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łock ma nową przeprawę mosto−
wą. W sobotę – 8 stycznia – połą−
czone zostały dwa brzegi; za−
montowano ostatni 26−metrowy element.
Nie oznacza to, że mostem już można
jeździć. Pośrodku jest jeszcze 80−centy−
metrowa przerwa. Ale jak na most to nie−
wiele. Pozostało jeszcze dokładne wy−
równanie dwóch części mostu (wtedy
zniknie przerwa), zamontowanie ostat−
nich want oraz prace wykończeniowe,
m.in. asfaltowanie, położenie krawężni−
ków, chodników i montaż barierek.
Przypomnijmy, że nowy most ma
1200 metrów długości i 27,5 metra sze−

rokości. Cena za wykonanie metra kwa−
dratowego wyniosła – 4950 zł/mkw.
Został już ogłoszony przetarg na bu−
dowę dróg dojazdowych do mostu. Po−
nieważ jest to przetarg międzynarodo−
wy ogłoszenie ukazało się w biuletynie
zamówień Unii Europejskiej oraz
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Urzędu Zamówień Publicznych.
– Jest to przetarg ograniczony i od−
bywa się w dwóch etapach – wyjaśnia
Tomasz Chojnacki, dyrektor Wydziału
Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Płocka. – W pierwszym etapie wstępnie
kwalifikuje się oferentów. Muszą oni
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złożyć odpowiednie dokumenty, np. za−
świadczenia z Urzędu Skarbowego, wy−
kazać się odpowiednim doświadcze−
niem i kwalifikacjami.
Pierwszy etap zakończy się 14 lute−
go. Następnie komisja przetargowa wy−
bierze pięć firm do drugiego etapu,
w którym oferenci przedstawią swoje
oferty cenowe. – Mam nadzieję, że
przetarg nie będzie się przedłużał – mó−
wi prezydent Płocka Mirosław Milew−
ski. – Niestety przy tak dużych między−
narodowych przetargach protesty i od−
wołania zdarzają się dość często.
Zakończenie drugiego etapu planuje
się w końcu marca.
– Na wykonanie prac daliśmy czas do
czerwca 2006 roku – wyjaśnia Miro−
sław Milewski. – Mam nadzieję, że dro−
gi dojazdowe powstaną jednak wcześ−
niej. Zaproponowaliśmy tak długi ter−
min, aby w razie odwołań i protestów
nie stracić pieniędzy, które otrzymaliś−
my z Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że 29 listopada 2004
roku komitet sterujący pod przewodnic−
twem wiceministra infrastruktury Jana
Kurylczyka zdecydował, że Płock
otrzyma ponad 91 mln zł z Unii Euro−

pejskiej. Dodatkowe 10 mln zł ma po−
chodzić z kontraktu Województwa Ma−
zowieckiego na 2004 rok.
Wszystkie informacje o przetargu do−
stępne są na stronie internetowej
www.uzp.gov.pl.
Małgorzata Domańska
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Na prawo most, na lewo most...

13. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

der Bielański – do swojej puszki ze−
brał ponad 1,4 tys. zł, a najmłodszym
2,5−letnia Ola. Przyniosła własno−
ręcznie wykonaną puszkę, w której
było 16 zł i 54 grosze. Kwotę tę zbie−
rała przez cały rok, aby teraz przeka−
zać ją na Wielką Orkiestrę Świątecz−
nej Pomocy.

Płock zagrał
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MDK

onad 140,3 tys. zł zebrała WOŚP
w Płocku. W mieście działały dwa
sztaby jeden w MDK, a drugi WOPRu
w Spółdzielczym Domu Kultury.
Najwięcej, bo 10 000 zł dał Basell
Orlen, który czek z tą sumą przekazał
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tuż przed 20. na scenie przed ratu−
szem. Drugi był PERN, który zlicyto−
wał srebrno−złoty medal WOŚP z nu−
merem 284 za kwotę 8 000 tys. zł (ce−
na wywoławcza 1000 zł). Najlepszym
wolontariuszem okazała się Aleksan−

Pierwsze grupy z półtysięcznej armii
wolontariuszy rozpoczęły zbiórkę już
od godz. 9. Nad ich bezpieczeństwem
czuwała policja, Straż Miejska, firma
Zubrzycki (w sztabie) i 37 motocykli−
stów z klubu „Sokół”, którzy tworzyli
zmotoryzowane patrole Skrzydlatych
Aniołów. – Jeśli była potrzeba, dowozi−
li na miejsce wolontariuszy. Służyli po−
mocą w każdej sytuacji. Byli łącznikiem
między sztabem a kwestującymi – mó−
wił Sławomir Szkopek z MDK. Bez−
płatne przewozy dla wolontariuszy za−
pewniła również Komunikacja Miej−
ska. O godz. 11 rozpoczął się koncert
u Króla Maciusia i licytacja, m.in. prac
dzieci z MDKu, osadzonych z Zakładu
Karnego i gadżetów WOŚP, podczas
której zebrano 3 tys. zł.
dokończenie na str. 16

Do wynajęcia

Prezydent zatwierdził listę lokali
użytkowych przeznaczonych do wy−
najęcia w trybie publicznego przetar−
gu nieograniczonego. Wolnych jest
11 lokali przy ul.: Bielskiej 19 (89,3
mkw.), Jachowicza 42 (80,9 mkw. +
piwnica 33,4 mkw.), Królewieckiej
18 (13 mkw.), Kolegialnej 4 (61,3
mkw.), Kolegialnej 33 (82,3 mkw.),
Kościuszki 9 (54,9 mkw.), Kwiatka
30 (30,1 mkw.), 1 Maja 1 (83 mkw.
+ piwnica 9,9 mkw.), Mostowej
(43,8 mkw.), Rybaki 7 (34,4 mkw.)
i Sienkiewicza 29 (11,2 mkw.).
Kwartalny harmonogram

Zatwierdzony został harmono−
gram realizacji dochodów i wydat−
ków budżetu miasta na I kwartał br.;
spodziewamy się dochodów w wy−
sokości 111 mln 719 tys. 855 zło−
tych, a wydatki zaplanowano na 110
mln 874 tys. 309 złotych.
(j)

Za mundurem...

Minęło pół miesiąca...

Nowi strażnicy miejscy mają już pełne
umundurowanie. Siedmiu panów i sześć
pań od lipca wzmocniło szeregi Straży
Miejskiej. Zanim jednak wyszli na płockie
ulice musieli przejść specjalne szkolenia.
Teraz już pokazują się w umundurowaniu,
które składa się z kilku kompletów. Na co
dzień strażnik lub strażniczka zakłada spod−
nie tzw. moro, kurtkę, buty trapery oraz
czapkę – zimą inną, a kiedy jest ciepło, tzw.
bejsbolówkę. Mundur galowy pań składa
się ze spódniczki, butów (czółenek), kape−
lusika i marynarki jednorzędowej. Panowie
mają spodnie, marynarkę dwurzędową
i czapką garnizonową okrągłą.
Ponadto na wyposażeniu każdego fun−
kcjonariusza są spodnie służbowe o kroju
prostym z żółtym lampasem, kurtka olim−
pijka albo sweter, krótka kurtka z odblasko−
wymi oznaczeniami Straży Miejskiej oraz
półbuty.
Wszystkie ubrania były szyte na miarę. Aplikant Agnieszka Andrzejewska
(m.d.) w mundurze do codziennej pracy
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Prezydent zarządził

Od nowego roku Komunikacja Miej−
ska wprowadziła kilka zmian w rozkła−
dach jazdy pięciu linii autobusowych.
Zlikwidowano niedzielny kurs linii nr 1
odjeżdżający dotychczas z dworca w al.
Jachowicza o 7.30, a z Zalesia o godz. 8.
O 13 minut wcześniej – o godz. 13 od−
jeżdża z tego dworca autobus linii nr 6.
Na linii nr 11 zlikwidowano kurs o godz.
22.25 z Dziarnowa, a trasę niektórych
kursów skrócono do Starej Białej. W obu
kierunkach autobusy tej linii jeżdżą teraz
ul. Łukasiewicza. Na linii nr 16 zlikwi−
dowano w dni robocze kurs o godz. 4.23
z Proboszczewic, a na linii nr 18 wydłu−
żono trasę sobotnich kursów o godz.
9.37 do Wyszyny.
Nowe rozkłady jazdy powinny być
na wszystkich przystankach tych li−
nii.
(j)
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Zmiany
w rozkładzie

Ponad 2 tysiące uczniów z płockich szkół w tym roku będzie się bawić na
tradycyjnym balu na 100 dni przed maturą. Jako pierwsi zabawę rozpoczęli
przyszli maturzyści z Jagiellonki (na zdjęciu), IV LO i prywatnego Profeso−
ra. Studniówka organizowana jest dla III klas liceów ogólnokształcących, li−
ceów profilowanych, techników zawodowych, IV klas liceów zawodowych
i technicznych oraz V klas techników zawodowych.
(m.d.)

Sri Lanka
Do niesienia pomocy humanitarnej
krajom, które najbardziej ucierpiały
wskutek tsunami aktywnie włączyły
się również gazety lokalne, będące
członkami Stowarzyszenia Polskich
Mediów. Dziennikarze i czytelnicy
chcą pomóc w odbudowaniu jednego
konkretnego obiektu – przedszkola,
sierocińca, szkoły – w Sri Lance.
W tym celu Stowarzyszenie skontakto−
wało się z ambasadą tego kraju i księż−
mi salezjanami tam pracującymi, w ce−
lu wspólnego wytypowania obiektu.
Jeśli czytelnicy „Sygnałów Płoc−
kich” zechcieliby się włączyć do tej
akcji, pieniądze mogą wpłacać na kon−
to: Stowarzyszenie Polskich Mediów,
ul. Świętokrzyska 30/157, Warszawa
14 11602202 0000 0000 35654163
z dopiskiem Sri Lanka.
(j)

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

Norberta Szałwińskiego
Wspaniałego Przyjaciela, Kolegę,
Radnego Rady Mieszkańców Osiedla
„Łukasiewicza”
Norbercie na zawsze
pozostaniesz w naszych sercach…

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą...
(ks. J. Twardowski)

Prezent za prezent
Firma Peklimar prowa−
dzi akcję charytatywną,
która ma przynieść trochę
radości maluchom w do−
mach dziecka. Wszystkie
sklepy firmowe Peklimaru
przyjmują od klientów ma−
skotki (nowe), w zamian
obdarowując ich kalenda−
rzami. Dwustronny kalen−
darz firmy upiększają stare
widokówki Płocka m.in.
ulicy Grodzkiej, Starego
Rynku, mostu, teatru. Ak−
cja prowadzona będzie do
wyczerpania nakładu ka−
lendarzy. A potem maskot−
ki trafią do tych, którzy na
nie czekają.
(j)

* Komunikacja Miejska ogłosiła
trzecią edycję konkursu „Cenny bi−
let” dla posiadaczy biletów mie−
sięcznych. Zużyte znaczki (z grudnia
stycznia i lutego) przyniesione do
siedziby KMP do 7 marca wezmą
udział w losowaniu sprzętu AGD.
* Budżet woj. mazowieckiego na
2005 rok jest 3 razy większy od
ubiegłorocznego i wynosi 1 mld 425
mln zł.
* 15 osób słabo widzących porząd−
kuje teren pod przyszłe Centrum Za−
trudnienia i Edukacji Rolniczej Nie−
widomych, które wiosną ma ruszyć
przy ul. Jędrzejewo.
* Anna i Wiktor Bramscy oraz bp
Stanisław Wielgus otrzymali nagro−
dy marszałka woj. mazowieckiego
za promocję Mazowsza.
* W hotelu Płock znaleziono zwło−
ki 33−letniego mieszkańca Sannik.
* Wieża ciśnień wróci prawdopo−
dobnie do Wodociągów, które po re−
moncie urządzą w niej swoje muze−
um.
* Jeszcze w tym miesiącu MTBS
ma rozpocząć remont 6 kamienic
przy ul. Kwiatka (nr nieparzyste od
15 do 25).
* OrlenGaz wprowadza na rynek
nowe przezroczyste butle gazowe do
wózków widłowych.
* Do utrzymania lodowiska MZOS
zakupił rolbę – to maszyna która od−
śnieża, szlifuje lód, a nawet może
pokryć taflę nową warstwą.
* Pieniądze przeznaczone na po−
moc ofiarom trzęsienia ziemi można
wpłacać na konta: Polska Akcja Hu−
manitarna 30 1060 0076 0000 3310
0006 4490 z dopiskiem „Azja”, Pol−
ska Misja Medyczna 62 1240 2294
1111 0000 3718 5444 z dopiskiem
„Trzęsienie ziemi”, Caritas 70 1020
1013 0000 0102 0002 6526 z dopi−
skiem „Trzęsienie ziemi w Azji”.
* Komunikacja Miejska planuje
uruchomienie dwóch linii pośpiesz−
nych: z Borowiczek na Winiary i z
Podolszyc (przez ul. Żyzną) do cen−
trum.
* W Sylwestra w DPS w Brwilnie
miało miejsce zatrucie pokarmowe –
ucierpiało 26 osób.
* Pierwszy nowy mieszkaniec
Płocka 2005 roku, urodził się kilka−
naście sekund po północy w szpitalu
wojewódzkim. Jest nim Patrycja Ka−
pela – 3 kg 54 cm wzrostu.
* Urząd Miasta Płocka przystąpił
do akcji Gazety Wyborczej „Przej−
rzysta Polska”.
* Vectra rozpoczęła roboty przygo−
towawcze pod budowę osiedla Za−
groda (MTBS) przy ul. Czwartaków.
* Policja czeka na właścicieli 4
skradzionych radioodtwarzaczy sa−
mochodowych, które odnalazła przy
ul. Kazimierza Wielkiego.
* W nowym roku zdrożały także:
krew i preparaty krwiopochodne. (j)
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Miasto zdecydowało o kolejnym podejściu do pry−
watyzacji Płockiej Energetyki Cieplnej.
– Do sprzedaży będzie do 85 proc. udziałów – mó−
wi zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki. – Do 15
proc. udziałów ustawowo należy się pracownikom.
W tej chwili przeprowadzana jest analiza przedpry−
watyzacyjna, czyli wycena spółki i jej ocena ekono−
miczna. To dokumenty niezbędne, aby wszcząć pro−
ces prywatyzacyjny. Następnie – najprawdopodobniej
na początku lutego – zostanie przedstawiona oferta
publiczna. W marcu nastąpi otwarcie ofert. – Zaprosi−
my wtedy firmy do rozmów wstępnych – wyjaśnia Da−
riusz Zawidzki. – Jeżeli okaże się, że mamy wspólne
stanowisko, to miasto zezwoli wybranym oferentom
na tzw. badania due deligance.
To badanie, które przeprowadza firma w spółce.
Kilkunastu ekspertów kontroluje analizy przedprywa−
tyzacyjne i to, co zostało przedstawione w specyfika−
cji. Po dwóch tygodniach przedsiębiorstwa muszą po−
twierdzić, że nadal są zainteresowani prywatyzacją.
Wtedy miasto zaprasza je (może być ich kilka) do ne−
gocjacji. Po tym etapie zostanie wyłoniony jeden ofe−
rent na zasadzie wyłączności. – Z nim przeprowadzi−
my zaawansowane rozmowy – mówi zastępca prezy−
denta. – Nie oznacza to, że inne firmy „przepadły”, bo
jeśli miasto nie porozumie się z jedną firmą, do roz−
mów może zaprosić inną.
Negocjacje będą przebiegały w trzech płaszczyz−
nach. – Po pierwsze, pod uwagę będziemy brać war−
tość, jaką uzyskamy za proponowane udziały, czyli ile
pieniędzy otrzyma miasto w wyniku prywatyzacji
– wyjaśnia.
Ponadto przedsiębiorstwo musi zaoferować pakiet
inwestycyjny, czyli zadeklarować ile chce zainwesto−

wać w PEC oraz przedstawić pakiet socjalny, który
negocjowany będzie z przedstawicielami pracowni−
ków. – Miasto te negocjacje będzie wspierać, bo−
wiem wolą prezydenta jest, aby pracownicy byli za−
dowoleni z prywatyzacji – mówi Dariusz Zawidzki.
– Chcemy zapewnić im pracę na kilka lat oraz pre−
mię prywatyzacyjną.
Pracownicy już teraz zostali powiadomieni o pla−
nach prywatyzacji spółki. – Uzyskali obietnicę, że
proces zakończy się dopiero wtedy, gdy warunki bę−
dą satysfakcjonujące dla miasta – wyjaśnia.
Dzięki prywatyzacji Płock zyska kilkadziesiąt mi−
lionów złotych. – Spodziewamy się sukcesu, ponie−
waż oferta jest atrakcyjna – uważa Dariusz Zawidz−
ki. – Poza tym wydaje się, że jest to dobry okres dla
branży. W ubiegłym roku panował na rynku zastój,
teraz ruch się zwiększył.
Przypomnijmy, że jest to kolejne podejście miasta
do prywatyzacji PEC−u. Najpierw chciano sprzedać
do 49 proc. udziałów, następnie do 34 proc., ale
w obu przypadkach nie udało się pozytywnie zakoń−
czyć negocjacji. Zainteresowani ofertą byli m.in. Or−
len, Energetyka Cieplna Opolszczyzna oraz Konsor−
cjum Zakładu Energetycznego.
Czy prywatyzacja PEC−u będzie się wiązała z pod−
wyżką cen ciepła? – Opłaty za ciepło podlegają we−
ryfikacji przez Urząd Regulacji Energetyki – mówi
zastępca prezydenta. – Zatwierdzenie cen następuje
po złożeniu wniosku przez spółkę. URE jest bardzo
restrykcyjny i nie każda propozycja przechodzi wery−
fikację.
Miasto zakłada, że prywatyzacja PEC−u zakończy
się jesienią br.
Małgorzata Domańska

W 2005 roku Miejski Zarząd Dróg na remonty i bieżące utrzymanie dróg ma 7 mln 509 tys. zł.

