – W przypadku złamania tych
przepisów policjant może regulować
kwotą mandatu – mówi rzecznik praso−
wy płockiej policji Karol Dmochowski.
– Wiele zależy tu od warunków, w jakich
zostanie popełnione wykroczenie, jak za−
chowuje się kierowca i czy np. ma już na
swoim koncie punkty karne za przekro−
czenie prędkości.

Jeśli kierowca przekroczy dopusz−
czalną prędkość o 10 km/h dostanie
mandat do 50 zł, od 11 do 20 km/h: 50−
100 zł, 21−30 km/h: 100−200 zł, 31−40
km/h: 200−300 zł, 41−50 km/h: 300−400
zł, ponad 50 km/h: 400−500 zł. 

Za rozmowę przez telefon komórko−
wy w czasie jazdy bez zestawu słuchaw−

kowego kierujący pojazdem zapłaci 200
zł, za przewożenie dziecka bez fotelika
– 150 zł, za wyprzedzanie na przejściu
dla pieszych lub w jego rejonie – 200 zł,
a za ominięcie pojazdu, który zatrzymał
się, aby przepuścić pieszych – 500 zł.
Który kierowca nie zapnie pasów bez−
pieczeństwa podczas jazdy zapłaci 100
zł i kolejne 100 zł za każdą osobę, a za
niewłączenie świateł w warunkach ogra−
niczonej widoczności – 200 zł.

Nowe rozporządzenie zawiera staw−
ki mandatów nie tylko za wykroczenia
drogowe. Np. za zakłócanie spoczynku
nocnego lub za spożywanie alkoholu
w miejscu gdzie jest to zabronione, grozi
mandat w wysokości 100 zł, a za zaśmie−
canie ulicy – 50 zł. 

– Winny może odmówić przyjęcia
mandatu, o czym jest informowany jest
przez funkcjonariusza – wyjaśnia Karol
Dmochowski. – Wtedy sprawa trafia do
sądu grodzkiego. Ale jeśli kierowca pod−
pisze już mandat, nie może zostać on
anulowany. Nawet gdy wyrzuci go do ko−
sza i tak nie uniknie zapłaty.

Mandat może zostać uchylony przez
sąd grodzki w ciągu siedmiu dni tylko
w jednym przypadku: jeśli został wysta−
wiony za przewinienie, które nie podlega
wykroczeniu mandatowemu, np. za
zniszczenie mienia. W takich przypad−
kach winnego ukarać może tylko sąd,
a nie policjant. (m.d.)

Nowy taryfikator mandatów karnych

Stałe taryfy

W SZPZOZ 

Warunki kontraktu zawarte z Naro−
dowym Funduszem Zdrowia na 2004 rok
są zbliżone do ubiegłorocznych. Nieco
wyższe stawki - jak twierdzi dyrektor
Edward Szczawiński - pozwolą utrzy−
mać dotychczasowy poziom świadczeń
przy wzroście cen. 

Zarówno Szpital Miejski św. Trójcy,
jak i poradnie specjalistyczne zakontrak−
towały stawki wyższe od ubiegłorocz−
nych. – Za rezonans magnetyczny płaci−
liśmy ok. 400 złotych - podaje jako przy−
kład dyrektor SZPZOZ. Teraz zapłacimy
30 zł, a Fundusz dopłaci resztę. Podob−
nie z tomografią komputerową: wcześ−
niej płaciliśmy 250 zł - teraz 22 zł - resz−
tę dofinansuje NFZ. Więcej przeznaczo−
no też dla: oddziału dziennego psychia−
trycznego oraz na rehabilitację leczniczą
(dla poradni rehabilitacyjnej przy ul. Ty−
siąclecia).

Stawki na lecznictwo stomatologicz−
nie również wzrosły w porównaniu
z ubiegłym rokiem. 

Ze stratą, o około 15 tysięcy zł, roz−
począł nowy rok Zakład Pielęgnacyjno−
Opiekuńczy. Według dyrektora Szcza−
wińskiego, istnieje możliwość refundacji
leków przyjmowanych na stałe przez

pensjonariuszy Zakładu (do tej pory pa−
cjent pokrywał koszty leków na podsta−
wie recepty wystawionej przez lekarza).
– Zwróciliśmy się również do centrali
NFZ z prośbą o refundację pieluch – do−
daje. 

Zmniejszyła się wysokość kontraktu
dla podstawowej opieki zdrowotnej
SZPZOZ. Wynika to, jak twierdzi dyrek−
tor, z wyodrębnienia ze struktur poz po−
radni K i włączenia jej do specjalistyki
ambulatoryjnej. 

SZPZOZ nie będzie już świadczył
Nocnej Pomocy Lekarskiej; przekazał to
zadanie pogotowiu ratunkowemu. 

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

– Od trzech lat stawki w ramach kon−
traktu są na tym samym poziomie, ale
pracy do wykonania jest więcej - mówi
dyrektor Stanisław Kwiatkowski. – Nie
jesteśmy jeszcze rozliczeni z Funduszem
za 2003 rok, w którym mieliśmy 3,5 mln
zł nadwykonań. Przybywa nam pacjen−
tów, procedur medycznych, trzeba rów−
nież pamiętać, że od 2001 ciąży na nas
obowiązek wypłat z tytułu „ustawy 203”.
Do tej pory wypłaciliśmy 16 mln złotych
z pieniędzy bieżących, zapisanych w kon−
trakcie. E.Z. 

Zdrowie zakontraktowane 

Minął 30 rok działalności płockiego
Stowarzyszenia Narodowego Funduszu
Ochrony Zdrowia. Idea jego powołania
– w całym kraju – zrodziła się z koniecz−
ności przyspieszenia budowy obiektów
służby zdrowia i zakupów aparatury me−
dycznej. NFOZ istnieje dzięki ofiarności
społeczeństwa. W ciągu 30 lat przekaza−
no mieszkańcom naszego terenu 30
obiektów, których budowa, moderniza−
cja oraz pierwsze wyposażenie były fi−
nansowane lub dofinansowane z fundu−
szy NFOZ. Należy tu wymienić: pawilon
szpitalny ze 110 łóżkami przy Woje−
wódzkim Szpitalu Zespolonym w Płoc−
ku, trzy przychodnie rejonowe z 40 gabi−
netami w Płocku, Łęczycy i Wyszogro−
dzie, 17 ośrodków zdrowia z aptekami
i mieszkaniami dla lekarzy w okolicach

Płocka, m.in. w Słupnie, Siecieniu, Łąc−
ku. Z funduszy NFOZ powstały dwie ap−
teki w Płocku i Sierpcu, pięć żłobków
z 375 miejscami w Kutnie, Sierpcu, Łę−
czycy i dwa w Gostyninie.

W ostatnich latach środki Komitetu
Oddziału Narodowego Funduszu Zdro−
wia w Płocku zostały przeznaczone na
zakup specjalistycznej aparatury i sprzę−
tu medycznego. Z nowych zakupów
mogły cieszyć się szpitalne oddziały
m.in. kardiologiczny, ginekologiczno−
położniczy, dziecięcy, noworodkowy,
okulistyczny, nefrologiczny. Kupiono
m.in. pięć kompletów RTG, pięć apara−
tów do hemodializy (sztuczne nerki),
trzy aparaty do mammografii, dwa apa−
raty do kriochirurgii oka, dwa mikrosko−
py operacyjne okulistyczne, trzy zestawy
do reanimacji dla dzieci, dziewięć respi−
ratorów, 16 elektrokardiografów, 26 ka−
retek pogotowia ratunkowego. (m.d.)