Jezdnie, chodniki i krawężniki
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i na Armii Krajowej
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– Ponad cztery miliony 700 tysięcy złotych przezna−
czymy na remonty kapitalne – mówi Małgorzata Wit−
czewska, dyrektor MZD. – Resztę, czyli dwa miliony
720 tysięcy złotych wydamy między innymi na bieżące
utrzymanie dróg w mieście.
W tym roku powstanie m.in. sygnalizacja świetlna
na przejściu dla pieszych w Al. Jachowicza (na wyso−
kości szkoły) oraz na skrzyżowaniu Armii Krajowej
i Kutrzeby.
MZD zaplanował również postawienie nowych tab−
lic kierunkowych w mieście. Wyremontowane zosta−
ną chodniki m.in. na ul. Sienkiewicza (na odcinku od
Gradowskiego do Misjonarskiej), ul. Kościelnej i Gał−
czyńskiego (na ostatniej sesji Rady Miasta MZD do−
stał dodatkowo 100 tys. zł na ten ostatni cel).
Poważne utrudnienia czekają kierowców praw−
dopodobnie latem. Miejski Zarząd Dróg planuje
wtedy remont jezdni i chodnika w Al. Kobylińskie−
go – pas południowy, czyli po stronie młyna (na od−
cinku od ul. Łukasiewicza do Bielskiej). W 2005
roku wyremontowany zostanie odcinek ul. Gwardii
Ludowej – na odcinku od skrzyżowania Przemysło−
wa−Gwardii Ludowej (wraz ze skrzyżowaniem) do
Orlińskiego.
– W Alei Piłsudskiego powstaną dwie nowe zatoczki
autobusowe, w stronę Podolszyc i w stronę miasta,
niedaleko przejazdu kolejowego – mówi Małgorzata
Witczewska. – Będzie wykonana też nowa zatoczka na
przystanku przy ul. Medycznej (koło szpitala dla pasa−
żerów jadących w kierunku miasta).
MZD zaplanował opracowanie dokumentacji na re−
monty kilku ulic, m.in. Mościckiego, Popłacińskiej
oraz Miodowej. W przypadku tej ostatniej remonty
chodników zostaną wykonane jeszcze w tym roku,
a jezdnia w 2006 roku.
Ponad 2 miliony złotych zostanie wykorzystane na
bieżące utrzymanie, czyli m.in. na łatanie dziur

Niespełna rok trwała budowa nowego bloku komu−
nalnego przy ulicy Asnyka. Tuż przed Wigilią klucze do
nowych lokali odebrali pierwsi mieszkańcy, a wśród
nich państwo Parzychowscy (na zdjęciu). Wcześniej
mieszkali w jednopokojowej izbie, liczącej 27 m kw.,
bez ciepłej wody, łazienki i ubikacji. Teraz do dyspozy−
cji mają 49 m kw.,
dwa pokoje z anek−
sem kuchennym,
przestronną łazien−
kę i duży balkon.
– Tego nie da się
porównać – dodaje
pan Zygmunt.
– Standard wy−
kończenia w niczym
nie odbiega od tego
w
mieszkaniach
własnościowych
i spółdzielczych –
zapewnia
Maria
Stefańska kierow−
nik referatu remon−
tów i zasobów Wy−
działu Gospodarki
Mieszkaniowej
Urzędu
Miasta.
W budynku są 23 mieszkania (od 41 do 49 m kw.), jed−
no− lub dwupokojowe z aneksem kuchennym, wyposa−
żonym w czteropalnikową kuchnię gazową z piekarni−
kiem i zlew kuchenny z szafką. Na ścianach położono
gładź. W łazienkach zamontowane zostały muszle klo−
zetowe i wanny, a na podłogach glazurę. Każde miesz−
kanie ma balkon (3,08 x 1,4 m) z zamontowaną zew−
nętrzna lampą. Cztery lokale zostały przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy każdej klatce jest
zewnętrzny podjazd dla wózków, domofon, w środku
– wiatrołap oraz pomieszczenie gospodarcze pod scho−
dami, w którym będzie można przechowywać wózki lub
rowery.
Nowością są indywidualne podzielniki mediów. Kon−
sekwencje nie płacenia rachunków za prąd lub gaz po−
nosił będzie sam zainteresowany, a nie wszyscy miesz−
kańcy.
– Blok udało się wybudować za niespełna 1,5 tys. zł za
mkw., to jest tzw. koszt odtworzeniowy. Średni w kraju,
z pominięciem Warszawy, wynosi ok. 2,5 tys. Nikt poni−
żej tej kwoty nie buduje – dodaje Stefańska. – Dlaczego
to nam się udało? Po prostu zrezygnowaliśmy z jednej
kondygnacji – piwnicy. Żeby to mieszkańcom zrekom−
pensować w każdym lokalu znajduje się wnęka, którą
można wykorzystać na mini spiżarnię.
Czynsz wyniesie 240 zł za lokal dwupokojowy
i 197 zł za pokój z aneksem.
(rł)

Wyremontowane zostaną chodniki na ul. Sienkiewicza

w jezdniach oraz oznakowanie pionowe i poziome
płockich dróg. MZD chce np. zlikwidować zadolenia
w Al. Kilińskiego, Otolińskiej, na skrzyżowaniu Po−
łudniowej z Wyszogrodzką. – Zaplanowaliśmy też
utwardzenie odcinków ul. Gąbińskiej i Szkolnej, a tak−
że remont nawierzchni ulicy Koziej – zapowiada dy−
rektor.
Ponadto MZD będzie kontynuować obniżanie kra−
wężników, aby w ten sposób ułatwić poruszanie się
osobom niepełnosprawnym. – Rozpoczęliśmy od cen−
trum miasta, a teraz będziemy sukcesywnie pracować
w obrębie szkół i obiektów użyteczności publicznej
– mówi Małgorzata Witczewska.
M.D.

Klucze do pachnących jeszcze farbą lokali – taki pięk−
ny prezent gwiazdkowy otrzymali również mieszkańcy
bloku przy ul. Armii Krajowej 54 na Podolszycach.
– Sądzę, że przynajmniej niektórzy z was Wigilię spę−
dzą już tutaj, w nowym mieszkaniu – mówił prezydent
Milewski do zgromadzonych 21 grudnia przed pastelo−
wym, zielonym blokiem, przyszłych lokatorów. Życzę,
aby co roku spotykały was równie miłe niespodzianki.
To ostatni blok z tzw. „programu 300”. Znajdują się
w nim 84 mieszkania – od 35 do 63 mkw. Wszystkie
wyposażone są w domofony, drzwi antywłamaniowe,
do każdego przynależy też piwnica.
Blok ten, jak i wszystkie pozostałe z tego programu,
pozostaną w zasobach MTBS, jednakże lokale mają sta−
tus mieszkań czynszowych. Różnice w czynszach – mię−
dzy stawkami MTBS−owskimi a czynszowymi – dopła−
cać będzie miasto. W sumie przy ul. Armii Krajowej
powstało 276 mieszkań czynszowych.
– Pomyślne zakończenie tego programu jest dowo−
dem, że rozwiązywać problem mieszkaniowy w Płocku
można w różnoraki sposób – podsumował wiceprezy−
dent Zawidzki. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i suk−
cesywnie będziemy je realizować.
(j)
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z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXXV
sesji w dniu 28 grudnia 2004 roku:

1. UCHWAŁA NR 620/XXXV/04
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Płocka na 2005 rok.
2. UCHWAŁA NR 621/XXXV/04
w sprawie przyjęcia ramowego planu
pracy Rady Miasta Płocka na 2005 rok.
3. UCHWAŁA NR 622/XXXV/04
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
Komisji Rady Miasta Płocka na 2005 rok.
4. UCHWAŁA NR 623/XXXV/04
w sprawie sprzedaży w drodze przetar−
gu ustnego nieograniczonego nierucho−
mości nie zabudowanej położonej
w Płocku, Obręb Nr 9.
5. UCHWAŁA NR 624/XXXV/04
w sprawie wydzierżawienia nierucho−
mości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej
w Płocku.

Interpelacje

6. UCHWAŁA NR 625/XXXV/04
w sprawie zawierania porozumień
międzygminnych,
dotyczących
przejęcia przez Gminę Płock zadań
publicznych w zakresie oświaty, po−
wierzonych przez zainteresowane
gminy.
7. UCHWAŁA NR 626/XXXV/04
w sprawie nadania imienia Gimnazjum
Nr 4 w Płocku.
8. UCHWAŁA NR 627/XXXV/04
w sprawie zmiany Uchwały Nr
464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawo−
dowej i społecznej oraz przeznacze−
nia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł−
nosprawnych na rok 2004.
9. UCHWAŁA NR 628/XXXV/04
w sprawie przyjęcia Miejskiego Pro−
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie
miasta Płocka na rok 2005.

Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dlaczego nie użyczono dla potrzeb
zespołu Farben Lehre samochodu, któ−
ry jest w dyspozycji POKiS?

montów i inwestycji realizowanych
przez MZD w roku 2005. 2/ Uzupełnie−
nie słupków zabezpieczających lub za−
krzewienie chodnika pomiędzy ul. Pa−
dlewskiego 11 a ul. 3 Maja (skracają
tam sobie drogę samochody). 3/ Roz−
ważyć możliwość wykonania odcinka
ulicy Misjonarskiej od ul. 3 Maja.
4/ Proszę o przedstawienie stopnia
przygotowania do realizacji inwestycji
wpisanych do uchwały o wydatkach
niewygasających.

Jerzy Seweryniak

Anna Kossakowska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wyrwy na ul. Ciechomickiej. 2/ Pro−
szę o naprawę drogowskazu przy zjeź−
dzie z mostu na rondo w Radziwiu.
3/ Usunięcie karp na ul. Kolegialnej
(8 sztuk).

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Z którą firmą, kiedy i na jaką kwotę
została podpisana umowa na budowę
amfiteatru?

Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XXXV sesji Rady Miasta
w dniu 28 grudnia 2004 roku:

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie wyboru Zenona Sylwe−
stra Wiśniewskiego na funkcję radne−
go Rady Miasta Płocka (należy podać
dzień, miesiąc, rok). 2/ W sprawie
określenia czasu pracy w Zarządzie
Miasta Płocka radnego Zenona Syl−
westra Wiśniewskiego. 3/ Rozliczenie
zjazdu drogowców we wrześniu
2003 r. 4/ Sposób organizowania
przetargów w jednostkach kontrolo−
wanych przez Komisję Rewizyjną
Rady Miasta (brak jednolitego regula−
minu). 5/ Dokonywania opłat za man−
daty karne. 6/ Zaawansowanie projek−
tu inwestycyjnego „Bulwar Naro−
dów”. 7/ Wykonywanie bieżącego
utrzymania dróg.
Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o dokładną informację – ile
środków i z jakich działów w 2004 ro−
ku zostało przekazanych na działalność
Miejskiego Uczniowskiego Klubu
Sportowego. 2/ Ile osób i na jakich sta−
nowiskach zatrudnionych jest na trzech
pływalniach miejskich?
Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wykaz planowanych re−
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Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informacje na temat prac
Komisji Bezpieczeństwa. 2/ Proszę
o informację na temat ilości oraz kosz−
tów organizacji koncertów POS w dru−
gim półroczu 2004. 3/ Proszę o oświet−
lenie przejazdu kolejowego w ul.
Rzecznej. 4/ Proszę o informację na te−
mat ilości podmiejskich linii autobuso−
wych Komunikacji Miejskiej (jakie są
koszty funkcjonowania tych linii).
Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o naprawę chodnika przy
ul. Fabrycznej. 2/ Proszę o spraw−
dzenie i ewentualne udrożnienie ko−
lektora sanitarnego przy ul. Fabrycz−
nej od numeru 19. 3/ Proszę o przed−
stawienie dokumentacji, dotyczącej
wymiany ogrzewania w budynkach
MZGM−TBS. 4/ Czy jest możliwość
wpisania do załącznika budynków
mieszkalnych komunalnych do
sprzedaży budynku przy ul. Obroń−
ców Westerplatte 3? 5/ Czy możliwe
jest oświetlenie zjazdu na osiedle
Parcele i postawienie kilku lamp na
ul. Jastrzębie i Żurawia? 6/ Czy jest
możliwość doprowadzenia wodocią−
gu na osiedle Parcele? 7/ Proszę
o zamontowanie progów zwalniają−
cych na ul. Rzecznej, Dębowej i Klo−
nowej.
Opr. (j)

10. UCHWAŁA NR 629/XXXV/04
w sprawie wyboru banku do „Banko−
wej Obsługi Budżetu Miasta Płocka”
na okres od 1 stycznia do 31 stycznia
2005 roku.
11. UCHWAŁA NR 630/XXXV/04
w sprawie umorzenia pożyczki udzie−
lonej ze środków budżetu Miasta Płoc−
ka Samodzielnemu Zespołowi Publicz−
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płocku.
12. UCHWAŁA NR 631/XXXV/04
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wo−
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro−
dowiska i Gospodarki Wodnej w War−
szawie na dofinansowanie przedsięw−
zięcia pn.”Zakup autobusów dla Ko−
munikacji Miejskiej Płock – III etap”
– zakup 6 sztuk.
13. UCHWAŁA NR 632/XXXV/04
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia programu usprawnienia ru−
chu komunikacyjnego w Płocku od
2000 roku.

14. UCHWAŁA NR 633/XXXV/04
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2004 rok.
15. UCHWAŁA NR 634/XXXV/04
w sprawie wydatków budżetu mia−
sta Płocka, które w 2004 roku nie
wygasają z upływem roku budżeto−
wego.
16. UCHWAŁA NR 635/XXXV/04
zmieniająca uchwałę w sprawie ustale−
nia formy organizacyjno – prawnej Za−
kładu Usług Miejskich „Muniserwis”
w Płocku.
17. UCHWAŁA NR 636/XXXV/04
w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usuwanie pojazdów z drogi i ich parko−
wanie.
18. UCHWAŁA NR 637/XXXV/04
w sprawie wprowadzenia zmian do Re−
gulaminu Rady Miasta Płocka.
19. UCHWAŁA NR 638/XXXV/04
zmieniająca uchwałę w sprawie okre−
ślenia stawek za jeden kilometr prze−
biegu.

Awantura o lokale
Wiele kontrowersji na sesji Rady
Miasta wywołała propozycja sprze−
daży lokali użytkowych.
Pomysł był taki: miasto wystawia
na sprzedaż ponad 80 lokali w 27
budynkach. Pierwszeństwo wykupu
mieliby obecni najemcy, którzy
mogliby stać się właścicielami lo−
kalu bez konieczności brania udzia−
łu w przetargu. Jeśliby nie wykupi−
li, miasto dopiero wtedy wystawi−
łoby lokal na sprzedaż dla ogółu.
Już na samym początku sesji
Piotr Nowicki proponował, aby
zdjąć uchwałę z porządku obrad.
Nie zyskało to uznania w oczach
połowy radnych (10 było za zdję−
ciem, a 10 przeciw), co wywołało
zagorzałą dyskusję.
– Nie jestem przeciwny sprzeda−
waniu tych lokali – mówił Piotr
Nowicki. – Ale zróbmy to w sen−
sowny sposób. Dlaczego obecni na−
jemcy nie mają stawać do przetar−
gu? Takie rozwiązanie prowadzi do
sytuacji, w której miasto uzyska
znacznie mniej pieniędzy ze sprze−
daży.
Nowicki przedstawił listę popra−
wek, które powinny być uwzględ−
nione. Chciał m.in. aby sprzedaż
lokali była możliwa dopiero po po−
zytywnej opinii komisji Rady Mia−
sta i aby obecni najemcy mogli ku−
pić lokal, ale tylko wtedy, gdy
okres użytkowania przez nich jest
nie krótszy niż pięć lat (w projekcie
uchwały 2 lata). – Ponadto powi−
nien być zapis, aby właściciel nie
mógł podnajmować lokalu – dalej
uzasadniał Piotr Nowicki – a wpły−
wy uzyskane ze sprzedaży miasto
powinno przeznaczyć na pozyski−
wanie mieszkań dla najbardziej po−
trzebujących.
Zaproponowane przez Nowickie−
go poprawki spodobały się radnym
z PSL−u. – Również nie jesteśmy
przeciwni sprzedaży, ale nie w taki
sposób – mówił Krzysztof Rolirad.

– Lepiej wprowadzić zapis o trybie
przetargowym, a najemcom zagwa−
rantować prawo pierwokupu.
W praktyce oznaczałoby to, że cena
ustalana byłaby w trakcie przetar−
gu, a potem ta najwyższa – propo−
nowana najemcy. Przeciwny zapro−
ponowanym zasadom był także
Sławomir Goszkowski, który sam
jest kupcem.
Z przedstawionymi argumentami
nie zgodzili się radni PiS−u. – Uch−
wała ta daje możliwość rozwoju ku−
piectwa w Płocku – mówiła Violet−
ta Kulpa. – To przykład zarządza−
nia miastem razem z mieszkańcami.
Ponadto dzięki temu wiele osób ma
i będzie miało pracę, a przecież
wszystkim nam na tym zależy.
Wypowiedź poparli kupcy, któ−
rzy licznie przybyli na obrady
i głośno wyrażali swoje niezadowo−
lenie z takiego obrotu sprawy.
Wojciech Hetkowski dopytywał,
dlaczego miasto chce sprzedać tyl−
ko niektóre lokale. – Lista jest
otwarta – mówił zastępca prezy−
denta Dariusz Zawidzki. – Na razie
chcemy sprzedać te, w których ure−
gulowane są wszystkie formalności
prawne.
Ponadto Dariusz Zawidzki za−
pewnił, że uchwała jest starannie
przygotowana i omówiona m.in.
z kupcami. – Zgadzam się, że mia−
sto poprzez sprzedaż lokali dosta−
nie tylko jednorazowy zastrzyk go−
tówki – mówił. – Ale wprowadzenie
zasad tylko w formie przetargowej
spowoduje, że większość lokali nie
znajdzie nabywców, czyli będą sta−
ły puste i tylko generowały koszty.
Te argumenty nie przemówiły do
radnych, którzy większością gło−
sów (15 – za, 5 – przeciw) postano−
wili zdjąć uchwałę z porządku
obrad. Padło jednak zapewnienie,
że projekt z poprawkami wróci na
następnej sesji Rady Miasta.
Małgorzata Domańska
Sygnały Płockie
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Przy 15 głosach „za” i 9 przeciwnych radni 28 grudnia uchwalili budżet miasta na 2005 rok.
W tym roku planujemy wydać 478 175 260 złotych.

Przedstawiony radnym przez prezydenta Mirosława
Milewskiego budżet (pisaliśmy o nim w poprzednim nu−
merze) nie zyskał aprobaty wszystkich radnych. Przeciw−
ni takiemu podziałowi środków byli radni klubu SLD.
Grażyna Opatrzyk stwierdziła m.in. że budżet jest
wirtualny i z pewnością wielu zapisanych w nim inwe−
stycji nie uda się zrealizować, tak jak nie zrealizowano
części ubiegłorocznych planów – stąd prawie 30 mln
złotych tzw. środków niewygasających, które przeszły
na ten rok z roku ubiegłego.
Innego zdania była Elżbieta Popczuk która oceniała
budżet jako realistyczny i – mimo pewnych słabości –
dobry dla Płocka. Uznanie klubu zyskało przede wszyst−
kim zwiększenie środków na remonty ulic. Zygmunta
Buraczyńskiego niepokoił brak w budżecie zapisów na
temat dalszej rewitalizacji Starówki oraz postulował
przywrócenie opieki stomatologicznej w szkołach. Sła−
womir Goszkowski i Andrzej Rokicki, oceniając jedną
z kolejnych uchwał, stwierdzili, że zwiększenie (z 10 do
40 mln zł) upoważnienia Prezydenta do zaciągania zobo−
wiązań krótkoterminowych jest odbieraniem kompeten−
cji Radzie Miasta. Andrzej Nowakowski stwierdził, że
będzie to kolejny rok niezrównoważonego budżetu, a du−
ży deficyt (60 mln zł), który zamierza się pokryć z pry−
watyzacji spółek gminnych, musi niepokoić. Anna Kos−
sakowska zauważyła, że zwiększenie pieniędzy na
oświatę jest pozorne, gdyż większość tej sumy pochłoną
zobowiązania finansowe, wynikające z awansu zawodo−
wego nauczycieli. Bożena Musiał podsumowała, że jest
to kolejny budżet obietnic, w którym uprzywilejowane
są tylko trzy dzielnice.
Radni zgłosili także wiele poprawek, z których
ostatecznie zaakceptowano trzy: przesunięcie 100 tys.
złotych z zagospodarowania Sobótki na wymianę po−
dłóg w Szkole Podstawowej nr 23 (wniosek Sławomi−
ra Goszkowskiego), zmniejszenie o 100 tys. zł wydat−
ków na Mazowiecką Platformę Teleinformatyczną
i przekazanie tej kwoty na remont ul. Gałczyńskiego
(wniosek Zenona Wiśniewskiego) oraz instalacja
oświetlenia na ul. Bielskiej na odcinku od cmentarza
do lotniska (wniosek Grażyny Opatrzyk).
Nie został przyjęty m.in. wniosek Wojciecha Hetkow−
skiego, który przypomniał o planowanej budowie pasa−
żu, łączącego obie części Podolszyc (od kościoła św.
Wojciecha do kościoła św. Krzyża) z przejściem dla pie−
szych nad ul. Wyszogrodzką. Odrzucenie wniosku uza−
sadniał wiceprezydent Tomasz Kolczyński: Pasaż oczy−
wiście jest potrzebny i kiedyś będzie. Mamy nawet już je−
go plany. Tylko jeszcze nie teraz, przynajmniej z dwóch
powodów: po pierwsze, dwa plany zagospodarowania
przestrzennego tamtych terenów są w trakcie opracowa−
nia a po drugie, tam jest obecnie wielki plac budowy –
buduje się biurowiec PERN, po drugiej stronie swoją in−
westycję realizuje Era−Bud. Jeszcze płoccy kupcy chcą
w tym rejonie też coś budować. Wchodzenie tam teraz
z kolejną inwestycją byłoby nierozsądne.
Odpowiadając na uwagi i zarzuty przedstawione w dy−
skusji, prezydent Milewski powiedział m.in. że na środki
niewygasające w znacznej mierze składają się pieniądze,
które stanowiły rezerwę przeznaczoną na budowę mostu,
a deficyt budżetowy jest o 9 mln niższy od ubiegłoroczne−
go. Wyjaśnił również, że wzrost wydatków bieżących nie
wiąże się ze zwiększeniem kosztów utrzymania ratusza,
lecz z przeznaczeniem większych kwot na remonty dróg,
oświatę, świadczenia rodzinne itp. Bo one też mieszczą się
w wydatkach bieżących. Jeśli chodzi o rewitalizację Sta−
rówki, w końcowej fazie jest analiza funkcjonowania ARS−
u i niebawem nastąpią w niej zmiany, które umożliwią
efektywniejsze zarządzanie starą częścią miasta. Podobnie,
w końcowym etapie opracowania jest program opieki sto−
matologicznej dla dzieci. Natomiast zarzut uprzywilejowa−
nia niektórych osiedli jest, jak stwierdził Prezydent, bez−
podstawny gdyż nie można dzielić pieniędzy między osie−
dla „po równo”, bo nierówne są ich potrzeby.
Sygnały Płockie

Przeszkody obiektywne
O ocenę realizacji ubiegłorocznych inwestycji za−
pytaliśmy przewodniczącą Komisji Inwestycji, Roz−
woju i Bezpieczeństwa Rady Miasta – Barbarę Smar−
dzewską−Czmiel.
– To był dobry rok, zdecydowanie lepszy od po−
przedniego. Komisja opiniowała wszystkie projekty
umieszczone w budżecie miasta, analizowała i przy−
glądała się procesom inwestycyjnym. Z satysfakcją
przyjęliśmy zakończenie wielu bardzo istotnych dla
miasta projektów: Gimnazjum nr 8, sali gimnastycz−
nej przy Zespole Szkół nr 1, Muzeum Mazowieckiego,
remontu Państwowej Szkoły Muzycznej, modernizacji
kilkudziesięciu ulic, w tym Bielskiej, wyremontowanie
18 szkół, przedszkoli, boisk przyszkolnych, wielu ka−
mienic, zainstalowanie oświetlenia na kilkunastu
płockich ulicach.
Do dyspozycji mieszkańców oddano 144 mieszka−
nia w ramach „programu 300”, pozyskano dodatko−
wo sto mieszkań, do użytku przekazano sztuczne lodo−
wisko, zakończono budowę drogi na Sobótkę, zmoder−
nizowano cmentarz komunalny i wyremontowano ka−
plicę, zakończono I etap budowy ulicy Gościniec, kon−
tynuowano modernizację zoo, wzmocniono skarpę
w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.
Jednakże z największą ulgą przyjęliśmy zapowiedź
końca problemów związanych z największą płocką in−
westycją – drugą przeprawą przez Wisłę. Kłopoty
związane z jej realizacją były przedmiotem niejedne−
go posiedzenia Komisji. Osamotniony dotychczas
w działaniach na rzecz pozyskania środków finanso−
wych na tę inwestycję Prezydent, otrzymał 50 mln zł
z budżetu państwa i ponad 90 mln zł na drogi doja−
zdowe z funduszy europejskich.
Ale nie wszystkie planowane inwestycje zrealizo−
wano, co mocno akcentowała opozycja...
– Nie udało się m.in. zrealizować dwóch ulic z mo−
jego osiedla Góry. Ulice: Przytulna i Wysoka zostały
zdjęte z budżetu 2004 i ponownie wprowadzone do
budżetu na 2005 rok. Stało się to z przyczyn obiektyw−
nych, niezależnych od Urzędu Miasta; pierwszej nie
zrealizowano, bo nie zakończyły się pomyślnie nego−
cjacje z właścicielem działki, drugiej z powodu toczą−
cego się postępowania odwoławczego w NSA. Tym
niemniej, tylu inwestycji, na taką skalę, nigdy dotąd
w mieście nie realizowano. Owszem, popełniono pew−
ne błędy, nie przewidziano wszystkich terminów ich
zakończenia, ale wszystkie opóźnienia mają swoje
wytłumaczenie.
Na przykład jakie?
– Spośród 46 kwestionowanych przez radnych opo−
zycji, zdecydowaną większość stanowią te, z których
środki zostały zdjęte po zakończeniu i rozliczeniu in−
westycji np. ul. Śniadeckiego, Spacerowa, wodociąg
w ul. Bliskiej, Sobótka. Wiele pozycji to także rezultat
przedłużających się procedur przetargowych m.in.
w związku ze zmianą przepisów po naszym wejściu do
UE. Jedynie do realizacji kilku pozycji nie przystąpio−
no w 2004 roku, aczkolwiek procedury przetargowe
zostały już wszczęte. Dotyczy to np. ulic: Wakacyjnej,
Semestralnej, Paśniki, Obejście. Mam nadzieję, że
uda się je zrealizować w bieżącym roku.
Czyli, trudności obiektywne...
– Każda inwestycja, zanim wbity zostanie w ziemię
pierwszy szpadel, żyje swoim życiem na biurkach pro−
jektantów, architektów, w Wydziale Inwestycji, w Wy−
dziale Zamówień Publicznych. Na „wyjście” z fazy
przygotowawczej czekają następne projekty znane
radnym, jak choćby modernizacja Tumskiej, amfitea−
tru, Jagiellonki, budowa portu jachtowego i Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych, moderniza−
cja i budowa kolejnych ulic.
Dziękuję za rozmowę.
E.J.

JAN WAĆKOWSKI

O budżecie słów kilka

Usunięcie
i parkowanie
Do końca 2005 roku opłaty za usuwanie pojazdów
z drogi i ich parkowanie będą takie same jak w 2004
roku.
Przypomnijmy, że stawki (brutto) za usunięcie po−
jazdu z drogi wynoszą na terenie powiatu płockiego
grodzkiego:
1. pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony – 122 zł
– dodatek świąteczny i nocny (od godz. 22 do 6) +
25 proc. ww. stawki
2. pojazdy o masie całkowitej od 3,5 do 7,5 tony
– 488 zł
– dodatek świąteczny i nocny (od godz. 22 do 6) +
15 proc.
3. pojazdy o masie całkowitej powyżej 7,5 tony
– 732 zł
– ryczałt za prace dodatkowe + 366 zł
– dodatek świąteczny i nocny (od godz. 22 do 6) +
30 proc.
4. pojazdy typu TIR ze składem i autobusy – 854 zł
– ryczałt za prace dodatkowe + 488 zł
– dodatek świąteczny i nocny (od godz. 22 do 6) +
30 proc.
Wysokość opłat (brutto) za parkowanie pojazdu
(doba) na parkingach strzeżonych wyznaczonych
przez Prezydenta Płocka:
1. pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony – 6,10 zł
2. pojazdy od 3,5 do 7,5 tony – 8,54 zł
3. pojazdy powyżej 7,5 tony – 12,20 zł
4. pojazdy typu TIR i autobusy – 14,64 zł.
(m.d.)

Na autobusy
Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie długotermino−
wej pożyczki, która zostanie przeznaczona na dofinanso−
wanie zakupu sześciu nowych autobusów dla Komunika−
cji Miejskiej. 4 miliony złotych pochodzić będą z Woje−
wódzkiego FOŚiGW. Pożyczka będzie spłacana w latach
2005−2009 z budżetu miasta z dochodów uzyskanych
z podatku od nieruchomości od osób prawnych. (m.d.)

Młodzi w samorządzie
Płocka młodzież ma już swoich przedstawicieli w sa−
morządzie. 8 stycznia, pod przewodnictwem Anna Fry−
drychowskiej, odbyła się I sesja plenarna Młodzieżowej
Rady Gminy Płock II kadencji, podczas której młodzi
radni złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali mandaty,
które wręczał wiceprzewodniczący Rady Miasta To−
masz Korga. W uroczystości wzięli również udział go−
ście, m.in. wiceprezydent Tomasz Kolczyński, Teresa
Dobrosielska – dyrektor płockiego oddziału Kuratorium
Oświaty i Jacek Olejnik – zastępca komendanta miej−
skiego Policji w Płocku.
mc
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Jarosław Troch jest nowym pełno−
mocnikiem Prezydenta Miasta ds. roz−
woju gospodarczego i aktywnych form
zwalczania bezrobocia.
Ma 44 lata. Jest absolwentem „Mała−
chowianki”. W 1985 r. uzyskał dyplom
z wyróżnieniem Wydziału Filozofii
i Socjologii Uniwersytetu Warszaw−
skiego. Był asystentem w Instytucie Fi−
lozofii i Socjologii PAN i wykładowcą
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Łączności. W 1987 odbył studia dokto−
ranckie w Katholieke Universiteit Leu−
ven w Belgii. W 1989 roku został se−
kretarzem redakcji „Niezależnej Gazety
Płockiej”. Później pełnił obowiązki na−
czelnika w Wydziale Kultury, Oświaty
i Sportu Urzędu Miasta Płocka. W 1992
roku związał się z firmą Levi Strauss
Poland – był dyrektorem biura, pełnią−
cym obowiązki dyrektora personalne−
go, dyrektorem ds. exportu i importu.
Później pełnił funkcję dyrektora han−
dlowego w czterech kolejnych firmach:
PUT Unitech Płock (dyrektor handlo−
wy na Europę Wschodnią i Bliski
Wschód), THB Inc. Poland, Environ
Europe UK Polska i Bliski Wschód
oraz PUS Cover. Współzałożyciel Pol−
sko−Arabskiej Izby Gospodarczej – od

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Nowy pełnomocnik

2004 roku jest jej prezesem i dyrekto−
rem generalnym.
Zna język niemiecki, flamandzki, ro−
syjski i biegle angielski. Wśród zainte−
resowań wymienia narciarstwo i nurko−
wanie.
Na stanowisku pełnomocnika zastą−
pił Krzysztofa Lewandowskiego, który
został prezesem nowo powstałej spółki
z udziałem skarbu gminy – Płockiego
Parku Przemysłowo−Technologicznego
S.A.
mk

Wolontariusz roku

Z łącznikiem
Do końca maja 2005 roku powsta−
nie nowy odcinek ulicy Asnyka. Dzię−
ki temu ulica będzie bezpośrednio łą−
czyła się ze Słowackiego. Wykonaw−
cą będzie płocki Tech−Instal.
Na 71 metrach projekt przewiduje
wykonanie 6−metrowej jezdni z obu−
stronnymi chodnikami po 2 metry
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szkoły.
Następnie
w „Szkole Życia” po−
maga dzieciom i mło−
dzieży na wózkach
przy transporcie do
domu. Trzy raz w ty−
godniu (po trzy godzi−
ny) jest w DPS−ie na
Krótkiej.
Pomaga
przy rozdawaniu chle−
ba, przynosi obiady
starszym, samotnym
osobom. Kiedy trzeba
coś naprawi, zrobi za−
kupy, pomoże w domowych porząd−
kach. Do domu wraca późno, około 21.
Sam nie wie jak starcza mu na to
wszystko czasu. Przyznaje, że począt−
kowo rodzina nie była zadowolona z je−
go nowego zajęcia. Dziś już się do tego
przyzwyczaili. Na pytanie, kto może
być wolontariuszem odpowiada: To
musi być człowiek dobry i mieć nasta−
wienie, że przyjdzie i zaangażuje się
w to, że będzie czuł tę pracę. To nie jest
tak, że zrobisz coś, odwalisz i pójdziesz.
Trzeba rozmawiać z człowiekiem. Trze−
ba mieć dobry charakter.
(rł)
RADOSłAW ŁABARZEWSKI

Artur Jóźwiak ma 23
lata. Od dwóch lat jest
związany z Centrum
Wolontariatu. Od roku
uczy się w liceum zaocz−
nym w Centrum Kształ−
cenia Ustawicznego. Po−
tem chce zdawać do Stu−
dium Medycznego na
specjalność opiekun oso−
by niepełnosprawnej.
Koledzy i koleżanki
z Centrum Wolontariatu
uznali go za najlepszego
wolontariusza 2004 roku. – Było to dla
mnie wielkim zaskoczenie, ale bardzo się
cieszę – mówi.
– Zasłużył na ten tytuł – dodaje Bea−
ta Olszewska, koordynator CW. – Nie
ma drugiego wolontariusza, który tak
dużo pracuje i sam znajduje sobie ko−
lejne zajęcia. Poza tym jest bardzo lu−
biany. Ma dużo życzliwości dla innych.
Artur do swojej pracy wolontarystycz−
nej podchodzi niezwykle emocjonalnie
i z dużym zaangażowaniem. Zaczyna
w hospicjum przy Sienkiewicza, gdzie
pracuje od 8 do 12. Potem idzie do

każdy. Wykonawca zadba również
o oświetlenie i kanalizację deszczową.
Inwestycja obejmie takie moderni−
zację istniejącego już odcinka ulicy
o długości 59 metrów.
Na całej długości zaplanowano ob−
niżenie krawężników w miejscach
przejść dla pieszych.
W dalszych planach przewidziana
jest m.in. budowa parkingu przy ko−
ściele.
(m.d.)

Tumską
czas zacząć
Urząd Miasta ogłosił przetarg na
przebudowę i modernizację pierwsze−
go etapu ulicy Tumskiej. Chętni mogą
składać swoje oferty do 7 lutego.
Przypomnijmy, że I etap obejmuje
fragment ulicy od skrzyżowania ul.
Kościuszki z pl. Narutowicza do
skrzyżowania z ul. Kwiatka i Kole−
gialną o pow. 3635 mkw.
– To chyba najtrudniejsza inwesty−
cja, tuż po moście – uważa prezydent
Mirosław Milewski. – Najpierw mu−
szą być przeprowadzone prace arche−
ologiczne. Nie wiemy co zastaniemy
pod ziemią, jaki jest stan infrastruktu−
ry i czy archeolodzy nie znajdą cen−
nych wykopalisk.
Wszystko to może spowodować
opóźnienie zakończenia inwestycji.
Prezydent uważa, że rozstrzygnię−
cie przetargu powinno nastąpić jesz−
cze w lutym, a więc wykonawca móg−
łby przejąć plac budowy w marcu.
– Tumska powinna stanowić wizytów−
kę miasta – mówi Marzena Sawicka,
kierownik Oddziału Planowania, Pro−
jektowania i Realizacji Inwestycji
Miejskich. – Jednak wykonawca może
napotkać na kilka przeszkód, szcze−
gólnie na odcinku od skrzyżowania
z Placem Narutowicza do kina Przed−
wiośnie.
Tam prawdopodobnie znajdowała
się kiedyś fosa o szerokości 10 me−
trów i głębokości 6 m. W tym miejscu
zostanie przeprowadzonych najwięcej
prac archeologicznych.
Zakres prac inwestorskich obejmie
wymianę i uzupełnienie infrastruktu−
ry technicznej, m.in. sieci: wodocią−
gowej, kanalizacyjnej, sanitarnej
i deszczowej, cieplnej, elektrycznej,
oświetleniowej, telekomunikacyjnej.
Wykonane zostaną przyłącza ww. sie−
ci do granic poszczególnych posesji;
roboty związane z przebudową infra−
struktury wewnątrz posesji będą mu−
sieli wykonać na swój koszt ich wła−
ściciele.
– Wymiana i przebudowa całej po−
dziemnej infrastruktury podyktowana
jest między innymi ustawą o zbioro−
wym zaopatrzeniu w wodę i zbioro−
wym odprowadzaniu ścieków – wy−
jaśnia Marzena Sawicka. – Istnieje
bezwzględny wymóg rozdzielenia sy−
stemu kanalizacji sanitarnej i desz−
czowej. Dotychczas funkcjonuje jedna
kanalizacja ogólnospławna.
Wykonawca będzie musiał również
zająć się nawierzchnią. Obecna była
wymieniana w latach 70. Położono
wtedy płyty betonowe. Po zmianach
powstanie ciąg pieszo−jezdny (dep−
tak) o szerokości 4 metrów oraz ciągi
piesze (chodniki) po obu stronach
deptaka o szerokości 5,5 metra. Na
deptaku ułożona zostanie kostka gra−
nitowa, na brzegach i na chodnikach
płyty granitowe w różnych, pasują−

cych do siebie kolorach.
Deptak w dzień będzie służył pie−
szym, natomiast w nocy korzystać bę−
dą z niego samochody, które dostar−
czają sklepom towar, wywożą śmieci.
To również ciąg komunikacyjny dla
straży pożarnej, policji czy karetek
pogotowia.
Tumska po przebudowie będzie
miała charakter „salonu miejskiego”
z funkcją handlową, gastronomiczną
i spacerową. Będą też specjalne miej−
sca do odpoczynku, a projektanci
zadbali także o zieleń. Posadzone zo−
staną gatunki, które dobrze znoszą za−
nieczyszczenia środowiska: klon ku−
listy, wiśnie japońskie i inne liściaste
krzewy zimozielone oraz jałowce. Na
placu przed „Przedwiośniem” ma sta−
nąć fontanna wraz z granitowymi sie−
dziskami. Wyjątkowość tego miejsca
w nocy podkreślona zostanie ilumina−
cją tworzącą sklepienie placu.
– Niestety, prace będą powodowały
pewne utrudnienia, zarówno dla pie−
szych, jak i mieszkańców i właścicieli
sklepów – mówi Mirosław Milewski.
– Ulica musi być jednak przebudowa−
na. Na czas remontu wykonawca zo−
bowiązany zostanie do wyznaczenia
odpowiednich tymczasowych ciągów
komunikacyjnych. Gdyby nie było pro−
testów i przeszkód archeologicznych,
jest szansa aby ten odcinek Tumskiej
gotowy był do końca 2005 roku.
Małgorzata Domańska

Sygnały Płockie
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Trwają remonty na szpitalnym oddziale dziecięcym, w części
oddziału psychiatrycznego i nowej poradni chirurgicznej.