30 lat NFOZ−u

Klucze do mieszkań w bloku przy
ulicy Armii Krajowej 60 odebrało przed
samymi świętami (22 grudnia) 48 rodzin.
Mieszkania czynszowe budowane są
w ramach „Programu 300”; zamieszkują
w nich lokatorzy, którzy przekazali po−
przednio zajmowane mieszkanie w zaso−
by miasta. Mieszkania są wykończone:
łazienka wyposażona w wannę (obudo−
waną), sanitariat i umywalkę, w kuchni
jest zlew i kuchenka elektryczna (w blo−
ku w ogóle nie ma gazu), w podstawo−
wym wyposażeniu jest również glazura
i terakota, a w pokojach - wykładzina
pcv. 

Na piętrze są trzy mieszkania o me−
trażach od 35 do 60 metrów kwadrato−
wych. Ciekawy jest układ mieszkań na−
rożnych, z narożnym balkonem. 

Lokatorami tysięcznego mieszkania
oddanego i administrowanego przez
Miejskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego są Małgorzata i Krzysztof
Welenc z ośmioletnią córką Klaudią.
Prezydent Mirosław Milewski współnie

z zastępcami: Tomaszem Kolczyńskim
i Dariuszem Zawidzkim wręczyli szczę−
śliwym najemcom – oprócz kluczy – tak−
że upominek: kalendarz i obraz autor−
stwa Stanisława Płuciennika. Dla młode−
go małżeństwa nowe mieszkanie o po−
wierzchni 48 m.kw., to zmiana standardu
życia. — Poprzednio, przez osiem lat
mieszkaliśmy w dużo mniejszym mieszka−
niu, gdzie córka miała dla siebie niewie−
le miejsca — mówiła mama Klaudii, któ−
ra za rok pójdzie do szkoły znajdującej
się na tym osiedlu. 

Tuż po świętach Bożego Narodze−
nia, do 24 kolejno oddanych mieszkań
wprowadzili się następni lokatorzy. 

Czynsz w nowo oddanych do użytku
mieszkaniach wynosi 5,2 zł za m.kw. (o
ponad dwa złote mniej niż w mieszka−
niach czynszowych budowanych przez
MTBS — różnicę dopłaca miasto). 

Za 48 metrowe mieszkanie państwo
Welenc będą płacić 240 złotych, oprócz
opłat za ogrzewanie, wodę i energię
elektryczną. (e.z.)

Lokatorzy z „Programu 300”
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Spółdzielcy chcą wykupić swoje
mieszkania wraz z gruntem. Chcą – i
słusznie, bo gwarantuje im to ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych. Do
czasu wejścia tej ustawy w życie
(24.04.2001 r.) właścicielem wszystkich
mieszkań (zarówno lokatorskich jak
i własnościowych) była jedynie spół−
dzielnia. Członek spółdzielni, który po−
niósł cały koszt budowy mieszkania, nie
mógł być jego właścicielem. Ustawa
pozwala dostosować prawo do standar−
dów zachodnich. Jak to jest w praktyce:
czy spółdzielcy mogą to uczynić i za ile?

Wszyscy spółdzielcy, którzy z ko−
nieczności pozostają we własności ko−
lektywnej, mogą teraz uzyskać prawo
prywatnej własności. Pełny tytuł prawny
do mieszkania (ang. Ownership title)
ustawa uznaje jako odrębną własność
mieszkania wraz z współwłasnością zie−
mi, na której stoi blok. Roszczenie
o przeniesienie tej własności wymaga
złożenia do spółdzielni stosownego
wniosku uwłaszczeniowego, który zobo−
wiązuje ją do wszczęcia procedur.

Rzeczywistość

Spółdzielnie, nie są zainteresowane
utratą członków, więc nie tylko nie udzie−
lały informacji i nie odpowiadały na pyta−
nia, ale niektóre (jak MSM) działały nawet
na szkodę lokatorów, przytaczając dziwne
opinie “prawnicze”, dezinformowały tych,
którzy już ustawę poznali z innych źródeł,
namawiały do rezygnacji.

Po ingerencji w ustawę Trybunał
Konstytucyjny z uzasadnienia wolnych
cen rynkowych uchylił art.46 ust.1, gwa−
rantujący wykup lokatorskiego prawa na
odrębną własność za kwotę nie przekra−
czającą 3% wartości kupowanego miesz−
kania. Pozostała za to w art.12 ust.1
przesłanka do rozliczeń: wpłata różnicy
pomiędzy wartością rynkową lokalu
a zwaloryzowanym wkładem mieszka−
niowym. W rzeczywistości cena rynko−
wa mieszkania została wykreowana je−
dynie inwestycją członka spółdzielni
z pomocą państwa. Jest to m.in.

– członkowski wkład mieszkaniowy
– kredyt inwestycyjny (netto, spłaco−

ny przez lokatora w ratach), odsetki,

– dotacje państwa, umorzona część
kredytu (ze środków publicznych),

– środki własne na uzyskanie standar−
du lokalu (ulepszenie mieszkania, koszty
wymiany okien, podłóg, drzwi, koszty
urządzeń), co ustala cenę rynkową.

Do rozliczenia ceny rynkowej miesz−
kania (nie zadłużonego) pozostają zatem
lokatorowi dotacje i umorzenia, bo z ty−
tułu sprzedaży mieszkania spółdzielnia
taką kwotę odprowadzi do budżetu pań−
stwa. Wg obowiązującej zasady nomina−
lizmu – jest to kwota kilkuset lub kilku−
dziesięciu zł. Niestety, na pokrycie tej
należności wobec państwa spółdzielnia
żąda od kupujących członków mieszka−
nie kwotę ponad 50% jego ceny!

Ponadto w ustawie przywrócono
spółdzielcze prawo własnościowe do lo−
kalu, zaniechane w pierwszej wersji 

Własność to bezpieczeństwo

Czy warto wyodrębniać własność?
Na pewno tak. Prawo spółdzielczej włas−
ności nie chroni przed konsekwencjami
upadłości czy długów. Już słychać, że
UE to nie organizacja charytatywna, a w
kapitalistycznej rywalizacji rządzi prawo
własności. Jakim partnerem na kapitali−
stycznym rynku będzie spółdzielnia
mieszkaniowa z socjalistycznym pra−
wem własności? Kto dba o swój byt ju−
tro, ten myśli o tym dziś. Jaki będzie
standard Polaka w Unii, jeśli nie będzie
miał pewności, co do własności swojego
mieszkania? Nie zakładam upadłości
spółdzielni, nie sugeruję wykupu spół−
dzielni przez nieznanych nabywców, ani
nie zakładam, że władze spółdzielni będą
działać na szkodę jej członków. Niczego
jednak nie można z góry wykluczyć. 

Optymistyczniej 

Władze spółdzielni są zobowiązane
ustawowo do realizacji wniosków uwłasz−
czeniowych i to na korzyść członków spół−
dzielni, a nie na ich szkodę. Rozpoczęcie
procedury uwłaszczeniowej zależy od sa−
mych członków spółdzielni. Przede
wszystkim należałoby złożyć do spółdziel−
ni wniosek uwłaszczeniowy. Najważniej−
sza jest sprawa informacji. Teraz należy
wymagać lojalności od osób wybieranych

na zebraniach środowiskowych, które z na−
szego zaufania weszły do władz spółdziel−
ni. Większość, której nie ma kto reprezen−
tować, też nie jest osamotniona. Chętni do
wykupu mieszkań zrzeszają się (w całym
kraju), w ten sposób nie pozostają na ubo−
czu ze swymi staraniami. W Płocku pow−
stał oddział krajowego Stowarzyszenia
Obrony Spółdzielców (informacja: 0−24/
263−65−80, 602−681−913). Dotąd aktywne
grupy mieszkańców były w stanie same
wiele dla siebie zrobić. Ich rola w kwestii
sporządzania umów wykupu lokatorskich
mieszkań może wzrosnąć. 