Poważna operacja, kilkutygodniowe usztywnienie w gipsie
i długa rehabilitacja – tak było kiedyś. Teraz po 48 godzinach
pacjent wraca do domu o własnych siłach, bez gipsu.

Kolano jak nowe
Artroskopia to termin określający oglą−
danie wnętrza stawów za pomocą, wpro−
wadzonej przez niewielki otwór, minika−
mery. Początkowo stosowana była wyłącz−
nie w diagnostyce (np. ginekologia), dziś
jest „okiem” ortopedy podczas dużych
i skomplikowanych operacji wewnątrzsta−
wowych. – To najmniej inwazyjna metoda
– mówi dr Andrzej Chruściński kierujący
oddziałem ortopedii Szpitala św. Trójcy w
Płocku. I bardziej dokładna, bo choć wy−
konywana przez niewielki otwór w stawie,
pozwala „zobaczyć” więcej. – Dotychczas
trzeba było dokonać rozległego otwarcia
stawu i unieruchomienia go w gipsie na
kilka tygodni po zabiegu – dodaje dr Chru−
ściński. – Teraz po dużej rekonstrukcji wię−
zów krzyżowych pacjent wychodzi do do−
mu o własnych siłach po 48 godzinach, bez
żadnych szyn, gipsu czy opasek.
Nowa ortopedia

Zabiegi artroskopowe największe
zastosowanie znalazły w chirurgii
stawu kolanowego, ale w ostatnich
latach metoda ta wkroczyła praktycz−
nie do wszystkich stawów ludzkiego
organizmu. Pojawienie się jej w Pol−
sce związane jest z decentralizacją
służby zdrowia, kiedy to przestała
być luksusem dostępnym wyłącznie
w prywatnych klinikach. W ostatnich
3 latach, od początku istnienia „no−
wej ortopedii” stała się jednym
z priorytetów w Szpitalu św. Trójcy
w Płocku. Po intensywnych szkole−
niach personelu lekarskiego i pielę−
gniarskiego skompletowano sprzęt
operacyjny. – Może nam go poza−
zdrościć niejeden duży i bogaty szpi−
tal – mówi szef ortopedii. – Chociaż−
by tzw. shaver z pompą prefuzyjną
sterowany procesorem oraz wapory−
zatorem (urządzenie powodujące od−
parowywanie zbędnych fragmentów
tkanek i tamujące krwawienie).
Wyższa szkoła jazdy

W krótkim czasie zespół opanował
i wdrożył wiele zabiegów, w tym skom−
plikowane rekonstrukcje wiązadeł krzy−
żowych. Jedną z trzech stosowanych
Sygnały Płockie

Widoczna na zdjęciu zszywka zostanie
wchłonięta po ok. 200 dniach

w płockim szpitalu rekonstrukcji jest
tzw. metoda czterotunelowa, którą
w czerwcu 2004 r. płocki zespół zastoso−
wał jako drugi w kraju. Dzięki techni−
kom artroskopowym pacjenci szpitala
miejskiego nie muszą też mieć usuwanej
każdej uszkodzonej łękotki. Część z tych
uszkodzeń z powodzeniem naprawiana
za pomocą zszywek (patrz zdjęcie)
wstrzeliwanych specjalnym pistoletem.
Sam zabieg trwa około dwóch godzin.
Pacjent jest przytomny, cały czas może
obserwować ekran. Potem otrzymuje
płytę CDR z zapisem obrazu sprzed i po
zabiegu. – To doskonała dokumentacja
medyczna – dodaje Chruściński.
Od grudnia 2003 r. mieszkańcy Płoc−
ka i okolic korzystają również z rzad−
kich jeszcze w Polsce zabiegów artro−
skopowych barku, które stawiają orto−
pedię w św. Trójcy wśród krajowej eli−
ty. W tym wypadku jednak pacjent jest
operowany pod narkozą ze względu na
niewygodną pozycję i konieczność ob−
niżenia ciśnienia krwi.
W ubiegłym roku specjaliści z Ko−
ściuszki wykonali ponad 240 operacji
artroskopowych. Plany na ten rok to
przede wszystkim przenosiny do po−
mieszczeń, które dotychczas zajmował
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.
– Tu będą lepsze warunki. Będziemy
mogli przyjąć więcej pacjentów – doda−
je Chruściński. Oddział chce się rozwi−
jać. Kolejny etap to technika artrosko−
pową łokcia i stawu skokowego. (rł)

Zmiany związane są z nowymi
kontraktami i planem rozwoju pla−
cówki. – Stawiamy na jakość. Chce−
my stworzyć szpital przyjazny pacjen−
tom, wyróżniający się w regionie
– mówi p.o. dyrektora SZPZOZ Ro−
bert Makówka.
Te najważniejsze to przekształcenie
ortopedii w oddział (wraz z pododdzia−
łem rehabilitacji ruchu) i przeniesienie
go do pomieszczeń, które zajmował za−
kład pielęgnacyjno – opiekuńczy
(ZPO). Ten ostatni wyniesie się naj−
prawdopodobniej na Kostrogaj i zwię−
kszy dwukrotnie ilość łóżek.
– Pomieszczenia po ZPO nie wyma−
gają specjalnej adaptacji – mówi dr
Andrzej Chruściński. – Jesteśmy na
etapie analizy ilości zabiegów, jakie
będziemy wykonywać w 2005 roku –
dodaje Robert Makówka. – Chcieliś−
my zwiększyć je dwukrotnie, czyli wy−
konać około 900 zabiegów, ale kon−
trakt nam na to nie pozwoli. Szpital
liczy na 600.
Kontrakty z NFZ pozwolą na roz−
szerzenie chirurgii jednego dnia (do
8 łóżek) i wprowadzenie dwóch łó−
żek stacjonarnych. Na modernizację
czeka blok operacyjny. Szpital wy−
stąpił o środki do Urzędu Miasta. Bę−
dzie się również starał pozyskać
środki unijne. Modernizację i remont
oddziału zaplanowano na pierwsze
półrocze 2005 roku. Do tego czasu
powinny zapaść decyzje na temat
przychodni rehabilitacyjnej i ewentu−

alnego remontu budynku przy ul. Ty−
siąclecia.
– Na pewno będzie nadal działać.
Poradnia jest niezbędna – mówi p.o.
dyrektora. – Tworzymy nowy pion reha−
bilitacyjno – ortopedyczny, żeby pa−
cjenci mogli zostać obsłużeni w sposób
kompleksowy.
Przy ul. Kościuszki powstanie dru−
ga poradnia chirurgiczna, która ma
rozładować kolejki na Miodowej.
Będzie mieściła się w budynku, któ−
ry zajmują poradnie: preluksacyjna
i sportowa. Obie pozostaną. Tu także
remont dobiega końca. Powiększona
została poczekalnia (dodatkowe po−
mieszczenie dla najmłodszych pa−
cjentów). Poradnię sportową zdecy−
dował się zakontraktować NFZ. Dy−
rekcja zapewnia, że dostęp do niej
powinien być łatwiejszy. Remont na
oddziale psychiatrycznym związany
jest z rozbudową części detoksyka−
cyjnej. Przybędzie pięć łóżek (w su−
mie 35), ale w przyszłości mógłby
mieć nawet 45.
Przeciąga się nieco remont oddziału
dziecięcego, w związku z niespodzie−
wana awarią instalacji kanalizacyjnej.
Tu wymieniane są instalacja i podłogi.
Te ostatnie będą niezwykle kolorowe.
Przy malowaniu ścian pomagają ucz−
niowie liceum plastycznego. Będą no−
we meble, łóżka i wanienki. Oddział
ma jak najmniej przypominać szpital,
a mali pacjenci powinni się tu czuć pra−
wie jak w domu.
(rł)

Dar Wikingów
Respirator i laryn−
goskop otrzymało
bezpłatnie Hospi−
cjum
Miejskie
w Płocku. Sprzęt
przyleciał ze Szwe−
cji. Będzie używany
w – oddanym do
użytku w grudniu
2004 r. – nowym od−
dziale Hospicjum dla
pacjentów apalicz−
nych.
−To jest dość prosty
respirator, który był
używany parę lat
w szpitalu w Sztokhol−
mie Korzystać będą
z niego chorzy, u któ−
rych występują zabu−
rzenia w oddychaniu
w tym stopniu, że wymagają tzw. oddechu zastępczego – mówił Stanisław Ryniak
(na zdj.), lekarz z Karolinska University Hospital w Sztokholmie. – Ci pacjenci bę−
dą wymagali czasami również intubacji, reintubacji, w związku z czym przywieźliś−
my także laryngoskop.
Przekazanie sprzętu było możliwe dzięki współpracy województwa mazowiec−
kiego z regionem sztokholmskim. Hospicjum nie byłoby stać na zakup nowego
respiratora. – Nie wszyscy pacjenci apaliczni wymagają wentylowania respirato−
rem – dodaje Maciej Wiewiórowski, lekarz z płockiego Hospicjum. – W większo−
ści są to chorzy którzy sami oddychają. Jednak taki sprzęt powinien być na tym od−
dziale.
(rł)
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Szpital w nowym roku

* OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA * OŚWIATA *

Nowy patron
Szkoła Podstawowa nr 3 ma nowego
patrona. W ceremonii nadania szkole
imienia Kornela Makuszyńskiego, wzię−
li udział pracownicy szkoły – zarówno
obecni jak i byli, uczniowie z rodzicami,
absolwenci, a także przedstawiciele
władz miasta. Podczas uroczystości go−
ście zwiedzali wystawę plastyczną po−
święconą nowemu patronowi i obejrzeli
montaż słowno – muzyczny pod tytułem
„Żyć nie można bez uśmiechu” w wyko−
naniu najmłodszych dzieci. Odsłonięto
również tablicę pamiątkową.

Janusz Banasiak – dyrektor szkoły,
przypomniał, że ci którzy budują wizeru−
nek szkoły stanowią jej przyszłość. Dodał
też, że wszyscy powinniśmy szukać
wzorca w Kornelu Makuszyńskim. Ma−
rzenna Kalaszczyńska−Kikiewicz – rzecz−
nik osób niepełnosprawnych UMP, prze−
kazała szkole telewizor, będący odpowie−
dzią Stowarzyszenia „Silni razem” na
prośby niepełnosprawnych dzieci, które
uczą się w SP nr 3. Uroczystość zakoń−
czyła się wręczeniem sztandaru – symbo−
lu reprezentacyjnego szkoły.
mc
Spotkanie Jagiellończyków w lipcu 2002 r.

MARCIN CIEPLAK

Sto lat szkoły

Imię dla szkoły
Gimnazjum Nr 4 otrzymało imię
Obrońców Płocka 1920 roku.
Obrona Płocka w sierpniu 1920 roku,
podczas wojny polsko−bolszewickiej była
jednym z najbardziej dramatycznych wy−
darzeń w życiu mieszkańców, a zarazem
powodem do dumy płocczan – czytamy
w uzasadnieniu uchwały. – Wśród ofiar−
nych obrońców miasta wyróżniła się kil−
kunastoletnia młodzież. Dlatego też Gim−
nazjum Nr 4 pragnie w swojej pracy dy−
daktycznej i wychowawczej popularyzo−
wać chlubne karty historii miasta, ideę
ofiarnej walki o wolność i bohaterskie
postawy młodych płocczan.
Decyzja dotycząca wyboru patrona
szkoły wypływa z założeń programu

wychowawczego szkoły, w którym du−
żą wagę przywiązuje się do kultywo−
wania tradycji narodowych, patriotyz−
mu, idei niepodległości oraz wzrasta−
nia młodzieży w poczuciu odpowie−
dzialności za przyszłość płockiej „ma−
łej Ojczyzny”.
Bohaterska postawa mieszkańców
Płocka została uhonorowana przez
marszałka Józefa Piłsudskiego. Mia−
sto i jego mieszkańcy zostali wyróż−
nieni Krzyżem Walecznych. Wśród
odznaczonych byli także uczniowie
i harcerze. Społeczność szkolna Gim−
nazjum Nr 4 pragnie być godnymi
spadkobiercami bohaterskich rówieś−
ników z 1920 roku.
(m.d.)

W 2006 roku minie 100 lat od założe−
nia Pierwszego Gimnazjum Polskiego
w Płocku (obecnie LO im. Wł. Jagiełły).
Na wrzesień zaplanowano czterodniowe
obchody jubileuszu szkoły. Głównym
organizatorem będzie Stowarzyszenie
Jagiellończyków.
O stowarzyszeniu...

Powstało z inicjatywy nauczycieli
oraz absolwentów i wychowanków LO
im. Władysława Jagiełły w Płocku. Ze−
branie założycielskie odbyło się 20 lu−
tego 2004 roku. Trzy miesiące później
zostało oficjalnie zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Prezesem Zarządu została wybrana
pani profesor Małgorzata Kwiatkow−
ska. Stowarzyszenie przyjmuje w po−
czet członków nie tylko wychowan−
ków i absolwentów Jagiellonki, ale
także wszystkich sympatyków szkoły,
chcących aktywnie działać na jej
rzecz. Główne cele to kultywowanie
tradycji LO, pielęgnowanie jego dzie−
dzictwa materialnego, promowanie
działalności i osiągnięć oraz utrzymy−
wanie więzi jego członków ze szkołą.

Wielkie święto

Najważniejszym zadaniem jest organi−
zacja jubileuszowych obchodów. Prze−
widywana jest obecność 2 tys. absolwen−
tów z całego świata. Powstał już projekt
sztandaru (z napisem „Zawsze wierni
prawdzie i Ojczyźnie”) oraz logo obcho−
dów. Planowane jest wydanie monogra−
fii szkoły i medalu okolicznościowego
oraz realizacja filmu dokumentalnego
o Jagiellonce, a w amfitearze – koncert.
Stowarzyszenie, mając poparcie ze stro−
ny władz szkoły, podjęło już starania
w celu pozyskania środków finansowych
na pokrycie kosztów związanych z ob−
chodami jubileuszu. Liczy także na hoj−
ność absolwentów, wychowanków oraz
sympatyków Jagiellonki. Wszyscy, któ−
rzy mogą wspomóc finansowo Stowa−
rzyszenie proszeni są o dokonywanie
wpłat na konto: Bank Polska Kasa Opie−
ki S.A. I Oddział w Płocku ul. Kolegial−
na 14A nr rachunku: 30 12403174 1111
0010 0281 3214 dla wpłat z za granicy:
PKO S.A. PPLPW 30 12403174 1111
0010 0281 3214
(rł)
więcej informacji na
www.jagiellonczycy.plock.org.pl

„Dzieci – dzieciom”
wać do grudnia 2004. Partnerem
w przedsięwzięciu była Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Nowym Kaniko−
wie. Na sfinansowanie projektu przezna−
czono środki z Funduszu Grantowego dla
Płocka w wysokości 31 tysięcy złotych.
Uroczyste zakończenie akcji odbyło się
22 grudnia podczas spotkania wigilijne−
go, w trakcie którego dzielono się opłat−
kiem i wspólnie śpiewano kolędy. mc

Z gminy do miasta
Prezydent Płocka będzie mógł zawierać porozumienia międzygminne dotyczą−
ce realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałych w są−
siednich gminach. W praktyce oznacza to, że uczniowie z ościennych gmin będą
mogli – po podpisaniu stosownego porozumienia i określenia zasad udziału danej
gminy w kosztach – uczęszczać do płockich podstawówek i gimnazjów. (m.d.)
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Zwiedzanie Warszawy, wycieczki do
skansenu w Sierpcu, dodatkowe zajęcia
z angielskiego i informatyki to efekt zor−
ganizowanego przez Płocki Uniwersytet
Ludowy projektu „Dzieci – dzieciom”
adresowanego do ubogich uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku. Ak−
cja trwała od lutego do czerwca 2004,
a ponieważ przyniosła pozytywne efekty,
organizatorzy postanowili ją kontynuo−

Od frontu
Szkoła Podstawowa Nr 6, mieszcząca się przy ul. 1 Maja, ma nowe pla−
stikowe okna. Na razie wymieniono 80 sztuk tylko od frontu oraz w sali
gimnastycznej. Inwestycja została sfinansowana z budżetu miasta ze środ−
ków, które udało się zaoszczędzić przy okazji tegorocznych remontów w in−
nych placówkach oświatowych. Całość kosztowała 80 tys. zł.
W tym roku zaplanowano dokończenie wymiany pozostałych okien. (m.d.)