Póki co, ważna jest postawa włodarzy
miasta Płocka, która zasługuje na uznanie.
Zrzeszeni mieszkańcy bloków przy Pow−
stańców Styczniowych (zniecierpliwieni
brakiem informacji i od ponad dwu lat od−
powiedzi na złożone wnioski uwłaszcze−
niowe oraz nie udzielaniem rzeczowych
wyjaśnień) wystąpili do swojej spółdzielni
z żądaniem realizacji procedury przewłasz−
czenia gruntu na własność, w celu plano−
wanego wykupu mieszkań. W ten sposób
zobligowany zarząd spółdzielni skierował
tym razem poprawny wniosek do Urzędu
Miasta o wykup użytkowanego gruntu.
Równolegle mieszkańcy wystąpili z ape−
lem do Rady Miasta i Prezydenta o przewi−
dzianą przepisami ustawy bonifikatę.
W każdym przypadku spotkali się ze zro−
zumieniem i poprawną reakcją. Decyzję
w tej sprawie muszą podjąć radni. Gest
miasta polegałby na darowaniu mieszkań−
com gruntu zajętego pod ich blokami teraz,
który wróciłby do właściciela (gminy) po
upływie przewidzianych 99 lat użytkowa−
nia.

Podsumowanie

1. Ustawa przewiduje składanie wnio−
sków o wykup odrębnej własności w sen−
sie możliwości, nie obowiązku, więc nie
jest to obligatoryjne. Wykup odrębnej

własności nie narzuca żadnego oddziela−
nia, zakładania wspólnoty, ani też nie po−
woduje rezygnacji ze spółdzielni obecnej.
Rozpoczyna się od złożenia wniosku
uwłaszczeniowego, który nic nie kosztuje,
a do czasu podpisania umowy jest deklara−
cją i nie oznacza jeszcze faktu kupna.

2. Koszty notarialne i księgi wieczystej
odrębnej własności reguluje ustawa – poni−
żej 700 zł. Partycypowanie w kosztach
gruntu w rozliczeniu (kilkadziesiąt mkw.
gruntu przypadających na mieszkanie – z
bonifikatą) jest kwotą dla każdego. Zaś
art.46 ust.4 ustawy przewiduje, iż uzasad−
nione koszty związane z podziałem i ewi−
dencją gruntów i budynków refunduje
Skarb Państwa. Kolejny ust.5 art.46 wska−
zuje gdzie spółdzielnie składają wniosek
o refundację tych kosztów wg załączonych
rachunków. Administracje spółdzielni po−
trafią to dla nas załatwić. 

3. Sugerowano kupować grunt póź−
niej, osobno, tylko po co (im później, tym
większe będą wpływy zachodnich cen nie−
ruchomości), gdy teraz zapewniają to pra−
wo odpowiednie ustawy polskie. Podobnie
można wykupić jedynie prawo własności
spółdzielczej, nie własność swoją (do cze−
go spółdzielnie namawiają lokatorów tak
bardzo, że za ustaloną cenę w sposób nie
ujawniany = 52,47% całego mieszkania,
dają nawet 70% bonifikaty), tylko co kryje
się za tym zabieganym przez spółdzielnie
rozwiązaniem nie dającym pełnej własno−
ści? Posiadający mandat reprezentowania
interesów członków spółdzielni powinni
dołożyć starań, by to załatwić poprawnie
i z korzyścią dla spółdzielców.

4. MSM zaczęła realizować wnioski
uwłaszczeniowe – reguluje sprawy grun−
tów oraz wystawia projekty uchwał za−
rządu dla nieruchomości, z których
wpłynął choć jeden wniosek. Do roz−
strzygnięcia prawnego pozostaje ustale−
nie wpłat wobec rzeczywistego rozlicze−
nia kosztów budowy sprzedawanego lo−
kalu. Tadeusz Borowicki

Członek Mazowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Wykupić mieszkanie w spółdzielni
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Dziękuję urzędnikom
Nikt nie lubi urzędników – to zdanie

powtarza wielu petentów różnych ”urzę−
dowych” instytucji w mieście. Tymcza−
sem już nie po raz pierwszy spotykam
się z uprzejmą i profesjonalną formą po−
mocy przez pracowników Urzędu Miasta.

Jestem człowiekiem w wieku zawało−
wym – dobrze po pięćdziesiątce – i po
prawie 25 latach pożycia w udanym związ−
ku małżeńskim z urzędowych dokumentów
dowiedziałem się, że mieszkam pod jed−
nym dachem być może nie z moją żoną,
a do tego mam trzy różne nazwiska! 

Kto zawinił – komputer urzędnik, te−
ściowa, żona czy ja sam? Teraz już nie
wiadomo. Trzy (pozornie nic nie znaczące)
literki NNA w starych dokumentach uro−

dzenia teściowej oraz ”a” i ”e” zamiast ”o”
w nazwisku narobiły takiego zamieszania.
Metryki urodzenia, dowody osobiste, księgi
wieczyste, prawa własności nieruchomości
i pojazdów itd. – nic się nie zgadzało.

Wyobrażałem sobie, ile stracę czasu
i nerwów, ile dni na wyprostowanie całej
sprawy. A tu miła niespodzianka! Kilka
uprzejmych osób w Urzędzie Miasta upo−
rządkowało kilkadziesiąt lat bałaganu
w kilka godzin! Jestem bardzo wdzięczny
pracownikom Oddziałów: Planowania
Strategicznego, Architektury i Urbanisty−
ki, Geodezji, Katastru i Gospodarowania
Mieniem Skarbu Państwa, Komunikacji
a także paniom z Biura Obsługi Klienta
i Urzędu Stanu Cywilnego za szybką,
profesjonalną i naprawdę ludzką obsłu−
gę. Włodzimierz Wiechno

z redakcyjnej poczty

Pomnik owszem, ale czyj?
Czytam płocką prasę i o pomniku kró−

la Bolesława Krzywoustego mam obraz...
mieszany.

W płockiej katedrze jest jedna z naj−
piękniejszych w Polsce kaplic królew−
skich. Na wieży zegarowej jest napis in−
formujący, który z płockich królów miesz−
kał na zamku. Mamy Dom Kultury im. B.
Krzywoustego, ulicę. Najbardziej przycią−
ga ”dzieci od lat 2 do 100” pasowanie
Bolka na rycerza na wieży ratusza.

Bolesław Krzywousty dotarł ze swoim
wojskiem nad morze. Uczynił też Polskę
dzielnicową... Czasy rycerzy już minęły.
Na Placu Narutowicza jest Grób Niezna−
nego Żołnierza. I to wystarczy. Ewentual−
ny nowy pomnik zasłoniłby inne obiekty,
w tym obelisk ku czci pomordowanych
płockich prawników.

Mam inną propozycję; 1 kwietnia
1939 roku w Płocku wydano rozporzą−
dzenie na mocy którego chłopi – poboro−
wi i ochotnicy – powinni zgłaszać się do
wojska z własnym... koniem.

Do ok. 15 września 1939 roku przez

6 dni na polach po południowej stronie
radziwskiego kościoła jedna dywizja nie−
miecka (ok. 10 tys. żołnierzy) nie mogła
dać rady dwóm pułkom piechoty im.
Obrońców Lwowa. Różnica w stanie li−
czebnym była ogromna, na korzyść
Niemców. Na radziwskim cmentarzu po−
chowanych jest około stu obrońców tej
ziemi. Na cmentarzu w Dobrzykowie jest
pomnik ku czci 306 poległych żołnierzy.
Oni osłaniali drogę na Warszawę.

Niemiecka dywizja była zmechanizo−
wana (czołgi). Polacy mieli konie, rowery
i broń z I wojny światowej. Polskim woj−
skiem dowodzili: L. Sas−Świstelnicki, J.
Karnaś i B. Niedbała. Polegli.