Sygnały Płockie

*FUNDUSZ GRANTOWY*FUNDUSZ GRANTOWY*FUNDUSZ GRANTOWY*FUNDUSZ GRANTOWY*FUNDUSZ GRANTOWY*FUNDUSZ GRANTOWY*

Granty po raz trzeci
ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY
staraniach o fundusze strukturalne) –
15 tys.; Polskie Stowarzyszenie Filmu
Naukowego Oddział w Płocku (eduka−
cja młodzieży studenckiej w zakresie
fotografii i filmu jako inicjatywa drogi
do społeczeństwa informacyjnego) –
11,7 tys.

po 30 000 zł:

20 000 – 27 500 zł:

Oddział Polskiego Centrum Media−
cji w Płocku (Mediacja jako forma
rozwiązywania konfliktów drogą po−
zasądową) – 27,5 tys.; Stowarzyszenie
na Rzecz Wspierania Twórczości Tea−
tralnej oraz Dramy im. Króla Maciusia
I (Tęcza dziecięcych barw nad Płoc−
kiem – twórczość, która uczy wolno−
ści) – 25 tys.; Fundacja Praca dla Nie−
widomych (Centrum zatrudnienia
i edukacji rolniczej dla niewidomych
w Płocku) – 25 tys.; ZHP Komenda
Hufca Płock im. I Dywizji Piechoty
(Starszy Brat, Starsza Siostra) – 22,5
tys.; Rejonowe Płockie Wodne Ochot−
nicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR
szkoli, pomaga, ratuje i wychowuje) –
20,65 tys.; Caritas Diecezji Płockiej
(Pogodna Jesień Życia) – 20 tys.; Sto−
warzyszenie na Rzecz Osób z Autyz−
mem ”Odzyskać więzi” (uruchomienie
i prowadzenie Punktu Diagnostyczno−
Konsultacyjnego dla Dzieci z Autyz−
mem z Płocka i Powiatu Płockiego) –
20 tys.
11 700 −19 600 zł:

Integracyjny Klub Tenisa (,,Bujaj
się” – aktywizacja społeczna i zawodo−
wa osób z trwałymi uszkodzeniami dol−
nych i górnych narządów ruchu) – 19,6
tys.; Płocki Bank Żywności – 19 tys.;
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Umysłową ”Je−
stem” (Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci
niepełnosprawnych do 7. roku życia
i wsparcie dla ich rodzin – kontynuacja
projektu) – 15 tys.; Stowarzyszenie In−
żynierów i Techników Mechaników
Polskich, oddział w Płocku (Panel Ek−
spertów Naukowo−Technicznych – po−
moc dla płockich firm w skutecznych

Sygnały Płockie

po 10 000 zł:

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

– Centrum Pastoralno−Psychologicz−
ne „Metanoia” na projekt „Trening za−
stępowania agresji”
– Stow. ”Kolory Życia” na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych na projekt
„Izolacji Nie”;
– Stow. Pomocy Dzieciom i Ich Ro−
dzinom ”Silni Razem” na mieszkanie
chronione treningowe, projekt w kierun−
ku wyrównywania szans osób niepełno−
sprawnych – kontynuacja projektu;
– Stow. Przyjaciół Katedralnego
Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plo−
censes na III Międzynarodowe Dni
Muzyki Chóralnej
– Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
im. Św. Brata Alberta na Wspólny
Dom Brata Alberta – naturalnym śro−
dowiskiem wsparcia i aktywizacji mię−
dzypokoleniowej ”W obronie najsłab−
szych”
– Stow. Muzyczne Rockowe Ogród−
ki na VIII Festiwal Rockowe Ogródki
Płock 2005

Laureaci dużych grantów

W III edycji Funduszu Granto−
wego rozdysponowano blisko 600
tys. zł.
Organizacje pozarządowe złoży−
ły ponad sto wniosków. Przypom−
nijmy, że po raz pierwszy o mikro−
granty (do 3 tys. zł) mogły starać się
m.in. szkoły.
Napisano 59 projektów, które
miały szanse na dofinansowanie
do 40 tys. zł. Wśród nich było
dziesięć tzw. projektów partner−
skich, czyli takich, których reali−
zacji podjęła się więcej niż jedna
organizacja.
Od grudnia zmienił się skład
Komitetu Sterującego, który zaj−
muje się przydzielaniem pienię−
dzy. Z prac zrezygnowały: Anna
Bramska i Marzenna Kalaszczyń−
ska (prezesi organizacji, które
w III edycji ubiegały się o granty),
a Bogusław Osiecki zawiesił swo−
ją działalność.
Skład Komitetu Sterującego
(Andrzej Grabowski i Tomasz
Korga) został uzupełniony o: Ma−
rię Górecką – laureatkę konkursu
Belfer Roku 2002 i Jolantę Bie−
niek – laureatkę konkursu „Ośmiu
Wspaniałych”. Po raz pierwszy
Komitet miał do pomocy eksperta,
który był głosem doradczym przy
przyznawaniu dofinansowania.
Największe kwoty – po 30 tys. zł
– Komitet Sterujący przyznał: Cen−
trum Pastoralno−Psychologicznemu
„Metanoia” oraz stowarzyszeniom:
„Rockowe Ogródki”, Przyjaciół
Katedralnego Chóru Pueri Cantores
Plocenses, Św. Brata Alberta, „Silni
Razem” i „Kolory Życia”. Tylko to
ostatnie otrzymało taką kwotę, o ja−
ką się ubiegało. – Nie było projektu,
który powaliłby nas na kolana –
mówiła Maria Górecka. – Chcieliś−
my jednak nagrodzić, jak najwię−
kszą liczbę osób.
W przedziale 20−27,5 tys.
przyznano siedem grantów, cztery
po 10 tys. i sześć grantów pomię−

dzy 5 a 9,5 tys. zł. Część z nich to
kontynuacja już nagrodzonych
i rozpoczętych projektów.
W kategorii mikrograntów,
środki na realizacje projektów
otrzymało 41 organizacji (na łącz−
ną kwotę ponad 87,2 tys. zł).
Podczas uroczystego ogłoszenia
wyników (21 grudnia) w sali kon−
certowej Państwowej Szkoły Mu−
zycznej wszystkie organizacje
otrzymały komplet poradników
„3W – Wiedzieć więcej” dotyczą−
cych m.in. zarządzania finansami
oraz kontroli i nadzoru w organi−
zacjach pozarządowych oraz usta−
wę o działalności pożytku pub−
licznego i wolontariacie. Poradni−
ki to wstęp do planowanych
w styczniu szkoleń z zakresu za−
rządzania projektem.
Partnerzy Funduszu chcą rów−
nież spotkać się z przedstawiciela−
mi organizacji pozarządowych,
aby omówić projekt stworzenia
w Płocku instytucji, która miałaby
się zajmować pozyskiwaniem do−
datkowych środków na finanso−
wanie projektów. – Jeszcze nie
wiemy czy będzie to Fundusz Lo−
kalny, stowarzyszenie czy funda−
cja – mówił Jarosław Chołodecki
z UNDP.
Na uroczystości w szkole mu−
zycznej była również Joanna
Kaczmarska z Levi’s Strauss Pol−
ska, która poinformowała, że fir−
ma ponownie zdecydowała się na
współfinansowanie
Funduszu
Grantowego. Wybierając go
spośród wielu zagranicznych ini−
cjatyw, Levi’s zdecydował się
przeznaczyć na czwartą edycję 50
tys. dolarów. Dalsze wsparcie,
począwszy od 2006 roku, będzie
zależało od pomyślnego rozwoju
projektu po zakończeniu współ−
pracy z UNDP oraz od umiejęt−
ności poszukiwania innych źródeł
finansowania (UE i inne firmy).
R.Ł., m.d.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Trzepowie (Ośrodek Kulturalno−
Oświatowy – Strażak); Parafialny Klub
Sportowy ”Imielnica” (aktywizacja
dzieci i młodzieży z różnych środowisk
na rzecz integracji poprzez sport i wy−
chowanie – kontynuacja); Uczniowski
Klub Sportowy ”Ejlot” (poprawa bez−
pieczeństwa na terenie miasta poprzez
wdrażanie adekwatnych programów
pomocy społecznej skierowanej do
grup wykluczonych); Płockie Stowa−
rzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek
(W krainie Literatury i Historii)
5 000 – 9 500 zł:

Płockie Towarzystwo Muzyczne
im. W. Lachmana & Państwowa
Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola
Szymanowskiego projekt partnerski
(I Międzynarodowe Spotkanie Mło−
dych Skrzypków) – 9,5 tys.; Parafia
pw. św. Jakuba (grupa uaktywnienia
społecznego – szukamy swego miej−
sca na płockim rynku pracy) – 9,5
tys.; Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej (zorganizowana zbiórka
odpadów wielkogabarytowych) –
8,37 tys.; Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów – Zarząd
Okręgowy z siedzibą w Płocku (inte−
gracja środowiska emeryckiego
z osobami niepełnosprawnymi, dzieć−
mi i młodzieżą) – 8,1 tys.; Stowarzy−
szenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
KAI KAIROS (Centrum Profilaktyki
i Terapii uzależnień KAI KAIROS
i Wydział Zdrowia i Spraw Społecz−
nych Urzędu Miasta Płocka − projekt
partnerski) – 5,42 tys.; Stow. ”Sta−
rówka Płocka” (Po osiemnastej na
Tumskiej) – 5 tys.
Małe Granty otrzymali m.in.:

Zespół Szkół Technicznych – Szkol−
ny Klub Żeglarski (szkolenie żeglarskie
na stopień żeglarza jachtowego); Okrę−
gowy Związek Brydża Sportowego
(szkółki brydża sportowego dla mło−
dzieży szkolnej); Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Płocku (warsztaty
działań twórczych dla dzieci uzdolnio−
nych plastycznie); Gimnazjum nr 5
(Klub turystyki rowerowej Ekorama);
Zespół Szkół Ogólnokształcących Spe−
cjalnych nr 7 (Ruszaj się, bo zardzewie−
jesz – wypoczynek dzieci z programem
rehabilitacyjnym ogólnorozwojowym
oraz Nam nie jest wszystko jedno –
biblioterapia i wycieczka−pielgrzymka
do Rzymu −,,Mamy marzenie”)
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*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*2005*

Komisje też
Rada
zaplanowała

Roczną pracę zaplanowały sobie także komisje stałe Rady
Miasta. Oto czym mają zamiar zajmować się w bieżącym roku.

Rada Miasta przyjęła ramowy plan
swojej pracy w 2005 roku. Oto czym
głównie będą zajmować się radni na
kolejnych sesjach:
25 stycznia – program rewitalizacji
Starówki, informacja na temat zadłuże−
nia miasta na koniec 2004 roku i budo−
wy Mazowieckiej Platformy Teleinfor−
matycznej
22 lutego – realizacja uchwały Rady
Miasta Płocka w sprawie łagodzenia
skutków bezrobocia, osoba niepełno−
sprawna w środowisku lokalnym, stan
przekształceń SZPZOZ, sprawozdania
komisji: rewizyjnej, skarbu, budżetu
i gospodarki finansowej, gospodarki
komunalnej
22 marca – stan bezpieczeństwa
publicznego, sprawozdanie z działal−
ności Miejskiego Rzecznika Konsu−
mentów, podsumowanie realizacji
„programu 300” (mieszkania czyn−
szowe), stan przygotowań wielolet−
niego planu inwestycyjnego, sprawo−
zdania komisji: polityki społecznej
oraz inwestycji, rozwoju i bezpie−
czeństwa miasta
26 kwietnia – sprawozdania: z reali−
zacji uchwał Rady Miasta za 2004 rok,
z realizacji budżetu 2004, udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta za
2004 rok
24 maja – realizacja wizji, kierun−
ków rozwoju i celów szczegółowych
Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Miasta, ochrona środowiska – stan śro−
dowiska na obszarze województwa
(informacja wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska)
28 czerwca – pozyskiwanie środ−
ków z funduszy strukturalnych, in−
formacja z kontroli przeprowadzo−
nych przez komisję rewizyjną
w 2004 roku
23 sierpnia – plan gospodarki od−
padami, informacja o programie
„W domu, w szkole, na ulicy” oraz
patologicznych zachowaniach mło−
dzieży
27 września – wykonanie budżetu
miasta za I półrocze 2005, realizacja
uchwały Rady Miasta o łagodzeniu
skutków bezrobocia, przygotowanie
szkół do rozpoczęcia roku szkolnego
2005/2006
25 października – Płocki Park Prze−
mysłowo−Technologiczny, współpraca
ze szkołami wyższymi
22 listopada – realizacja programu
gospodarowania mieszkaniowym za−
sobem gminy w latach 2004−2008, rea−
lizacja programu rozwoju turystyki
w mieście
13 grudnia – realizacja dróg doja−
zdowych do II przeprawy mostowej,
24. rocznica wprowadzenia stanu wo−
jennego
29 grudnia – przyjęcie budżetu
miasta na 2006 rok oraz planów pracy
Rady Miasta i komisji stałych na
2006 rok.
Ponadto stałymi pozycjami w po−
rządku obrad każdej sesji Rady Mia−
sta są: podjęcie uchwał i sprawy róż−
ne.
(j)
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Komisja Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
styczeń – zadłużenie miasta na koniec 2004 roku
luty – funkcjonowanie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
pod kątem gospodarki finansowej (2002−2004); efektywność
wykorzystania środków finansowych z budżetu miasta
w Płockim Parku Przemysłowo−Technologicznym
marzec – podsumowanie „programu 300” – rozliczenie fi−
nansowe, budowa II przeprawy mostowej wraz z drogami
dojazdowymi – rozliczenie kosztów
kwiecień – opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu
miasta za 2004 rok, opiniowanie wniosku o udzielenie Prezy−
dentowi absolutorium
maj – fundusze strukturalne (złożone wnioski), efekty kon−
troli podatkowej za lata 2002−2004 (z uwzględnieniem super−
marketów)
czerwiec – Fundusz Poręczeń Kredytowych, funkcjonowanie
Książnicy Płockiej (gospodarka finansowa 2002−2004)
lipiec – ocena prawidłowości remontów w zasobach mieszka−
niowych i placówkach oświatowych w latach 2002−2004
sierpień – sprawy bieżące
wrzesień – analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu za
półrocze 2005
październik – funkcjonowanie MDK im. Króla Maciusia
I pod kątem gospodarki finansowej (od 2002 roku), realizacja
Płockiego Parku Przemysłowo−Technologicznego
listopad – opiniowanie projektu budżetu miasta na 2006
rok, przyjęcie sprawozdania komisji i planu pracy na
2006 rok
grudzień – opiniowanie projektu budżetu miasta na 2006 rok.

Komisja Polityki Społecznej
styczeń – propozycje programowe dla dzieci i młodzieży
na ferie, nowe zasady finansowania placówek opiekuńczo−
wychowawczych
luty – kontrakty z NFZ na 2005 rok, stan przekształceń
SZPZOZ, osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym
marzec – działalność MOPS w 2004 roku i potrzeby z za−
kresu pomocy społecznej w 2005 roku, zaawansowanie prac
przy Centrum Organizacji Pozarządowych
kwiecień – działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, opiniowanie sprawozdania z re−
alizacji budżetu 2004 i wniosku o udzielenie absolutorium
maj – nowe zadania pomocy społecznej (odpłatność za po−
byt w DPS), ocena funkcjonowania szkół, przedszkoli i pla−
cówek wychowania pozaszkolnego
czerwiec – przygotowanie wypoczynku letniego oraz im−
prez kulturalnych i sportowych na wakacje, ocena funkcjono−
wania bibliotek, POKiS−u, MZOS−u i innych placówek upo−
wszechniania kultury i sportu (inwestycje i remonty)
lipiec – funkcjonowanie klas sportowych
sierpień – informacja nt. powołania Akademickiego Cen−
trum Wspierania Talentów, program „W domu, w szkole, na
ulicy” (patologiczne zachowania młodzieży)
wrzesień – przygotowanie placówek do nowego roku
szkolnego (zatrudnienie, baza, remonty, przetargi), ocena
rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście
październik – problem bezdomności, współpraca ze szko−
łami wyższymi, TNP i organizacjami krzewienia kultury
listopad – programy promocji i profilaktyki zdrowia, pro−
gram rozwoju ruchu turystycznego w Płocku
grudzień – przygotowanie propozycji i opiniowanie reali−
zacji budżetu, przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za
2005 rok i planu pracy na rok 2006.

Komisja Gospodarki Komunalnej
styczeń – program rewitalizacji Starówki
luty – działalność spółki Komunikacja Miejska, przyjęcie
sprawozdania z działalności komisji
marzec – stan bezpieczeństwa publicznego, podsumowa−
nie realizacji „programu 300”
kwiecień – ocena wykonania budżetu za 2004 rok, opinio−
wanie wniosku o udzielenie absolutorium

maj – stan środowiska na obszarze województwa, stan na−
sadzeń zieleni, ochrona skarpy i jej zagospodarowanie
czerwiec – wyniki działalności zakładów budżetowych
lipiec – zaspokojenie potrzeb miasta w wodę i odprowa−
dzanie ścieków (wyniki działalności spółki)
sierpień – ocena działalności ZUOK Kobierniki, gospoda−
rowanie odpadami komunalnymi
wrzesień – realizacja zadań inwestycyjnych w gospodarce
komunalnej w I półroczu 2005, ocena realizacji budżetu za
I półrocze 2005
październik – remont sieci ciepłowniczej – budowa nitki C,
informacja na temat remontu dróg
listopad – polityka mieszkaniowa (budownictwo, stawki
czynszu, wykupy lokali mieszkalnych)
grudzień – zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2006
rok, opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok.

Komisja Inwestycji, Rozwoju
i Bezpieczeństwa Miasta
styczeń – systemy ostrzegawcze i przeciwdziałanie klę−
skom żywiołowym, inwestycje planowane na 2005 rok
luty – wieloletnie plany inwestycyjne (ocena), ocena reali−
zacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne−
go, realizacja uchwał o łagodzeniu skutków bezrobocia
marzec – stan bezpieczeństwa publicznego w mieście (mo−
nitoring, perspektywy rozwoju, programy), informacja
o działalności Rzecznika Konsumentów, przyjęcie sprawo−
zdania z działalności komisji
kwiecień – ocena wykonania budżetu 2004, opiniowanie
wniosku o udzielenie absolutorium, stan zaawansowania in−
westycji pn. most i drogi dojazdowe
maj – analiza przygotowanych dokumentacji technicz−
nych, realizacja inwestycji miejskich w 2004 roku
czerwiec – przegląd inwestycji miejskich: druga przeprawa
mostowa, amfiteatr, oczyszczalnia Maszewo (posiedzenie
wyjazdowe), analiza wniosków złożonych w celu pozyskania
środków na inwestycje miejskie
lipiec – gospodarka wodno−ściekowa, inwestycje komu−
nalne
sierpień – patologiczne zachowania młodzieży w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych – profilaktyka i pro−
gram ”W domu, w szkole, na ulicy”
wrzesień – inwestycje w oświacie (potrzeby, ocena realiza−
cji), realizacja budżetu miasta za I półrocze 2005
październik – przegląd realizacji wybranej inwestycji (po−
siedzenie wyjazdowe), Płocki Park Przemysłowo−Technolo−
giczny, ocena przestrzegania prawa budowlanego w mieście
listopad – realizacja budownictwa komunalnego i socjal−
nego
grudzień – zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2006
rok, opracowanie planu pracy komisji w 2006 roku.

Komisja Rewizyjna
styczeń – analiza wykupu gruntów w latach 1998−2002 na
inwestycję pn. budowa mostu wraz z dojazdami, sprawozda−
nie z działalności komisji za rok 2004
luty – MZOS (wpływy na Podolance za 2003 i 2004 rok)
marzec – stan zadłużenia miasta w rozbiciu na okresy
spłat, informacja nt. inwestycji w 2004 roku
kwiecień – analiza sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2004 rok, opracowanie wniosku absolutoryjnego,
informacja na temat wyjazdów zagranicznych pracowników
Urzędu Miasta i radnych w latach 2003−2004
maj – kontrola wybranego przetargu
czerwiec – analiza zamówień z wolnej ręki w latach 2003−
2004
lipiec – analiza przyznawania środków finansowych przez
Fundusz Grantowy i UNDP
sierpień – bilanse spółek gminy Płock
wrzesień – informacja z wykonania budżetu miasta za
I półrocze 2005
październik – analiza unieważnionych przetargów przez
Urząd Miasta Płocka w latach 2003−2004
listopad – realizacja programów przyjętych przez Radę
Miasta
grudzień – realizacja interpelacji radnych.
Na każdym posiedzeniu wszystkich komisji opiniowane są
projekty uchwał Rady Miasta na najbliższą sesję, przyjmo−
wane są sprawozdania z poprzedniego posiedzenia, rozpatry−
wane sprawy różne i organizacyjne.
(j)
Sygnały Płockie

*RATUSZOWA POCZTA*RATUSZOWA POCZTA*RATUSZOWA POCZTA*RATUSZOWA POCZTA*RATUSZOWA POCZTA*RATUSZOWA POCZTA*

Ratuszowi
posłańcy
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze „Sygnałów”
od nowego roku korespondencję Urzędu Miasta adresowaną do
płocczan roznoszą gońcy. Prezentujemy zdjęcia ratuszowych po−
słańców, by adresaci nie mieli obaw przed otwieraniem im drzwi.
Każdy goniec posiada legitymację ze swoim zdjęciem.
Poniżej wzory zawiadomień o korespondencji do odebrania
(j)
oraz potwierdzenia odbioru pisma.