Kochani radziwianie! Siłę tej dzielnicy
przez ponad tysiąc lat stanowiło rolnictwo
a więc i...konie. Przy obrońcach Radziwia
one pozostały. Proponuję po południowej
stronie kościoła św. Benedykta postawić
pomnik konia, stojącego ze schylonym
łbem nad poległym żołnierzem. Radziwie
nie ma żadnego pomnika. Myślę, że ope−
ratywni pp. B. Osiecki,P. Statkiewicz, prof.
Piekarski i M. Wilk przyznają mi rację.

Jan Szymański

z redakcyjnej poczty
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„Kaprysy”, powstałe w latach 1797
-1799 w technice akwatinty w połącze−
niu z akwafortą, są jednym z czterech
wielkich cyklów graficznych Goyi.
W 1816 roku artysta opublikował „Wal−
ki byków”, po jego śmierci, w 1863 roku
zostały wydane „Okropności wojny”,
a w roku następnym „Przysłowia”.

Serię „Kaprysów” stanowi osiem−
dziesiąt plansz z alegorycznymi scenami
wykonanymi w technice akwatinty połą−
czonej z akwafortą. Plansze opatrzone są
numerem i tytułem. Do każdej Goya na−
pisał autorski komentarz. Tym samym
nawiązał do tradycji przedstawień em−
blematycznych, popularnych szczególnie
w epoce manieryzmu i baroku, kiedy dla
wyrażenia określonych idei czy treści,
łączono przedstawienia obrazowe z lite−
rackimi.

„Sny”

„Kaprysy”, nazywane przez malarza
„Snami”, powstały w następstwie cięż−
kiej choroby, która spowodowała niemal
całkowitą głuchotę u Goyi. Ich fantasty−
ka i niezwykłe bogactwo treściowe po−
woduje, że do dziś są źródłem wielu
sprzecznych sądów i interpretacji. Oce−
niane są jako dzieło moralizatorskie lub
jako ilustracje sennych koszmarów, jako
satyra polityczna i obraz ówczesnego
społeczeństwa. Odnajduje się w nich
francuskie idee oświeceniowe z bogiem−
rozumem wyniesionym na ołtarze i tra−
dycję hiszpańską, religię i wierzenia,
obrzędowość ludową i przesądy, czarow−
nice i upiory. Ale odpowiedzi, czym są
„Kaprysy”, jakby ciągle nie było. Można
powiedzieć, że „Kaprysy” są kapryśne.

Sam artysta w autorskiej zapowiedzi
przed opublikowaniem grafik, zamiesz−
czonej w dzienniku „Diario de Madrid”,
napisał: Przekonany, że krytyka błędów

i przywar, choć początkowo właściwa
dziedzina wymowy i poezji, może być
także przedmiotem malarstwa, artysta
wybrał te spośród dziwactw i szaleństw
wspólnych wszystkim społeczeństwom
i spośród przesądów i nadużyć uświęco−
nych przez obyczaj, ignorancję lub inte−
res, które jak sądził, najlepiej się nadają
do ośmieszania a zarazem najbardziej
pobudzają wyobraźnię artysty. Ponieważ
większość tematów przedstawionych
w tym dziele jest nierzeczywista, wolno
przypuszczać, iż znawcy mogą łatwo
przeoczyć ich niedostatki (..) Publicz−
ność nie jest aż tak nieświadoma w spra−
wach sztuk pięknych, należy zatem za−
strzec, że autor nie miał zamiaru w żad−
nej ze swych kompozycji ośmieszyć oso−
bistych przywar żadnej konkretnej osoby.
Taka personalna satyra nakłada niepo−
trzebne ograniczenia talentowi artysty,
a także myli drogę, na jakiej można osią−
gnąć doskonałość poprzez naśladownic−
two w sztuce.

Malarstwo, jak poezja, wybiera
spośród wszystkiego to, co najwłaści−
wsze. Jednoczy w jednej wyobrażonej
postaci szczegóły i znamiona, które
w naturze rozproszone są wśród wielu
różnych osób. Dzięki takiemu pomysło−
wemu połączeniu właściwości artysta
tworzy wiarygodne złudzenie, a zarazem
zyskuje sobie miano twórcy, a nie nie−
wolniczego naśladowcy (wg katalogu
z wystawy „Francisco Goya y Lucien−
tes...”, Łódź 1978/1979).

Mówi tu Goya, że dzieło to jest po−
święcone sprawom społecznym, ale dla
wyrażenia tych problemów nadał im for−

mę fantastyczną. Jednocześnie podkre−
śla, że ufny jest w świadomość społe−
czeństwa w sprawach sztuki.

Reportaż

Kim był Goya? Czy tylko wielkim
artystą, ukształtowanym przez ścierające
się ze sobą i mające sprzeczne interesy
nurty polityczne domniemanym karbo−
nariuszem, łaknącym idee rewolucji
francuskiej, czy dworzaninem żyjącym
w świecie feudalnych stosunków. Król
zapewniał mu byt, od rewolucji spodzie−
wał się sprawiedliwości społecznej. 

Sztuka Goyi podpowiada, że był
niezwykle wrażliwym człowiekiem
o wielkim talencie artystycznym. Na
dworze i wśród osób związanych z idea−
mi oświecenia słyszał hasła i wyrażaną
troskę o sprawy państwa i obywateli, na
ulicy widział nędzę i poniżenie. To nie
idee zaprzątały uwagę artysty, ale życie.
W ideach szukał odpowiedzi, ale czy je
znalazł? „Kaprysy” są odpowiedzią ne−
gatywną. Czym są w takim razie „Kapry−
sy”?

Goya tylko pokazuje różne aspekty
ówczesnej społeczności. Włącza sygnał
na trwogę w związku z tragiczną sytua−
cją społeczną. Przecież w zapowiedzi na−
pisał, że wybiera tylko te elementy, któ−
re najlepiej dają się ośmieszyć. A więc
satyra jest sygnałem alarmującym. Poka−
zując skąpca czy nierządnicę, pokazuje
poniżenie człowieka, ale nie ocenia i nie
moralizuje. Nie mówi, że to złe i tak nie
należy. On mówi, że to jest brzydkie, po−
tworne, bo rzeczywistość jest brzydka
i potworna. Ale pokazuje też mechaniz−
my tego, co nie jest właściwe, mówi
o systemach kreujących tę brzydką i po−
tworną rzeczywistość, o wartościach
wypływających z samego faktu pocho−
dzenia, czy o wyzysku słabszych przez
silniejszych. Język plastyczny Goyi
ukształtowany w określonej epoce,
z określonymi, ważnymi sprawami spo−
łecznymi i politycznymi, jest językiem
uniwersalnym. Jest językiem, którym
można posługiwać się w dniu dzisiej−
szym, odczytywać rzeczywistość w wy−
miarze jednostek, całych społeczeństw,
a także w wymiarze globalnym. Artysta
jest przecież ufny w wyrobienie arty−
styczne odbiorcy, jest przekonany, że
widz nie będzie szukał małostkowości
w jego dziele, ale spraw ogólnych, po−
mimo, że i małą rzeczywistość każdego
człowieka można w „Kaprysach” odna−
leźć. Jest to współczesny reportaż o kon−
dycji człowieka. 

Jako przykład można przywołać licz−
ne konkursy fotografii światowej, m.in.
Wold Press Photo. Jakie zdjęcia zdobywa−
ją główne nagrody? Zdjęcia wyrażone ję−
zykiem Goyi, pokazujące ludzką nędzę,
mordy, okaleczenia, wojnę, bestialstwo,
chaos i anarchię... brzydotę i potworną

rzeczywistość. Goya deformował, wpro−
wadził czarownice i upiory, aby podkre−
ślić okrucieństwo rzeczywistości kreowa−
nej przez człowieka.

W cenie złota

Zapowiedzi prasowe o ukazaniu się
„Kaprysów” w sprzedaży ukazały się
w styczniu i lutym 1799 roku. Pierwsze
dni napawały optymizmem, co do ich
sprzedaży, ale rzeczywistość okazała się
mniej przychylna dla malarza. W 1803
roku postanowił je odstąpić królowi za
pensję dla swojego syna. Do króla Karo−
la IV Goya zwrócił się listownie za poś−
rednictwem don Cayetano Solera: Jaśnie
Wielmożny Panie, dzieło moich „Kapry−
sów” składa się z osiemdziesięciu akwa−
fort, które osobiście wytrawiłem. Gdy zo−
stały wystawione na sprzedaż, w czasie
tylko dwóch dni poszło ich dwadzieścia
siedem serii w cenie uncji złota za jedną.
Z matryc można odbić pięć lub sześć ty−
sięcy serii. Pragnęliby je posiadać
zwłaszcza cudzoziemcy, a w obawie, że
po mojej śmierci wpadną w ich ręce,
chcę podarować je memu Panu i Królo−
wi do jego zbioru rycin. O nic innego nie
proszę Jego Królewską Mość, jak tylko
o jakąś subwencję dla mego syna Fran−
cisco Javiera Goyi, która pozwoliłaby
mu podróżować, ma on wielkie zamiło−
wanie do nauki i pragnie kształcenia się.
Byłby bardzo wdzięczny Waszej Eksce−
lencj, gdybyś zechciał przekazać to Jego
Królewskiej Mości... (wg „Geniusze
sztuki”. Goya, Warszawa 1987).

Propozycja została przez króla przy−
jęta. W tym czasie Goya wykonał 300
serii odbitek. Następne wydania „Kapry−
sów” miały miejsce w 1855, 1868 i 1878
roku. Grafiki ze zbioru Towarzystwa Na−
ukowego Płockiego pochodzą z pier−
wszego, autorskiego wydania. Ogółem
było dwanaście wydań. Na pierwszej
karcie z autoportretem Goyi jest napis:
Józef Zieliński, Madryt / 1852.

Wystawę Los Caprichos w salach
Muzeum Mazowieckiego można oglądać
do końca stycznia br. Z tej okazji Towa−
rzystwo wydało w atrakcyjnej szacie gra−
ficznej katalog ze wszystkimi rycinami
tej serii. Wstęp napisała Renata Bartnik,
która podjęła próbę analizy cyklu
w oparciu o własne przeżycia artysty,
rzeczywistość polityczną i społeczną
Hiszpanii i hiszpańską tradycję, literatu−
rę, wiarę, oraz ludowe przesądy.

Roman Rzymkowski

Do najcenniejszych dzieł sztuki związanych z Płockiem należy cykl graficzny Francisco Goyi y
Lucientes (1746−1828) „Kaprysy”, znajdujący się w zbiorach Towarzystwa Naukowego
Płockiego. Obecna, czwarta od 1949 roku prezentacja w naszym mieście osiemdziesięciu akwa−
tint wielkiego Hiszpana w salach Muzeum Mazowieckiego, zorganizowana została przez Towa−
rzystwo Naukowe z okazji 175 rocznicy jego śmierci. Ale warto również podkreślić, że jest ona
zorganizowana w przededniu setnej rocznicy podarowania tego cyklu graficznego i wspaniałej
biblioteki, przez rodzinę Zielińskich ze Skępego płockiemu społeczeństwu.

Królewskie Kaprysy
Ty, który nie możesz, komentarz Goi: Kto
zaprzeczy, że ci dwaj jeźdźcy są kawale−
rią?, [tytuł jest początkiem hiszpańskiego
przysłowia: „Ty, który nie możesz, dźwi−
gaj mnie na swych plecach”]

Odchodzą oskubani, komentarz Goi: Gdy
już zostali oskubani, wyrzućcie ich:
przyjdą inni.

Po co je chowa?, komentarz Goi: Odpo−
wiedź jest łatwa. Powodem, dla którego
nie chce ich wydawać i nie wydaje, jest
to, że chociaż przekroczył osiemdziesiątkę
i nie przeżyje kolejnego miesiąca, boi się,
że będzie jeszcze żył tak długo, że zabrak−
nie mu pieniędzy. Tak błędne są kalkula−
cje skąpstwa
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Wesołych i radosnych świąt Bożego Na−
rodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku to
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki ze świą−
tecznego numeru Sygnałów Płockich.
Wśród czytelników, którzy dostarczyli pra−
widłowe hasło rozlosowaliśmy nagrody. Po
odbiór nagród zapraszamy do redakcji (ra−
tusz, pok. 220): p. Bartosza Stefańskiego
z ul. Miłej (przenośny zestaw stereofonicz−
ny z odtwarzaczem płyt kompaktowych), p.
Macieja Łobockiego z ul. Bielskiej (ency−

klopedia), p. Monikę Stefaniak z ul. Orze−
chowej i p. Tadeusza Jarzyńskiego z ul.
Orlińskiego (słowniki wyrazów obcych), p.
Małgorzatę Wiśniewską z ul. Jana Pawła II
i p. Stanisławę Szczepaniak z ul. Królowej
Jadwigi (przewodniki po Płocku i bombka)
oraz p. Adama Mazewskiego z ul. Kole−
gialnej, p. Tadeusza Kozłowskiego z ul. Ja−
chowicza i p. Wiolettę Lewandowską z ul.
Szarych Szeregów (kalendarz i podkładka
pod mysz komputerową). (m.d.)

Krzyżówka świąteczna

Zespół Taneczny „Impresja”, działający przy Szkole Wyższej im. Pawła Włod−
kowica zajął czwarte miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Zespołów Cheerleaders
o Puchar J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Tym samym płockie cheerli−
derki znalazły się w czołówce polskich zespołów. 

Kolejnym turniejem, w którym zaprezentuje się Impresja będą II Mistrzostwa
Mazowsza Zespołów Cheerleaders, które odbędą się 17 stycznia w Warszawie.

Cheerliderki to grupa dziewcząt z pomponami, które swymi układami tanecznymi
rozgrzewają kibiców na zawodach sportowych, najczęściej koszykarskich. (m.d.)

Pompony w czołówce

Kilkanaście szopek bożonarodzenio−
wych wykonali, w ramach konkursu ogło−
szonego przez ratuszowy Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych, uczestnicy świetlic
miejskich, klubów profilaktyki środowisko−
wej i ośrodka socjoterapii. 19 grudnia w ho−
lu ratusza odbyła się wystawa prac oraz uro−
czystość wręczenia nagród. Jurorzy oceniali
przede wszystkim oryginalność w doborze
materiałów oraz estetykę prac. Wśród po−
mysłowo wykonanych szopek nie zabrakło
naturalnych materiałów: sianka, kory, słomy
i drewna oraz kolorowego wykończenia. 

Jury miało niezwykle trudny wybór,
więc pierwsze miejsce przyznało dwóm
szopkom: wykonanej przez „Diabły Tas−
mańskie” ze Świetlicy Środowiskowej nr
9 i dzieci ze Świetlicy Miejskiej nr 1
„Dom Marzeń”. Wiceprezydent Piotr
Kubera obdarował wszystkich wyko−
nawców dyplomami oraz grami planszo−
wymi i zabawkami. 

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione
szopki zdobiły ratusz i Stary Rynek
w czasie Wigilii zorganizowanej 21
grudnia. (e.z.) 

Przybieżeli do Betlejem...