Sygnały Płockie

Anna Berdek−Paskuda

Barbara Sadowska

Beata Sobiecka

Dorota Skrocka

Grzegorz Linowski

Jolanta Dobrska

Łukasz Żaglewski

Mariusz Więclewski

Mariusz Żółtowski

Radosław Sulkowski

Renata Pietrołaj−Sławnicz

Tomasz Krajewski
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Apel
do mieszkańców Płocka i regionu płockiego
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia – Komitet Oddziału w Płocku zwraca
się z uprzejmą prośbą do swych ofiarodawców o korzystanie z możliwości
wsparcia naszej działalności i przekazywanie wpłat na rzecz naszego stowarzy−
szenia 1% podatku należnego w zeznaniu podatkowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycz−
nych oraz zmiany dokonane w 2004 roku, dają możliwość przekazywania
wpłat na rzecz NFOZ, który w swej działalności statutowej ma zapis organiza−
cji pożytku publicznego i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zebrane środki w całości przeznaczamy na rozwój bazy materialnej lecznic−
twa i ratownictwa medycznego, poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycz−
nej.
Środki finansowe prosimy przekazywać na nasze konto: PKO S.A. I/O Płock
87 1240 3174 1111 0000 2889 9693. Serdecznie dziękujemy.
Komitet Oddziału NFOZ w Płocku

Pomagamy, jak możemy
Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom” zakończyło kolejny rok
swej działalności, sprawiając trochę ra−
dości setkom dzieci pokrzywdzonych
przez los. Wśród wielu ubiegłorocz−
nych działań wymieńmy choćby niek−
tóre: włączyliśmy się w organizację im−
prezy integracyjnej w DPS „Przyjaz−
nych serc”, a także podobnej imprezy
w Imielnicy, gdzie zadbaliśmy o ubez−
pieczenie wszystkich uczestników,
a także wzbogaciliśmy menu o owoce
cytrusowe i ufundowaliśmy część na−
gród.
Z okazji „Mikołajek” dostarczyliśmy
słodycze do Warsztatu Terapii Zajęcio−
wej w Borowiczkach i Specjalnego
Ośrodka Szkolno−Wychowawczego nr 2.
Na naszą prośbę dyrektor Rejonowego

Urzędu Poczty p. Tadeusz Daszewski
przekazał paczki ze słodyczami dzie−
ciom w Miejskim Przedszkolu nr 33
i dodatkowo wzbogacił przedszkolną
imprezę koncertem pocztowej orkie−
stry.
Na święta Bożego Narodzenia Po−
wiatowemu Zespołowi Placówek Opie−
kuńczo−Wychowawczych w Gostyninie
przekazaliśmy podarunki za 6, 5 tys. zło−
tych.
Nasze Stowarzyszenie jest organizacją
pożytku publicznego, można więc w zez−
naniu podatkowym za 2004 rok 1 % po−
datku przeznaczyć na pomoc dzieciom
wpłacając pieniądze na konto:
BPH 90 10 6000 76 0000 401450037822.
Stanisław Lewandowski
Prezes Stowarzyszenia
„Pomoc Dzieciom”

Urząd Miasta Płocka
Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych
Składam serdeczne podziękowanie za zainteresowanie i przekazaną pomoc
na rzecz poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkańców budynku przy ul. Fa−
brycznej 2 w Sannikach. Jedna noc potrafiła zmienić ich życie, udowodniła
jednocześnie, że wśród nas są ludzie wrażliwi na życiowe tragedie. Państwa
życzliwy gest przyczynił się do zwiększenia pomocy pogorzelcom, a jednocześ−
nie ułatwił mi organizację wsparcia potrzebującym.
Z wyrazami szacunku
Maria Fudała
Wójt Gminy Sanniki

Ludziom dobrej woli
dziękujemy za paczki świąteczne wręczone podczas spotkania wigilijne−
go, które sprawiły ogromną radość mieszkańcom DPS „Przyjaznych serc”.
Ludzie dobrej woli, przybądźcie (...) aby nam wskazać drogi prawdy, poko−
ju i miłości – to słowa z orędzia Jana Pawła II na święta Bożego Narodze−
nia 2004. Stały się one szczególnie aktualne podczas naszego spotkania
przy wigilijnym stole (zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Kolory Życia”), które odbyło się w rodzinnej atmosferze, przepełnionej
wzajemną życzliwością i przyjaźnią.
Paczki przygotowaliśmy dzięki ofiarności: Pana Posła Wojciecha Jasińskie−
go, Katolickiego Radia Płock, Branżowych Związków Zawodowych PKN Or−
len, RMO „Tysiąclecia”, Stowarzyszenia „Kolory Życia”, Medilogistyki oraz
Studium Medycznego i Szkoły Podstawowej nr 12. Prosimy przyjąć podzięko−
wania za ofiarność, życzliwość i wrażliwość na potrzeby osób niepełnospraw−
nych.
Piotr Ostrowicki
Dyrektor DPS „Przyjaznych serc”
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Harmonogram aptek
dyżurujących na terenie miasta Płocka
w okresie od 03.01.2005r. do 04.07.2005r.
Termin dyżuru
data rozpoczęcia
dyżuru
03.01.2005r.
10.01.2005r.
17.01.2005r.
24.01.2005r.
31.01.2005r.
07.02.2005r.
14.02.2005r.
21.02.2005r.
28.02.2005r.
07.03.2005r.
14.03.2005r.
21.03.2005r.
28.03.2005r.
04.04.2005r.
11.04.2005r.
18.04.2005r.
25.04.2005r.
02.05.2005r.
09.05.2005r.
16.05.2005r.
23.05.2005r.
30.05.2005r.
06.06.2005r.
13.06.2005r.
20.06.2005r.
27.06.2005r.

data zakończenia
dyżuru
10.01.2005r.
17.01.2005r.
24.01.2005r.
31.01.2005r.
07.02.2005r.
14.02.2005r.
21.02.2005r.
28.02.2005r.
07.03.2005r.
14.03.2005r.
21.03.2005r.
28.03.2005r.
04.04.2005r.
11.04.2005r.
18.04.2005r.
25.04.2005r.
02.05.2005r.
09.05.2005r.
16.05.2005r.
23.05.2005r.
30.05.2005r.
06.06.2005r.
13.06.2005r.
20.06.2005r.
27.06.2005r.
04.07.2005r.

Apteka pełniąca dyżur
siedziba
apteki
Płock, ul. Kobylińskiego 6
Płock, ul. Dobrzyńska 2A
Płock, ul. Wolskiego 6/1
Płock, ul. Kolegialna 30
Płock, ul. Gałczyńskiego 11
Płock, ul. Wolskiego 6/1
Płock, ul. Jasna 13
Płock, ul. 3−go Maja 12
Płock, ul. Kolegialna 24
Płock, ul. Miodowa 2
Płock, ul. Wolskiego 6/1
Płock, ul. Bielska 32
Płock, ul. Kobylińskiego 6
Płock, ul. Nowy Rynek 2
Płock, ul. Wolskiego 6/1
Płock, ul. Gierzyńskiego 17
Płock, ul. Jachowicza 40
Płock, ul. Rembielińskiego 6
Płock, ul. Kobylińskiego 6
Płock, ul. Jachowicza 17
Płock, ul. Wolskiego 6/1
Płock, ul. Chopina 56
Płock, ul. Bielska 45
Płock, ul. Kobylińskiego 6
Płock, pl. Narutowicza 5
Płock, ul. Wolskiego 6/1

telefon
kontaktowy
263 34 45
268 49 67
263 32 53
262 48 24
268 77 86
263 32 53
262 94 06
262 00 22
262 21 63
262 01 66
263 32 53
268 67 79
263 34 45
262 39 45
263 32 53
268 67 44
264 70 84
264 74 44
263 34 45
266 89 33
263 32 53
268 48 93
364 99 30
263 34 45
262 25 06
263 32 53

W sytuacjach wyjątkowych, gdy apteka w zaplanowanym terminie nie może
pełnić dyżuru, mogą być wprowadzone zmiany do ww. harmonogramu. W takiej
sytuacji kierownik apteki zobowiązany jest do znalezienia zastępstwa i
poinformowania o zaistniałej zmianie kierowników wszystkich płockich aptek.

Dziękujemy...
Czytelnikom, instytucjom i wszystkim osobom nam życzliwym, które
obdarowały nas pięknymi życzeniami świątecznymi. Kartki z ciepłymi sło−
wami wsparcia otrzymaliśmy od: posła Andrzeja Piłata, wojewody mazo−
wieckiego Leszka Mizielińskiego, prezydenta Mirosława Milewskiego,
Płockiej Orkiestry Symfonicznej, prof. Janusza Zielińskiego – prorektora
Politechniki Warszawskiej, prof. Kazimierza Rycia z Uniwersytetu War−
szawskiego, Zbigniewa Kruszewskiego – kanclerza Szkoły Wyższej im.
Pawła Włodkowica, Wojciecha Kępczyńskiego – przewodniczącego Re−
gionu Płockiego NSZZ Solidarność, Marka Krysztofiaka – przewodniczą−
cego MKOiW NSZZ Solidarność, zespołu SZPZOZ, Towarzystwa Nauko−
wego Płockiego, Książnicy Płockiej, Młodzieżowego Domu Kultury,
Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych, firmy Stangpol, PEKLIMAR,
drukarni Agpress, Płockiego Parku Przemysłowo−Technologicznego, pre−
zesa MTBS – Mirosława Kłobukowskiego, Centrum Wspierania Biznesu,
Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Zbigniewa Tarki – komendanta Stra−
ży Miejskiej, Jarosława Bracha – komendanta policji w Gostyninie, Piotra
Ostrowickiego –dyrektora DPS „Przyjaznych serc”, pracowników i miesz−
kańców DPS w Brwilnie, mjr Stanisława Niskiego – dyrektora Zakładu
Karnego, Krzysztofa Dmoszyńskiego – prezesa Wisły Płock SSA, Katolic−
kiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta, Stanisława Lewan−
dowskiego – prezesa Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepeł−
nosprawnych, Stowarzyszenia „Silni Razem”, Stowarzyszenia Obrony
Spółdzielców, Wojciecha Paszkiewicza – kierownika teatru Młodego Ak−
tora, Mmd Public Relations Poland.
Dziękujemy za pamięć Radom Mieszkańców Osiedli, które także zapro−
siły nas na spotkania opłatkowe m.in. z Radziwia, Dworcowej, Starego
Miasta, Tysiąclecia oraz Porozumieniu Organizacji Kombatanckich a tak−
że Bożenie Cichockiej i Tomaszowi Zakrzewskiemu – rzecznikom praso−
wym OrlenGazu i PERN−u.
Dziękujemy za wszystkie życzenia złożone nam osobiście i telefonicz−
nie. Postaramy się w nowym roku nie zawieść Waszego zaufania i spełnić
przynajmniej część życzeń.
Ewa Jasińska
Małgorzata Domańska
Radosław Łabarzewski
Sygnały Płockie
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sów bez akcyzy oraz 450 płyt z pi−
rackim oprogramowaniem i muzy−
ką.
* Na ul. Kutnowskiej 55−letni kierowca
VW Bora potrącił rowerzystę, który
nagle wtargnął pod nadjeżdżający
pojazd. 50−letni mężczyzna z obra−
żeniami ciała trafił do szpitala.
* Na ul. Armii Krajowej pobito 19−lat−
ka i skradziono mu telefon komór−
kowy o wartości 700 zł.
* 45−letni kierowca ambulansu Polo−
nez, mając włączone światła błysko−
we i dźwiękowe, wjechał na skrzy−
żowanie ul. Bielska−Kwiatka na żół−
tym świetle i uderzył w prawy bok
Daewoo Tico. W wyniku zdarzenia
do szpitala trafił 75−letni kierowca
Tico.
* Na ul. Kazimierza Wielkiego złodzie−
je włamali się do Seicento i skradli
artykuły fryzjerskie (na zdjęciu)
o wartości 10 tys. zł. Policjanci zna−
leźli towar w jednej z klatek, w zam−
kniętym na kłódkę pomieszczeniu.
Zarzut kradzieży postawiono 18−let−
niemu płocczaninowi.

* Na Pl. Obrońców Warszawy policjan−
ci zatrzymali do kontroli VW Golfa.
Po sprawdzeniu, okazało się, że po−
jazd jest kradziony. Kierowca trafił
do aresztu, a samochód zabezpie−
czono.
* Na ul. Czwartaków nieznani wandale
wybili trzy szyby wystawowe
w sklepie spożywczym. Straty osza−
cowano na 300 zł.
* Z mieszkania przy ul. Słowackiego
zginął telefon komórkowy i aparat
cyfrowy.
Właścicielka
była
w mieszkaniu, ale spała, a złodziej
wszedł przez otwarte drzwi. Straty
– 2,2 tys. zł.
M.D.

Płock okiem statystyka
Wśród autobusów, które każdego
dnia wożą nas do pracy i szkół więcej
jest starych czy nowych i komforto−
wych niskopodłogowców? Ilu mamy
młodych przestępców skazanych przez
Sąd dla Nieletnich? A może kogoś za−
ciekawi ranking płockich firm na tle
pierwszych 500 firm w Polsce?
Od grudnia 2004 dostępny jest 11.
numer Miejskiego Zeszytu Staty−
stycznego za rok 2003, prezentujące
te oraz wiele innych zagadnień.
Ogromna różnorodność opisywanych
zjawisk sprawia, że każdy może
szybko i łatwo uzyskać interesujące
informacje na temat Płocka i porów−
nać je z województwem i całym kra−
jem. Wszystkie zestawienia zostały
Sygnały Płockie

ułożone w 10 tematycznych rozdzia−
łów np. ludność, oświata, kultura czy
bezpieczeństwo. Oprócz tego tablice
są opatrzone zwięzłymi komentarza−
mi i wnioskami, ułatwiającymi zro−
zumienie surowego materiału liczbo−
wego.
Źródła danych Zeszytu Statystyczne−
go to: Biuletyn Statystyczny Woje−
wództwa Mazowieckiego, Rocznik Sta−
tystyczny, raporty na zamówienie
Urzędu Miasta, jednostki gospodarcze
i informacje prasowe. Materiał został
opracowany przez Karola Chojnackie−
go i Katarzynę Sierandt z UMP. Zainte−
resowani mogą otrzymać egzemplarz
bezpłatnie w Urzędzie Miasta w pokoju
C−314.
mc

Tu usytuowana zostanie kolejna kamera

40 obrotowych oczu
Najpóźniej do końca roku płockie
ulice będzie monitorowało ponad 60
kamer. Oddział Zarządzania Kryzyso−
wego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta przygoto−
wuje się właśnie do przetargu na dzier−
żawę systemu monitoringu. Ma on zo−
stać ogłoszony w lutym.
Przypomnijmy, że w tej chwili ulice
obserwują 22 kamery obrotowe i dwie
stacjonarne (na skrzyżowaniu ulic Oto−
lińska−Chopina).
Centrum Monitoringu mieści się
w ratuszu. – Utworzone są dwa stano−
wiska robocze, przy których całodobo−
wo dyżurują pracownicy Urzędu Mia−
sta – wyjaśnia kierownik Oddziału Jan
Siodłak. – Wspierani są przez strażni−
ków miejskich i policjantów.
Obraz z kamer przekazywany jest na
sześć monitorów i zapisywany w syste−
mie cyfrowym oraz analogowym.
– Mamy również możliwość wykonywa−
nia zdjęć – mówi Jan Siodłak. – Wszyst−
kie materiały mają dobrą jakość i mogą

być wykorzystywane jako materiał do−
wodowy w sądzie.
Po rozstrzygnięciu przetargu przybę−
dzie przynajmniej dziesięć monitorów.
40 nowych obrotowych kamer zostanie
zainstalowanych w różnych miejscach
miasta, m.in. wzdłuż ul. Tysiąclecia,
Kobylińskiego, Jachowicza, Mickiewi−
cza i w okolicach dworca PKP/PKS.
– Ponadto więcej kamer będzie obser−
wować Stare Miasto – mówi kierownik
Oddziału. – Chcemy także, aby monito−
rowały rejon Wzgórza Tumskiego.
Efekty działań kamer są znaczące.
Od kiedy funkcjonuje monitoring
znacznie spadła w rejonach obserwo−
wanych np. liczba bójek. A jeśli docho−
dzi do wykroczeń, materiał na bieżąco
przekazywany jest policji, która wyko−
rzystuje go w prowadzeniu dochodze−
nia.
Kamery na płockich ulicach postawił
i wydzierżawił miastu Petrotel. Nowe
kamery również będą dzierżawione.
M.D.

Na pomoc Azji
W niedzielę, 9 stycz−
nia w kościołach w ca−
łej Polsce zorganizowa−
na została zbiórka pie−
niędzy na rzecz ofiar
kataklizmu w Azji. Or−
ganizacją akcji zajęła
się Caritas Polska.
Część zbiórek zorgani−
zowano już tydzień
wcześniej. Tak było też
w Płocku. Do soboty, 8
stycznia w całej diece−
zji płockiej zebrano bli−
sko 146,88 tys. zł. – To
dane ze 105 parafii die−
cezji płockiej – mówi ks. Jerzy Zając, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej. – Do
piątku czekamy na informacje z pozostałych (w sumie 245 parafii) i z banku.
W niedzielę w katedrze zorganizowany został z tej okazji koncert kolęd zat. ”U wi−
gilijnego stołu”, podczas którego wystąpili m.in. Edyta Ciechomska (sopran),
Wiesław Bednarek (baryton) i Bogusław Morka (tenor). Podczas spotkania odtwo−
rzona została rozmowa z ks. Julianem Baiju z diecezji Kolan (południowe Indie),
który podziękował parafianom z płockiej diecezji za wsparcie, pomoc i modlitwę.
Pieniądze nadal można wpłacać na konto Caritas Diecezji Płockiej: I/O PKO
Płock 42 1020 3974 0000 5302 0002 4521 z dopiskiem ”Azja”.
(rł)
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* W Al. Piłsudskiego złodzieje pobili
27−latka i skradli mu telefon komór−
kowy, pieniądze oraz zegarek.
* Dwóch mężczyzn spod lady skradło
telefon komórkowy o wartości 400
zł. Do zdarzenia doszło w sklepie
w Al. Jachowicza.
* Z ul. Wyszogrodzkiej zginął Ford
Escort o wartości 20 tys. zł.
* 28−letni kierowca VW Golfa potrącił
na przejściu dla pieszych 12−letnią
dziewczynkę, która z obrażeniami
ciała trafiła do szpitala. Do zdarze−
nia doszło na ul. Bielskiej, a u kie−
rowcy wykryto 0,3 promila alkoho−
lu.
* Z Fiata 126p zaparkowanego przy ul.
Kościuszki złodzieje skradli skaner
i laptop. Straty – 10 tys. zł.
* Policjanci zatrzymali dwóch Ormian
(46 i 57 lat), którzy sprzedawali nie−
legalny alkohol i papierosy na płoc−
kich targowiskach. Funkcjonariusze
zabezpieczyli 600 paczek papiero−
sów bez polskich znaków akcyzy
oraz 33 litry alkoholu niewiadomego
pochodzenia.
* Ze Skody Fabii zaparkowanej przy
Placu Dąbrowskiego złodzieje skra−
dli radio o wartości 650 zł.
* 68−letni kierowca Daewoo Lanosa ja−
dąc ul. Kolegialną nieprawidłowo
skręcał w lewo, zmuszając 23−letnią
kobietę kierującą Peugotem do zja−
zdu w prawo. Kobieta wjechała na
chodnik i potrąciła dwie osoby,
z których jedna trafiła do szpitala.
* Złodziej, wykorzystując nieuwagę
sprzedawczyni, skradł ze sklepu
przy ul. 1 Maja trzy telefony komór−
kowe o wartości ponad 2 tys. zł.
* Na ul. Łukasiewicza nieznany spraw−
ca potrącił 24−letniego pieszego
i odjechał z miejsca wypadku. Męż−
czyzna trafił do szpitala.
* 33−letni kierowca Forda Escorta na
przejściu dla pieszych przy ul. Pa−
dlewskiego potrącił 23−letnią kobie−
tę, która z obrażeniami ciała trafiła
do szpitala.
* Na giełdzie samochodowej przy ul.
Bielskiej policjanci wspólnie z cel−
nikami zatrzymali 120 sztuk odzieży
oznaczonej zastrzeżonymi znakami
towarowymi, 270 paczek papiero−
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Dla społeczności lokalnej niektóre budynki ważne są nie tylko ze względu na swoje walory artystyczne, ale i ze względu
na funkcje lub wydarzenia, jakie są z nimi związane. Taką budowlą jest Odwach, niewielki pawilon wartowniczy usytuo−
wany na rogu Placu Narutowicza (dawnym Rynku Kanonicznym) i ulicy Kościuszki (dawniej ulica Warszawska).

Odwach oznacza budynek warty gar−
nizonowej lub policji, których budowa
rozpowszechniła się w XVIII i na po−
czątku XIX stulecia. Często można je
odnaleźć w założeniach pałacowych.
W 1825 roku w Warszawie istniały 44
odwachy. Niektóre przetrwały do dnia
dzisiejszego i są małymi perełkami sto−
łecznej architektury np. stara i nowa
Kordegarda w Łazienkach oraz galeria
Kordegarda przed Pałacem Potockich
na Krakowskim Przedmieściu (gmach
Ministerstwa Kultury i Sztuki).
Nazwa Odwachu wywodzi się z języ−
ka niemieckiego i oznacza wartownię.
Kordegarda to powszechnie stosowana
nazwa wymienna dla odwachu, wywo−
dząca się z języka francuskiego. Dla
płockiej wartowni od czasu jej powsta−
nia, zawsze używano nazwy Odwach,
która dziś nie określa już funkcji bu−
dynku, a stała się jego nazwą własną.
Wartownia i areszt

Na początku XIX wieku odwach
w Płocku mieścił się w zabudowaniach
klasztoru podominikańskiego. W 1837
roku z polecenia Rządu Gubernialnego
w Płocku, władze municypalne miasta
przystąpiły do budowy nowego odwa−
chu wojskowego. Wyznaczony teren na
rogu Rynku Kanonicznego i ulicy War−
szawskiej, za 3000 zł polskich został
odkupiony od Kapituły Katedralnej.
Projekt przyszłej wartowni wykonał
Asesor Budowniczy Gubernialny Jakub
Michał Miklaszewski. W wyniku ogło−
szonej licytacji na budowę odwachu, 27
marca został zawarty kontrakt pomię−
dzy Rządem Gubernialnym a staroza−
konnym murarzem Landau Kempne−
rem. Entreprener (wykonawca), zobo−
wiązywał się za sumę 27 200 zł pol−
skich 10 gr wystawić dom na 32 i pół
łokcia długi, 20 łokci szeroki, urządzić
we wnętrzu dwie wystawy, izbę na od−
wach, izbę oficerską, areszt, trzy izby
dla aresztantów z kuchnią, dwie kloaki
z naczyniami ruchomymi, na zewnątrz
pomosty warty oficerskiej oraz zabez−
pieczyć inne niezbędne wyposażenie.
Pokrycie dachu miało być cynkowe.
Kontrakt przewidywał ukończenie bu−
dowy na 1 września 1837 roku.
Odwach był już we wrześniu wybu−
dowany, a protokolarny odbiór przez
budowniczego Miklaszewskiego odbył
się w październiku.
Odwach wojskowy to klasycystyczny,
parterowy, boniowany pawilon o dwóch
fasadach i wysuniętych ryzalitach w czę−
ści środkowej, zwieńczonych trójkątnymi
przyczółkami. Od strony Rynku Kano−
nicznego przyczółek jest podtrzymywany
przez masywne, o kwadratowym prze−
kroju filary. Dekoracja tympanonów,
wieńce z wstęgami, zostały zamontowa−
ne w latach 60−tych XX wieku.
Pomiędzy Rządem Gubernialnym
a Urzędem Municypalnym powstał spór
o estetyczne zagospodarowanie terenu
Sygnały Płockie
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Budynek z wolnością w tle

Jakub Michał Miklaszewski, Odwach, 1837 r.

wokół budynku. Dotyczył wystawienia
ozdobnego ogrodzenia i zasadzenia szpa−
leru kasztanów lub topoli wzdłuż ulicy.
W 1838 roku w wyniku licytacji, entre−
prenerem oparkanienia Odwachu został
cieśla Henryk Jürgens, ojciec rysownika
i znanego działacza politycznego białych
z okresu Powstania Styczniowego, Ed−
warda Jürgensa. W późniejszym okresie
renowacji, wymianę ozdobnego ogro−
dzenia wykonywał Abraham Goldman,
Abraham Turkeltaub, Dawid Szmyt. Na
początku XX wieku przed Odwachem
rosły kasztanowce, po drugiej wojnie
światowej nieodłącznym elementem by−
ły wierzby płaczące.
Asesor i entreprenerzy

Już w latach czterdziestych i pięć−
dziesiątych miały miejsce liczne napra−
wy i remonty Odwachu: wybite szyby,
zerwany dach, popsute zamki, wymiana
tynków i utensyliów. Niekiedy wystę−
powały one co roku, a częstą przyczyną
tych usterek była burza.
Jeszcze w 1838 roku Prezydent Miasta
odebrał Odwach od pułkownika Narbut−
ta, Komendanta Miasta Płocka, „dla re−
stauracji budowli tey”, a w 1845 roku
Rząd Gubernialny nakazał Urzędowi
Municypalnemu, który nie dopilnował
odbioru budowy Odwachu, dokonanie
jej teraz z delegowanym przez Naczelni−
ka Wojennego właściwym urzędnikiem
i Budowniczym Gubernialnym.
W 1848 roku miała miejsce anonimo−
wa denuncjacja przeciwko budowni−
czemu Miklaszewskiemu działającemu
na szkodę Skarbu, że wybudowany pod
jego nadzorem przez entreprenera Gol−
dmana ratusz w Wyszogrodzie został
wzniesiony wadliwie i z niedopalonej
cegły, w wyniku czego teraz w budyn−
ku jest wilgoć, a tynk stale odpada, że
od tego samego wykonawcy w Zakro−
czymiu odebrał jatki wystawione ze
starego drewna.
Nie jest znane zakończenie sprawy
donosu i śledztwa, jakie przeprowadzo−
no przeciw Asesorowi Budowniczemu

Gubernialnemu. Wiadomo, że w 1856
roku otrzymał on order św. Stanisława
III klasy.
Droga do wolności

Warta to czynność polegająca na pil−
nowaniu. Strzeże się tego, co ma się
cennego, lub tego co się komuś odebra−
ło. Polsce w końcu osiemnastego stule−
cia odebrano Wolność. Warta pełniona
w Odwachu miała za zadanie strzec te−
go zaboru.
Wojskowa funkcja budynku wysta−
wionego w centrum miasta spowodo−
wała, że w różnych momentach histo−
rycznych sam obiekt i jego otoczenie
było ważnym miejscem strategicznym.
W Płocku, w dżdżystą noc z 22 na 23
stycznia 1863 roku, atakiem na Odwach
rozpoczęło się Powstanie Styczniowe.
Godzina 12.15 w okolicy Trybunału
słychać pojedyńczy strzał i znów cisza.
Kwadrans później przy Katedrze rozle−
ga się dzwon – to malarz Wojśniewicz
daje sygnał! Za chwilę biją już wszyst−
kie dzwony, jak na rezurekcję! W domu
naprzeciw odwachu przy ul. Warszaw−
skiej słychać wymianę strzałów, podob−
no moskale robią tam jakąś rewizję.
Nagle, od strony Mostowej, rozlega
się gromkie „hura!” – po czym zaraz
huk wystrzałów powstańczych, lecz
w tej chwili odpowiada im z odwachu
grom strzałów karabinowych. Trwa
bezładna strzelanina. Nikt nikogo nie
widzi. Widoczny jest tylko szyldwach
pod latarnią i ten jest ranny. Nagle puł−
kownik Poźniak puszcza 3 rakiety.
Strzały milkną natychmiast. Powstańcy
milkną we mgle zupełnie, słychać z da−
la w ulicach jeszcze stąpania, coraz
słabsze, następuje cisza i spokój niczym
nie zmącony (Stefan Popkowski, „Pow−
stanie Styczniowe w Płockim i Płoń−
skim”, Płock 1939).
To, co nie udało się w 1863 roku, na−
stąpiło w roku 1918: 11 listopada. Cho−
dzą wieści, że Niemcy wkrótce już wyj−
dą. Na ulicach ruch. Wszyscy co chwila
wybiegają przed dom, rozglądają się

i oczekują czegoś. [...] Wszyscy opano−
wani są przekonaniem, że już nadszedł
czas i że dziś zaraz trzeba Niemcom
odebrać stanowiska. [...] Ujawniła się
w krytycznej chwili Polska Organizacja
Wojskowa, czyli Peowiaki, którzy w sile
100 ludzi, chociaż bez broni, jednak od−
dali na razie znakomite usługi. [...]
Niemcy odmaszerowali, zostawiając
broń. Na odwach wkroczyli Peowiacy.
12 listopada. Jesteśmy wolni! Niem−
ców nie ma! Zdawałoby się, że naokół
biją jakieś radosne dzwony. [...]Stał się
cud! Zaborcy i krzywdziciele uzbrojeni
od stóp do głów, ulegli woli bezbronne−
go narodu, pragnącego całą siłą wol−
ności (Maria Macieszyna, „Pamiętnik
Płocczanki”, Płock 1996).
Niecałe dwa lata później Polska
i Płock ponownie były zagrożone. Na−
wałnica przyszła ze wschodu. Obrona
państwa zyskała miano ”Cudu nad Wi−
słą”, a współczesne opracowania o wy−
darzeniach 1920 roku piszą jako o „Są−
dzie Bożym”.
Heroiczna obrona Płocka miała miej−
sce 18 i 19 sierpnia, a Odwach stanowił
jeden z licznych punktów obrony: O 4
przy bramie Wzajemnego Kredytu sta−
nął na koniu dowódca w czerwonym
płaszczu, czarny na twarzy i stąd wyda−
wał rozkazy. Pełno było bolszewików,
którzy kręcili się na koniach po Rynku,
wpadali galopem, znów zawracali. Bol−
szewicy zajęli odwach. Nasze mieszka−
nie było właściwie punktem obrony.
Przez nasze mieszkanie od Mostowej
przechodzili żołnierze. Początkowo ko−
mendę objął jakiś sanitariusz i prowa−
dził bardzo dzielnie walkę. Nasi żołnie−
rze uklękli za murem, karabiny pokładli
pomiędzy sztachety i stamtąd walili do
bolszewików. Wkrótce ich wyparli z od−
wachu (relacja P. Różańskiej – Rynek
Kanoniczny, Archiwum Towarzystwa
Naukowego w Płocku).
Odwach opanowali bolszewicy, ale
odbił go kapitan de Bure, przeprowa−
dzając żołnierzy z ulicy Mostowej przez
mieszkanie Różańskich we Wzajemnym
Kredycie. Kapitan Augustynowicz prze−
prowadzał żołnierzy przez ogród Sta−
szewskich z ulicy Mostowej (Maria Ma−
cieszyna, listy do męża, Archiwum To−
warzystwa Naukowego w Płocku).
Pomnik

W 1925 roku członkowie Stowarzy−
szenia Robotników Chrześcijańskich
w tajemnicy złożyli na Rynku Kano−
nicznym Płytę Poległych poświęconą
Obrońcom Płocka 1920 roku. Wybór
miejsca nie był przypadkowy. W rejo−
nie tego placu, przy wartowni i u wylo−
tu ulicy Mostowej miała miejsce dra−
matyczna walka z najeźdźcą. Około ro−
ku 1930 płyta została przeniesiona pod
Odwach, a po 1945 roku miejsce to sta−
ło się Grobem Nieznanego Żołnierza.
W latach 90−tych na Odwachu pojawiły
się tablice poświęcone bohaterom, któ−
rzy oddali życie za Ojczyznę, tym sa−
mym wartownia stała się elementem
pomnika – Grobu Nieznanego Żołnie−
rza.
Roman Rzymkowski
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Sztab w SDK

ny na 100 zł słoń trafił do firmy Petrotel.
Prezes Marian Ostrowicki zapłacił za
niego 5 tys. zł. Ateńską koszulkę wylicy−
tował Mieczysław Magierski (prezes
KMP) za 350 zł, wygrał również walkę
o pluszowe serducho orkiestry (50 zł),
dwa polary (250 zł), koszulkę z podpisa−
mi aktorów Teatru Dramatycznego
w Warszawie i jedną z lamp WOŚP (150
zł). W czasie licytacji aktywny był rów−
nież dyrektor poczty Tadeusz Daszew−
ski, który wygrał lampę (100 zł), a na ko−
niec zlicytował koszulkę WOŚP (1200
zł) oraz tort za 1000 zł. Ten zaraz trafił
do chóru „Minstrel” z Małachowianki,
jako podziękowanie za wspaniałe i spon−
taniczne zagrzewanie do walki uczestni−
ków licytacji. W sumie w Domu Dar−
mstadt zebrano ponad 21 tys.

Świat biznesu

Sztab w SDK, na tych trochę mniej
znanych płocczan czekali bardziej
znani, m.in Marek Mokrowiecki – dy−
rektor płockiego teatru, Aleksander
Niweliński – dyrektor zoo (któremu
towarzyszyła papuga Kasia) i Łukasz
Szczucki – szczypiornista Wisły. Tu
działał salonik „Gazety na Mazo−
wszu”. Po wrzuceniu pieniędzy do
puszki WOŚP można było zagrać
m.in. z Ryszardem Wolbachem w ko−
ści, a z prezydentem Mirosławem Mi−
lewskim w piłkarzyki.
O godz.17. rozpoczęła się wielka licy−
tacja w Domu Darmstadt dla świata biz−
nesu. Oprócz wspomnianego medalu
WOŚP, pod młotek poszedł słoń z porce−
lany przekazany przez wojewodę Leszka
Mizielińskiego, koszulka z olimpiady
w Atenach Roberta Korzeniowskiego (z
autografem) i gadżety WOŚP. Wycenio−

Sztab w SDK: Dariusz Romuzga, Paweł
Sobczak i Kuba, który za koszulkę i piłkę
zapłacił 200 zł.

Przed ratuszem

Scena na Starówce działała od godzi−
ny 11. Na początku występowali naj−
młodsi, potem – zespoły rockowe; obok
płockich, m.in. Less no more i Big Day.
Przy scenie czuwali strażacy, dwa wo−
zy pogotowia oraz policja i Straż Miej−
ska. Od 13. na Rynku Starego Miasta
można było oddawać krew w ambulan−
sie PCK. Przez pięć godzin akcji zgło−
siło się tam 68 osób. Zebrano ponad 30
litrów krwi. O 20., po „światełku do
nieba”, na scenę wyszedł Anastasis, na−
stępnie Harlem i Róże Europy.
Do końca stycznia trwać będą
jeszcze zbiórki w płockich szkołach
i przedszkolach.
(rł)

Na marginesie
Uważam, że na licytację nie powinno wystawiać się żywych zwierząt.
Na scenie przed ratuszem można było kupić pieska. Szkoda tylko, że na scenę
wpuszcza się mężczyznę, który chce za 3−tygodniowego pudla zapłacić... 40 groszy!!!
To żart w żałosnym guście. Na szczęście (chyba) znalazło się rodzeństwo, które zap−
łaciło 32 złote. Ale czy zdawali sobie sprawę, jaką odpowiedzialność biorą na siebie?
Podobnym brakiem rozsądku wykazała się babcia, która z wnuczkiem w Spół−
dzielczym Domu Kultury wylicytowała papugę. Po pół godzinie wróciła do SDK−u
przynosząc papugę z powrotem i prosząc o zwrot pieniędzy. 90 zł z puszki nie da się
wyjąć. Dobrze, że znalazł się mężczyzna, który oddał babci pieniądze. Dziecko nie
musi wiedzieć, że trzymanie w domu zwierzątka wiąże się nie tylko z przyjemnościa−
mi, ale również obowiązkami. Ale o tym powinni myśleć dorośli.
(m.d.)
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Po godz. 10 spod klubów osiedla
Dworcowa i Łukasiewicza wymaszero−
wały Kapele Podwórkowe wraz z wolon−
tariuszami. Tych sztab WOPR−u miał 65.
Wodniacy połączyli swe siły z policją
i Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową. To
właśnie w działającym przy PSM Spół−
dzielczym Domu Kultury odbywały się
koncerty i pokazy. Występowały dzieci
z zespołu Mark Dance. Był pokaz judo
i kick−boxingu oraz grupy antyterrory−
stycznej. WOPR pokazywał, jak na co
dzień pomaga płocczanom. Podziw pub−
liczności wzbudził najmłodszy polski ilu−
zjonista, 11−letni Rafał Szuliński, uczeń
pierwszej klasy płockiego gimnazjum.
Podobnie jak Witold Casetti gwiazda pro−
gramu „Wyprawa Robinson” i „Europa
da się lubić”, który długo rozdawał auto−
grafy. W sumie z licytacji uzbierano kwo−
tę blisko 2,5 tys. zł. Sztab WOPRu praco−
wał do godz. 18. Zebrał blisko 16,5 tys.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

dokoæczenie ze str. 1
Między godz. 14 a 15 sztab w Młodzie−
żowym Domu Kultury pękał w szwach.
Właśnie wtedy pierwsza zmiana wolonta−
riuszy donosiła pieniądze. O 15.45 z ich
zbiórki do kasy WOŚP wpłynęło blisko
30 tys. zł, a w sumie na koncie było po−
nad 47 tys. Pieniądze najpierw liczyli
skarbnicy – wolontariusze, a potem tra−
fiały do maszyny liczącej, którą nieod−
płatnie zapewnił bank Pekao SA. Wtedy
też w sztabie pojawiła się malutka Ola
z rodzeństwem (5−letnim Mateuszem i 6−
letnią Martą), którzy przekazali na orkie−
strę całoroczne swoje oszczędności.
O godz. 20 w kasie sztabu przy Tumskiej
było ponad 109 tys. zł.