Najmłodsi twórcy szopek reprezentowali Ognisko Opiekuńcze
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Niezwykła kolorystyka – na jed−
nych pracach ciepła, spokojna, na in−
nych zadziwiająca i przerażająca – tak
w skrócie można opisać 26 bułgarskich
grafik zaprezentowanych w Domu
Darmstadt. Wystawa zorganizowana
była przez Bułgarski Instytut Kultury,
a swoje prace prezentowali: Jawora Pe−
trowa, Władimir Czukicz i Walery Wa−
sylew. – Mam nadzieję, że prace zna−
nych na całym świecie artystów staną
się początkiem współpracy kulturalnej
między naszym miastem a Bułgarią
– mówił na wernisażu zastępca prezy−
denta Piotr Kubera. 

Jawora Petrowa ukończyła wydział
malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Sofii w 1983 r. Artystka miała wiele
wystaw indywidualnych, m.in. w Lon−
dynie, Niemczech, Kanadzie oraz zbio−
rowych, m.in. w Hiszpanii Słowenii,
Holandii, Niemczech, Polsce. Jawora

Petrowa otrzymała Grand Prix na mię−
dzynarodowym konkursie grafiki „Ma−
ximo Ramos” w Hiszpanii.

Władimir Czukicz jest absolwentem
Akademii Sztuk Pięknych w Sofii
(1983 r.), członkiem Związku Bułgar−
skich Artystów – Malarzy. Przebywał
i pracował w Paryżu i USA. Otrzymał
pierwszą nagrodę na biennale grafiki
w Warnie w 1987 r. Czukicz bierze udział
w projekcie 15 bułgarskich i 15 japoń−
skich grafików, sfinansowanym przez
National Foundation of Art in Japan. 

Walery Wasylew ukończył wydział
grafiki na Akademii Sztuk Pięknych
w Sofii. Swoje prace prezentował m.in.
we Francji, Niemczech, USA, Szwaj−
carii, Słowacji. Zdobył nagrodę na
Pierwszym Międzynarodowym Trien−
nale Małej Grafiki w Tokio w 1995 r.
oraz Nagrodę Grafiki w Paryżu
w 1998 r. (m.d.)

Bułgarskie grafiki

Dużo zdrowia i radości, 

zadowolenia rodzinnego i zawodowego

oraz

pogody ducha i pomyślności w Nowym 2004 Roku

dla Mieszkańców Płocka

szczególnie z osiedla ”Wyszogrodzka”

życzy

Rada Mieszkańców Osiedla ”Wyszogrodzka”

Zespół jest wszechstronny. Wystę−
pował z takimi artystami jak Hanna
Banaszak, Agnieszka Fatyga, Wiesław
Ochman, Ewa Bem czy Grażyna Bro−
dzińska oraz Ryszard Wolbach ze zes−
połem Harlem. Na repertuar chóru
składa się blisko 120 utworów. Obok
poezji śpiewanej, pieśni staropolskich
i ludowych śpiewają również kolędy,
utwory klasyczne, a także fragmenty
oper. Przez dziesięć lat istnienia chór
dał blisko 200 koncertów, podróżując
po całej Polsce i Europie. Koncerto−
wali, m.in. we Włoszech oraz na Zam−
ku Królewskim w Warszawie. 

− Zawsze marzyłam o powołaniu
własnego chóru. Jako młoda osoba
występowałam w wielu tego typu zes−
połach w Polsce. Dlatego w 1993 ro−
ku, jeszcze w Wyższej Szkole Zarzą−
dzania i Bankowości (dawna nazwa
Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica)
zgłosiłam się do władz uczelni z proś−
bą o stworzenie chóru - mówi Małgo−
rzata Szpotańska – Zgoda była natych−
miastowa, zakupiono sprzęt nagłaś−
niający i rozpoczął się nabór. Do naj−
bardziej utalentowanej młodzieży wy−
słaliśmy zaproszenia. W ciągu sześciu
miesięcy został skompletowany cały
zespół.

Od tamtej pory przez chór przeszło
blisko 130 osób; studentów, absolwen−
tów szkół wyższych i licealistów. Dziś
jest to zespół rodzinny; kilka par małżeń−
skich, rodzeństwa. w zespole są przed−
stawiciele bardzo różnych profesji, m.in.
informatyk, agent ubezpieczeniowy, na−
uczyciel, lekarz stomatolog, weterynarz
i tylko dwie osoby z wykształceniem
muzycznym. Rozpiętość wiekowa jest
duża; najmłodszy chórzysta ma 16, a naj−
starszy 40 lat. Od początku istnienia fun−
kcję akompaniatora i korepetytora zes−
połu pełni Maciej Bieniek, a administra−
tora - Robert Świerkocki. Małgorzata
Szpotańska podkreśla, że sensem istnie−
nia zespołu, obok edukacyjnej, jest prze−
de wszystkim działalność charytatywna. 

Z inicjatywy chóru, rozpoczął się
cykl koncertów charytatywnych „Podaj
Dłoń” na rzecz Hospicjum Płockiego.
Artyści śpiewali również dla PCK.
W 1995 roku, jako pierwszy zespół
w Płocku, podjął współpracę z Płocką
Orkiestrą Symfoniczną. W 2002 roku na−
grał debiutancką płytę. 

Jubileuszowe spotkanie zorganizowa−
ne zostało przede wszystkim dla przyja−
ciół zespołu oraz byłych i obecnych człon−
ków. Koncert obejmował przegląd reper−
tuaru z ostatniego dziesięciolecia. (r.ł.)

Następne dziesięć lat chcielibyśmy spędzić na podróżach, zwłasz−
cza zagranicznych - mówi Małgorzata Szpotańska, dyrektor Ka−
meralnego Chóru Akademickiego Szkoły Wyższej im. P. Włodko−
wica w Płocku. 9 stycznia chór obchodził X−lecie istnienia.

Koncertowy jubileusz 

Grafika Walerego Wasylewa
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Grafika Jawory Petrowej
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Ubiegły rok był jednym z najlep−
szych w historii Integracyjnego Klubu
Tenisa. Płoccy tenisiści na wózkach zdo−
byli w Warszawie podwójną złotą koro−
nę Drużynowego Mistrza Polski -
w grach męskich i mikstach. W Halo−
wych Mistrzostwach Polski w Drzonko−
wie i Otwartych Mistrzostwach Polski
we Wrocławiu wywalczyli 14 medali: 2
złote, 6 srebrnych i 6 brązowych.

W reprezentacji Polski występowali
podczas Drużynowych Mistrzostw Świa−
ta w Sopocie Agnieszka Gidzińska (8
miejsce drużyny kobiet), Piotr Jaroszew−
ski i Jerzy Kulik (5 miejsce drużyny mę−
skiej).

Na światowej liście rankingowej ITF
miejsce wywalczyło 4 zawodników
i jedna zawodniczka IKT Płock (najwy−
żej sklasyfikowany Piotr Jaroszewski -
21 miejsce w grze singlowej).

W aktualnym składzie kadry narodo−
wej Polski znajdują się: Agnieszka Gi−
dzińska (kadra narodowa kobiet), Judyta
Olszewska (kadra narodowa juniorów)
i Piotr Jaroszewski oraz Jerzy Kulik (ka−
dra narodowa mężczyzn).

Do sukcesów organizacyjnych nale−
ży na pewno zaliczyć organizację IX
ORLEN POLISH OPEN - turnieju
w światowym cyklu NEC Wheelchair
Tennis Tour ITF. W 2003 roku posiadał
rangę CS2 z pulą nagród 12 tys. dolarów.
Było to największe przedsięwzięcie logi−
styczne w historii Klubu.

Chciałbym w tym miejscu podzię−
kować wszystkim pracującym przy tur−
nieju, którzy przyczynili się do świato−
wego sukcesu tej imprezy. Wzięło
w niej udział 75 zawodników z 17 kra−
jów prawie ze wszystkich kontynen−
tów. 

Największym problemem w mijają−
cym roku były problemy organizacyjne
i sprzętowe. Wiele spraw wyszło
w trakcie organizacji IX Orlen Polish
Open. Płockie korty pod względem wy−
posażenia technicznego odbiegają
znacznie od standardu światowego.
Mamy nadzieję, że co roku będzie le−

piej. Brak środków finansowych, spo−
wodowany zwiększonymi wydatkami
na organizację Polish Open i przymu−
sową przeprowadzką siedziby Klubu,
uniemożliwił zakup odpowiedniej ilo−
ści sprzętu treningowego, zwłaszcza
wózków tenisowych i rakiet.

A co w tym roku? Rok 2004 to rok
olimpijski. We wrześniowej Paraolim−
piadzie w Atenach nie powinno zabrak−
nąć płocczan. Piotr Jaroszewski ma jak
na razie zapewniony start. 11 kwietnia
2004 roku to czas ostatecznej kwalifika−
cji. Po tym terminie dowiemy się czy
ITF przyzna tzw. „dzikie karty„ polskim
zawodnikom (szansę na udział mają: Je−
rzy Kulik i Agnieszka Gidzińska).
Wcześniej, 13 stycznia ekipa Polski uda−
je się do Nowej Zelandii na Drużynowe
Mistrzostwa Świata (w składzie m.in.
Piotr Jaroszewski).

W Płocku w dniach 22 -26 czerwca
będziemy już po raz dziesiąty organizo−
wać Orlen Polish Open turniej ITF o za−
sięgu ogólnoświatowym z pulą nagród
12 tys. dolarów.

Jak co roku zawodnicy IKT Płock
wezmą udział w cyklu rozgrywek Pol−
skiego Związku Tenisa na Wózkach
(Mistrzostwa Polski i cykl siedmiu Tur−
niejów Integracyjnych).

Sprawy pozasportowe, to przede
wszystkim realizacja programu „Bujaj
się” – skierowanego do osób niepełno−
sprawnych aktywizującego ich zawodo−
wo i społecznie. Zajęcia będą prowadzić
wózkarze. Mamy nadzieję, że ta forma
działalności będzie wspierana przez lu−
dzi dobrej woli.

Na koniec, nasze największe Klubo−
we marzenie i życzenie od płockiego śro−
dowiska tenisowego skierowane do wło−
darzy naszego miasta - powstanie
w Płocku hali tenisowej dla wózkarzy,
dla dzieci, dla nas wszystkich.

Wszystkim, którzy pomagali w na−
szej działalności pragnę podziękować
i życzyć wszystkiego dobrego w Nowym
Roku. Wiesław Chrobot 

Prezes Integracyjnego Klubu Tenisa

Rok udany, 
choć z kłopotami

Od początku spotkania sparingowego
Wisła miała zdecydowaną przewagę, któ−
ra została udokumentowana w 24 minucie
meczu. Wtedy to Rajmondas Vileniskis
zdobył bramkę, pięknym strzałem głową.
Trzy minuty później wynik podwyższył
Radosław Matusiak. Po pół godzinie gry
było już 3:0; pięknym strzałem z rzutu
wolnego popisał się Maciej Terlecki. Mi−
mo dogodnych sytuacji z obydwu stron,
wynik do przerwy nie uległ zmianie. Dru−
ga odsłona rozpoczęła się od kontaktowe−
go gola Polonii. Szczęśliwym strzelcem
okazał się Łukasz Kozioł. W 68 minucie
po raz drugi na listę strzelców wpisał się
Matusiak. W 81 minucie na 5:1 strzelił

Serb Nemanja Babovic. W spotkaniu te−
stowanych było pięciu nowych zawodni−
ków. Najlepsze wrażenie na kibicach zro−
bił Babovic. Najlepszymi piłkarzami na
boisku byli Raimondas Vileniskis i Maciej
Terlecki oraz strzelec dwóch bramek Ra−
dosław Matusiak, który wyróżniał się
szybkością i ambicją.

Bramki dla Wisły: Matusiak 27,68,
Wileniskis 24, Terlecki 31, Babovic 81

Skład Wisły: Kapsa −Jurkowski,
Mralowic,Branfiłow, Ekwueme, Wasi−
lewski, Terlecki, Vilkeniskis, Włodarski,
Matusiak, Sriebrienko,

Ponadto zagrali: Krakowiak i Babo−
vic. T.K.

Wisła Płock -Polonia Warszawa 5:1(3:0)

Polonia znokautowana 

Amatorzy wspinania mają do swojej
dyspozycji, pierwszą w Płocku ogólno−
dostępną, sztuczną ścianę wspinaczko−
wą. To nowa oferta Miejskiego Zespołu
Obiektów Sportowych, która powstała
w hali sportowej w Szkole Podstawowej
Nr 20 w Borowiczkach. W najwyższym
punkcie ma 9,3 m wysokości i 5 m sze−
rokości. Jednocześnie może się wspinać
sześć osób. 

Podczas uroczystego otwarcia – 19
grudnia – przecięcia wstęgi dokonał za−
stępca prezydenta Piotr Kubera. – To coś
nowego w naszym mieście – mówił. – Ale
jestem pewien, że jest to bardzo dobry
pomysł.

Odbył się także pokaz wspinania Re−
naty Piszczyk (na zdjęciu) – mistrzyni
olimpijskiej z 1999 roku w sportach ek−
stremalnych, mistrzyni Polski, Europy
i świata. – W profesjonalnej wspinaczce są
dwie konkurencje – opowiadała zebranym
gościom. – Pierwsza polega na pokonaniu
ściany w jak najkrótszym czasie. Używa
się tu liny, która zawieszona jest od góry.
Druga konkurencja to tzw. na trudność.
Do pokonania jest bardzo trudna trasa, li−
na zawieszona jest od dołu, a w przypadku
popełnienia jakiegokolwiek błędu grozi
odpadnięciem od ściany.

Swoje umiejętności prezentowały
także płockie ekipy: jednostka ratowni−
czo−gaśnicza PSP, klub wysokościowy
oraz 118. Starszoharcerska Drużyna Spe−
cjalnościowa. Każdy z widzów mógł tak−
że sprawdzić się na ścianie.

– Zazdroszczę wam tego obiektu, jest
piękny – komentował ściankę Krzysztof
Recielski, przewodniczący Polskiego
Związku Alpinizmu, grotołaz i ratownik
tatrzański. – Do tej pory można było
wspinać się tylko nielegalnie. Sam tego
doświadczyłem, gdy w 1986 roku robi−
łem to ... na płockim moście. 

Chętni do wspinaczki w Borowi−
czkach mogą się wspinać bez asekuracji
do wysokości 3 metrów. Potem muszą
założyć specjalne, atestowane uprzęże,
które można wypożyczyć na miejscu.
Godzina wspinania kosztuje ok. 5 zł, ty−
le samo wypożyczenie sprzętu. Liny,
które podtrzymują osoby wspinające się
wytrzymują nawet do 2 ton ciężaru,
a uprzęże do 1 tony. (m.d.)

Z mostu na ścianę

Kiedy zainteresował się Pan piłką
nożną?

– Od dzieciństwa interesowałem się
piłką nożną. Do grup młodzieżowych Wi−
sły Płock zapisałem się, gdy miałem dzie−
więć lat. W Płocku grałem przez kilka
lat. Następnie podczas studiów reprezen−
towałem AZS AWF Warszawa. Po stu−
diach postanowiłem zakończyć karierę
piłkarską i zająć się pracą trenerską.

No właśnie, kiedy został Pan trene−
rem? 

– W 2001 otrzymałem pracę na pół
etatu w Zespole Szkół Zawodowych nr 7,
gdzie przez rok prowadziłem zajęcia spe−
cjalistyczne, głównie teoretyczne z piłka−
rzami rocznika 1984/85. Następnie w sier−
pniu 2002 roku zaproponowano mi prowa−
dzenie, reaktywowanej po ponad dwudzie−
stu latach Masovii. Inicjatorami ponowne−
go powstania Masovii byli: Krzysztof
Błaszczyk, Adam Zbyszewski oraz Bernard
Szymański. Po roku z klasy,,B” seniorów
awansowaliśmy z pierwszego miejsca do
klasy ,,A”. Od stycznia 2003 jestem rów−
nież trenerem zespołu Kluge, zwycięzcy
dwóch edycji w Miejskiej Lidze Biznesu

Jakie ma Pan kwalifikacje trener−
skie?

−Ukończyłem w 2001 roku studia ma−
gisterskie na AZS AWF w Warszawie,

specjalizacja II klasa trenerska piłki noż−
nej. Następnie w 2002 roku odbyłem
roczne studia podyplomowe z zakresu
– organizacja i zarządzanie w kulturze
fizycznej – menadżer sportu. 

Czy w dotychczasowej karierze
pomagał Panu ojciec, znany trener
Włodzimierz Małowiejski?

– Wszystko, co w piłce osiągnąłem
do tej pory zawdzięczam ojcu. Dzięki
niemu dorastałem i wychowywałem się
na boisku i w szatni. Miałem możliwość
od najmłodszych lat, podpatrywania go
przy pracy z drużynami, które prowadził
m. in. Wisłę Płock, Polonię Warszawa
i Górnika Zabrze. Przy okazji miałem
możliwość poznania wielu znakomitych
trenerów i piłkarzy takich jak: Hubert
Kostka, Jerzy Engel (z synem Jerzym En−
gelem – juniorem razem studiowaliśmy)
Mieczysław Broniszewski, bracia Żewła−
kowowie, Emanuel Olisadebe i Michał
Probierz. Właśnie w najbliższym czasie,
dzięki Michałowi Żewłakowowi, jadę na
staż do Anderlechtu Bruksela.

Jakie ma Pan cele i marzenia?
– Być jak najlepszym trenerem.

Chciałbym się jeszcze kształcić i dosko−
nalić, żeby osiągnąć przynajmniej tyle co
ojciec. 

Dziękuję za rozmowę.

Z Hubertem Małowiejskim trenerem Masovii Płock rozmawia
Tomasz Krajewski

Rodzinna tradycja
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Najlepszym przyjacielem
prawdy jest czas, 
jej najgorszym wrogiem
przesąd, zaś stałym 
towarzyszem pokora.

Ch. C. Colton

15 stycznia
Teatr Dramatyczny

”Gala karnawałowa” Płockiej
Orkiestry Symfonicznej z udziałem
Małgorzaty Długosz, Iwony Tober,

Dariusza Stachury, Ryszarda
Wróblewskiego, prowadzenie

Bogusław Kaczyński, godz. 19.
Wstęp 25 i 20 zł.

16 stycznia
Stary Rynek

Płockie kolędowanie: widowisko
plenerowe ”Jasełka”, godz. 18

17 stycznia
Katedra

Płockie kolędowanie: koncert
Płockiej Orkiestry Symfonicznej

z udziałem Joanny Horodko (sopran),
Tadeusza Szlenkiera (tenor)
i płockich chórów, godz. 19

Do 17 stycznia
Książnica Płocka

Wystawa poświęcona K.I.
Gałczyńskiemu pt. ”Cóżem winien,

żem się tak nabłąkał...”
18 stycznia

Katedra
Płockie kolędowanie: Koncert pt.

”Gwiazdo świeć, kolędo leć”
z udziałem Alicji Majewskiej, Haliny
Frąckowiak, Zbigniewa Wodeckiego

i Włodzimierza Korcza, godz. 19
19 stycznia

POKiS
Kawiarnia jazzowa – koncert 

Tomasz Stańko Quartet, godz. 18,
wstęp 20 zł.
20 stycznia

Dom Darmstadt
Otwarcie wystawy 

”Płockie kalendarze”, 
godz. 18 

(ekspozycja czynna do 1 lutego)
21 stycznia

Książnica Płocka
Otwarcie wystawy fotograficznej
PTF pt. ”Mój Płock”, godz. 17

22 stycznia
Dom Darmstadt

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu
wokalnego z MDK, godz. 18

23 stycznia
Teatr Dramatyczny

„Dwie morgi utrapienia”, 
godz. 18

24 stycznia
Biblioteka dla Dzieci

Impreza karnawałowa ”Bal
cyrkowców”, godz. 10.30

27 stycznia
Dom Darmstadt

Koncert kolęd w wykonaniu uczniów
PSM, godz. 18
Do 31 stycznia

Muzeum Mazowieckie
Wystawa grafik Francisco Goya

Lucientes ”Los Caprichos”

17 stycznia
Hala Borowiczki

I Otwarty Turniej Siatkówki
Mężczyzn, godz. 9

18 stycznia
Miejskie Centrum Sportu

Grand Prix Tenisa Ziemnego, 
godz. 9

24 stycznia
Hala Borowiczki

Grand Prix Tenisa Stołowego
Amatorów, godz. 10

30 stycznia – 1 lutego
Podolanka

Zimowe mistrzostwa polski juniorów
16−letnich, godz. 10         (j)

(za zmiany w programie redakcja nie
odpowiada)

i sportowych

Kalendarz 
imprez kulturalnych
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– Twoja mama bawiła się takimi za−
bawkami - babcia pokazuje kilkunastolet−
niej dziewczynce układankę z drewnianych
klocków prezentowaną pośród wielu in−
nych zabawek na wystawie w Spichlerzu. 

18 stycznia w Spichlerzu nad Wisłą
otwarto wystawę zatytułowaną „Świą−
tecznej choinki czar”, którą udostępnił
kolekcjoner Marek Sosenko z Krakowa.
Na wernisażu opowiadał o tym, skąd się
wzięły bombki i jak wyglądały dawniej.
- Swoją nazwę przyjęły od kształtu kuli
z kominkiem u góry przypominającym
bombę z zapalonym lontem. Okrągłe
bombki z czasem ustąpiły miejsca ozdo−
bom w kształcie gwiazd, zwierząt, budo−
wli, a w końcu - samochodów. 

Choinkę ozdabiano również darami
natury: jabłkami, orzechami, piernikami.
W klaserach znajdujących się na wystawie
są choinkowe wzory: „główki” mikołajów,
lalek, postaci z bajek, które wieszano na
choinkę. Płocczanin kolekcjonujący zdję−
cia i pocztówki starego Płocka Jan Szy−
mański przypomniał, że dawniej w szko−
łach był zwyczaj wycinania zdjęć nauczy−
cieli i zawieszania ich na bombkach.

Największą atrakcją było jednak to,
co można było znaleźć pod choinką. Or−
ganizatorzy wystawy zadbali o każdy
szczegół w przywołaniu atmosfery mi−
nionych lat i odtworzyli świąteczny po−
kój, w którym przy stole siedzi dystyn−
gowana młoda kobieta, a obok przystro−
jona choinka i pełno zabawek, jakby do−
piero pozostawionych przez dzieci. Wi−
dzimy konika na biegunach, rower, duży
samochód, którym można jeździć odpy−

chając się nogami, kilka modeli kolejek.
Obok ustawione są gry, klocki, dzięcięce
wózki dla lalek, przeróżne modele samo−
chodzików, a nawet potężna lokomoty−
wa i wagon tramwajowy. 

Jedna z sal wystawowych przystrojo−
na jest pocztówkami świątecznymi z po−
czątku XX wieku, na których widzimy
sielskie obrazki bawiących się dzieci
i mikołaja z workiem prezentów. 

W gablotach jest też wiele pamiątek,
które starszym osobom, zwiedzającym
wystawę, przypominały święta z czasów
własnej młodości. (e.z.)

Choinka z dawnych lat

Witaj 
Nowy Roku

Witaj 
Nowy Roku
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