Konsorcjum dwóch płockich firm:
„Lipowski” oraz Zakładu Energetyczne−
go Płock – Centrum Wykonawstwa Spe−
cjalistycznego, wybuduje Centrum Roz−
wiązywania Problemów Społecznych.
Firmy przebudują już istniejący
obiekt przy ul. Misjonarskiej 22 – daw−
na „samochodówka” (na zdjęciu). Po
remoncie budynek będzie pełnił nową
funkcję, zyska nowe pomieszczenia
oraz wejścia i tarasy dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W Centrum znajdą się m.in. pokoje
biurowe, pokoje terapii, sala konferen−
cyjna dla 60 osób oraz pokoje sypialne
dla 20 osób z zapleczem sanitarnym,
kuchnią i stołówką.
Teren wokół budynku zostanie upo−
rządkowany: powstaną chodniki pro−

wadzące do trzech wejść, parking
i ogród z ławkami, placem zabaw i bo−
isko.
Dzięki Centrum instytucje, związane
z udzielaniem pomocy mieszkańcom
znajdującym się w trudnej sytuacji ży−
ciowej, będą w jednym miejscu. Swoje
siedziby znajdą tam: Płockie Stowarzy−
szenie Klub Abstynentów, Miejska Ko−
misja Rozwiązywania Problemów Al−
koholowych, Ośrodek Mediacji, Lokal−
ny Ośrodek Wspierania Inicjatyw Spo−
łecznych, Stowarzyszenie KAI KAI−
ROS, noclegownia dla kobiet, Zarząd
Rejonowy PCK oraz organizacje poza−
rządowe.
Prace mają się zakończyć do 31 lipca
2005 roku i kosztować będą niecałe 2,1
mln zł.
(m.d.)

Przyjazna gazeta
Pierwszy numer gazetki „Przyjazne serca” zo−
stał wydany w grudniu 2004 r. Jest wspólnym
dziełem mieszkańców i pracowników Domu Po−
mocy Społecznej w Płocku. Na 44 stronach pis−
ma znalazły się m.in. historia DPS, opis metod
terapeutycznych prowadzonych w domu oraz re−
portaże, m.in. z wczasów w Sarbinowie, z udzia−
łu w akcji „Podwórko” oraz fotoreportaż ze
spotkania z Robertem Gonerą, Zbigniewem Za−
machowskim i Andrzejem Grabowskim. Jest też rozmowa z Rzecznikiem Osób Nie−
pełnosprawnych oraz galeria „domowych” twórców.
– Głównym celem stworzenia gazetki jest prowadzenie wszechstronnej tera−
pii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mówi dyrektor DPS Piotr Ostro−
wicki. – To również doskonała forma informowania sponsorów i darczyńców
o sposobie wydatkowania przekazywanych przez nich darowizn. Od sponsorów
pochodzi znaczna część środków na przygotowanie i druk pisma. W przyszło−
ści mają się w niej znaleźć ogłoszenia i reklamy. Pierwszy numer został wyda−
ny w nakładzie 50 egz.
(rł)

Urodziny „Jagiellonki”
Już 30 lat można korzystać z miej−
skiej pływalni. Jagiellonka została
otwarta dokładnie 21 XII 1974r. dzięki
współpracy dyrekcji, komitetu rodzi−
cielskiego i społecznego komitetu roz−
budowy L.O. im. Wł. Jagiełły w Płoc−
ku. Podczas obchodów trzydziestolecia
obecni na uroczystości goście mogli
podziwiać występy pływaczek syn−
chronicznych z Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Syrena” z Warszawy,
które zaprezentowały dwa programy
dwójkowe, a także emocjonować się

sztafetą pokoleń, w której dzieci z płoc−
kich szkół zmierzyły się z reprezentacją
nauczycieli.
Jagiellonka to oprócz dwóch base−
nów o wymiarach: 25m x 15m (naj−
głębszy w Płocku) i 9,5m x 15m rów−
nież sala gimnastyczna. Bezpieczeń−
stwa pływających pilnują profesjonal−
nie przygotowani ratownicy WOPR,
można również otrzymać fachową po−
radę i skorzystać z lekcji pływania. Po
wysiłku na odpoczynek i coś do zjedze−
nia zaprasza mała kawiarnia.
mc
Sygnały Płockie
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Kolejna, jedenasta edycja Płockiego
Kolędowania (15−16 stycznia) miała
swój wyrazisty anons w grudniu roku
poprzedniego w postaci dwóch koncer−
tów: 19. w katedrze (sopranistka Anna
Jeremus i znany bas Kazimierz Kowal−
ski z towarzyszeniem organisty Jarosła−
wa Domagały, chóru „Minstrel” LO im.
marsz. St. Małachowskiego w Płocku
i Kameralnego Zespołu Wokalnego
POKiS pod dyrekcją Sławomira Gał−
czyńskiego) i dwa dni wcześniej w sali
koncertowej PSM (Płocka Orkiestra
Symfoniczna i chór „Vox Juventutis”
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo−
wej pod batutą Bohdana Jarmołowicza,
sopranistka Antonina Kowtunow, wo−
kalista i skrzypek Jacek Zieliński oraz
saksofonista Maciej Sikała).
Większość wykonawców tego dru−
giego koncertu miała wszelkie dane,
by wystąpić właśnie w repertuarze
kolędowym: miejscowa orkiestra,
wspólnie z chórem „Poznańskie Sło−
wiki” i parą równie słynnych śpiewa−
ków, Teresą Żylis−Garą i Wiesławem
Ochmanem, nagrała jeszcze w 1999
roku płytę Najpiękniejsze kolędy
świata, a poznański instrumentalista
i dyrygent Bohdan Jarmołowicz, od
1992 roku dyrektor Państwowej Or−
kiestry Kameralnej w Słupsku, zreali−
zował na jej czele zbliżony repertua−
rowo album W dzień Bożego Naro−
dzenia. W charakterze solisty wystą−
pił tu między innymi Jacek Zieliński
– najszerzej znany jako członek Skal−
dów – który ze swą macierzystą gru−
pą wykonuje też na żywo program
Moje Betlejem.
Aranżacje zaprezentowane na płycie
W dzień Bożego Narodzenia w dużej
mierze powtórzono na płockim kon−
cercie (saksofonistę Henryka Miśkie−

wicza zastąpił Sikała, młodszy kolega
po jazzowym fachu, znany głównie ze
współpracy z grupą Miłość; koneksje
jazzowe ma też Jarmołowicz, jako
dawny członek wielkopolskiego zes−
połu Warsztat i laureat jednego z Mię−
dzynarodowych Festiwali Pianistów
Jazzowych w Kaliszu). Otrzymaliśmy
więc zestaw powszechnie znanych ko−
lęd, rodzimych i obcych – Jezus ma−
lusieńki, Dzisiaj w Betlejem, Jingle
Bell alias Pada śnieg, Stille Nacht,
Heilige Nacht alias Cicha noc, świę−
ta noc... – w opracowaniach tyleż bo−
gatych, co doprawdy smakowitych:
sola i duety wokalne na chóralno−or−
kiestralnym tle, saksofon w roli zaga−
jająco−dopowiadającej, różnorodność
odcieni
stylowo−brzmieniowych.
Wszystko to złożyło się na najbardziej
chyba udany z dotychczasowych wie−
czorów kolędowych z udziałem płoc−
kiej orkiestry.
I nie była to jedyna jej propozycja
w okresie gwiazdkowym: 29 grudnia
w katedrze odbył się koncert muzyki ba−
rokowej (Antonio Vivaldi – Gloria, Ar−
changelo Corelli – Concerto grosso Bo−
że Narodzenie) pod dyrekcją Anny
Bramskiej, z udziałem wiadomej orkie−
stry, chóru „Pueri Cantores Plocenses”
oraz alcistki Ewy Marciniec i sopranist−
ki Grażyny Flicińskiej−Panfil. Dwa dni
później, w wigilię Nowego Roku, orkie−
stra zaprezentowała się w stosownej na
tę okoliczność gali operowo−operetko−
wo−musicalowej, pod batutą dobrze zna−
nego płockiej publiczności Macieja Nie−
siołowskiego, z Małgorzatą Długosz
w roli gościnnej gwiazdy wokalnej.
Można więc powiedzieć, że orkiestra
– wzorem Świętego Mikołaja – zafundo−
wała swym stałym słuchaczom cały wo−
rek prezentów.
A. Dorobek

ARCHIWUM TEATRU

Świąteczna orkiestra

Premiera „Krakowiaków i Górali”, 12 stycznia 1975 r.

30 lat teatru
12 stycznia 1975 roku, po 37 latach
przerwy płocki teatr wystawił swoją
pierwszą premierę – „Krakowiaków
i górali” w reż. Jana Skotnickiego,
pierwszego dyrektora powojennej
sceny w Płocku. Uroczystego otwar−
cia teatru dokonali rodzice chrzestni:
Ryszarda Hanin i Janusz Łomnicki.
Z początku funkcjonował jako Te−
atr Płocki – Ośrodek Kultury i Sztu−
ki, gdyż założeniem ówczesnych
władz Płocka było, aby pełnił on
również funkcję domu kultury. Po
pięciu latach placówce nadano imię
Jerzego Szaniawskiego – Aby miasto
było takie jak być powinno, musi być
w nim teatr, orkiestra, bez względu

Wyzwania ery cyfrowej
Obserwowana ostatnio ogromna
dynamika rozwoju technologii telein−
formatycznych sprawia, że na popu−
larności zyskuje pojęcie społeczeń−
stwa informacyjnego, które niesie ze
sobą rewolucyjne wręcz przewarto−
ściowanie najbardziej popularnych
ludzkich postaw. Wspomniana rewo−
lucja dotyka także płocką społecz−
ność i w związku z tym Towarzystwo
Naukowe Płockie, przy udziale no−
wego płockiego stowarzyszenia Cen−
trum Innowacji Społeczeństwa Infor−
macyjnego, zainicjowało 10 stycznia
br. cykl spotkań pod wspólnym tytu−
łem Globalne społeczeństwo infor−
macyjne.
Spotkanie otworzył prezes Towa−
rzystwa Naukowego Płockiego dr
hab. inż. Zbigniew Kruszewski
i przedstawił aktualne informacje,
dotyczące Procesu legislacji ustawy
o społeczeństwie informacyjnym,
któremu prezes z ramienia Senatu RP
przewodniczy. Wspomniał także
o jednym z najważniejszych rządo−
Sygnały Płockie

wych dokumentów, traktującym
w sposób ogólny o zmieniającej się
rzeczywistości jakim jest Strategia
informatyzacji Rzeczpospolitej Pol−
skiej – ePolska na lata 2004−2006.
Dokument powstał w grudniu 2003
roku i ma na celu przybliżyć korzy−
ści, jakie niesie ze sobą informatyza−
cja naszego życia prywatnego i pub−
licznego. Przedstawiony jest tam za−
równo ogólny kierunek, w którym
powinien dążyć nasz kraj, jak rów−
nież szczegółowe plany działania, za−
wierające określone rozwiązania
i kompleksowe ich wykorzystanie.
Oczywiście, realizacja opisanych
w nim zamierzeń warunkuje m.in.:
– powszechność dostępu do treści
i usług udostępnianych elektronicznie,
– sprawność tworzenia szerokiej
i wartościowej oferty treści i usług
dostępnych w internecie,
– powszechna umiejętność posługi−
wania się teleinformatyką.
Krzysztof Buczkowski – członek
TNP, doktorant i wykładowca Poli−

techniki Warszawskiej oraz współza−
łożyciel i prezes stowarzyszenia Cen−
trum Innowacji Społeczeństwa Infor−
macyjnego przedstawił istotę, naj−
ważniejsze definicje i reguły rządzą−
ce społeczeństwem informacyjnym.
Jedna z przytoczonych przez Bu−
czkowskiego definicji określa społe−
czeństwo informacyjne jako [...] społe−
czeństwo, w którym informacja jest in−
tensywnie wykorzystywana w życiu eko−
nomicznym, społecznym, kulturalnym
i politycznym; to społeczeństwo, które
posiada bogate środki komunikacji
i przetwarzania informacji, będące
podstawą tworzenia większości docho−
du narodowego oraz zapewniające źró−
dło utrzymania większości ludzi [...].
Organizatorzy zapowiedzieli kolej−
ne spotkania z tego cyklu, które już
w sposób bardziej szczegółowy dot−
kną określonych zagadnień społe−
czeństwa informacyjnego, np.: elek−
tronicznej administracji, e−learningu
(nauczanie przez internet), problemu
wykluczenia cyfrowego itd.
K. B.

na to czy kosztuje mało czy dużo. Na−
sze miasto musi mieć swoją godność,
musi mieć co pokazać... Ambicje
mieszkańców miasta właśnie tak się
wyrażały – wspominał początki „no−
wego teatru” prof. Jan Skotnicki pod−
czas sesji naukowej w 2002 r. w To−
warzystwie Naukowym Płockim.
Trudno również sobie wyobrazić, aby
miasto, które jako jedno z pier−
wszych w Polsce miało swój stacjo−
narny teatr, dalej bez niego istniało.
Trzy lata temu obchodziliśmy 190−le−
cie sceny dramatycznej w Płocku (od
1812 r.).
W piątek, 14 stycznia 2005 r.,
świętowano, najnowszą, trzydziesto−
letnią historię teatru. Dyrektor Marek
Makrowiecki zaprosił płocczan na
wieczór wspomnień, zatytułowany
„Nasz teatr”. – To nie będzie spek−
takl, ale w zasadzie taki benefis –
mówił przed uroczystością. – Trochę
fragmentów sztuk, piosenek ze spek−
takli, anegdot. Zaproszenia otrzymali
również dotychczasowi dyrektorzy,
aktorzy i reżyserzy z nim związani,
m.in. Krzysztof Jędrysek, Jerzy Bie−
lecki, Jan Skotnicki i Adam Hanusz−
kiewicz (relacja z uroczystości w na−
stępnym numerze).
Dyrektor Marek Mokrowiecki za−
powiada, że to dopiero początek ju−
bileuszowych imprez i przedstawień,
choć na razie nie zdradza szczegó−
łów. Wszystko wskazuje na to, że
będzie to również przełomowy rok
pod względem prac remontowych.
Niedługo powinien rozpocząć się re−
mont elewacji od strony parkingu
i hotelu Petorpol. Wkrótce powinny
zostać ogłoszone przetargi na remont
pozostałych dwóch elewacji oraz
sceny. – Planujemy dużą ingerencję
w materię sceniczną – mówi Mokro−
wiecki. Wymienione zostaną podłogi
i oświetlenie. Planowana jest przebu−
dowa nadscenia oraz dolnego i gór−
nego foyer.
(rł)
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Uchwały, interpelacje i zarządzenia

Zapytaliśmy Państwa od których
tematów zaczynacie lekturę „SP”. Tu
zdecydowanie wygrały uchwały, in−
terpelacje, zarządzenia i relacje z se−
sji (41 proc. wskazań).
Na drugim miejscu (26 proc. wska−
zań) relacje z wystaw, koncertów
i imprez kulturalnych. Na trzeci miej−
scu ex equo sprawy społeczne i histo−
ria (po 24 proc. wskazań), a na
czwartym inwestycje (19 proc.).
Te wyniki potwierdziła odpowiedź
na pytanie: Które materiały publiko−
wane w piśmie są szczególnie intere−
sujące); 19 proc. ankietowanych
wskazało właśnie te, podkreślając, że
dobrze wypełniamy swoją misję i, że
jesteśmy jedyni, którzy o tym infor−
mują dokładnie (uchwały, interpela−
cje i zarządzenia). W połączeniu
z aktualnymi wiadomościami, drugą
stroną gazety z rubryką „minęło pół
miesiąca” daje to już 29 proc.
wszystkich wypowiedzi.
Na drugim miejscu zmiana. Tu za
szczególnie interesujące uważacie
Państwo sprawy dotyczące rozwoju
i rozbudowy miasta, inwestycji i gos−
podarki oraz rynku pracy. Choć nie
mniejszym zainteresowaniem cieszą
relacje z imprez kulturalnych. Tu na−
leży też podkreślić, że blisko 80 proc.
ankietowanych uważa nasz dodatek
„MiastO!Żyje” za potrzebny i że
spełnia on swoją rolę. Zainteresowa−
niem cieszą się również strony po−
świecone historii miasta oraz kronika
policyjna i sprawy dotyczące bezpie−
czeństwa.
Optymalnie i interesująco

Aż 2/3 z Państwa uważa, że nie ma
zbędnych tematów w gazecie. Pisali
Państwo „wszystkie są ciekawe, po−
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Więcej koloru

Na pytanie „Co Pani/Pan radzi
zmienić w sposobie redagowania pis−
ma” 45 proc. ankietowanych odpo−
wiedziała „nic” lub nie wpisało swo−
ich uwag. „Podoba mi się w obecnym
kształcie. Tak trzymać” – napisała
jedna z czytelniczek.
9 proc. chciałoby więcej koloru,
choć jeśli połączyć to z oceną szaty
graficznej, jakości zdjęć i opracowa−
niem pisma to koloru domaga się już
17 proc. czytelników. Również 9
proc. uważa, że za mało jest informa−
cji nt. inwestycji, gospodarki i rynku
pracy. Z kolei tyle samo zwolenni−
ków i przeciwników (7 proc.) mają
materiały poświęcone historii. Pozo−
stałe sugestie to „więcej krzyżówek
i rozrywki”. Niektórzy życzyliby so−
bie horoskopy i program telewizyjny
lub kącik poetycki dla dzieci.
Czytelnicy cenią „bezstronności
relacji, obiektywizm materiałów re−
dagowanych przez dziennikarzy”. 28
proc. radzi nam się nie zmieniać. Co
czwarty ankietowany nie wyobraża
sobie, aby w „SP” mogło zabraknąć
uchwał, zarządzeń, interpelacji i rela−
cji z sesji, a 14 proc. myśli podobnie
na temat stron poświęconych bezpie−
czeństwu (zwłaszcza „kronika poli−
cyjna”). Radzili również Państwo nie
zmieniać szaty graficznej (8 proc.),
tytułu pisma (6 proc.) i składu redak−
cyjnego (4 proc.).
Większość (96 proc.) dobrze oce−
nia szatę graficzną, jakość zdjęć
i opracowanie pisma (z czego 41
proc. odpowiedziało zdecydowanie
tak), choć pojawiły się uwagi, że
czarno−białe zdjęcia są czasami nie−
wyraźne lub za małe. Stawiają Pań−
stwo zdecydowanie na kolorowe
zdjęcia. Jednak większość z Czytel−
ników podkreśla, że szata graficzna
jest „zadowalająca”, „niejednokrot−
nie lepsza niż w innych gazetach”,
„dobry papier”, a pismo jest „przej−
rzyste”, „dopracowane” i „profesjo−
nalne”. Mimo uwag krytycznych wo−
bec czarno−białych zdjęć większość
z Państwa pisze, że są „niezłej jako−
ści”, „czytelnie dopracowane”, „ład−
ne i ciekawie obrabiane” a nawet
„dobrze zrobione pokazujące to, co

Dostęp do pisma

Ponad 1/3 ankietowanych przycho−
dzi po „SP” bezpośrednio do Biura
Obsługi Klienta lub na portiernie
UMP. Co czwarty czytelnik odbiera
je w sklepie PSS, Polomarkecie lub
innym oraz przez znajomych. 16
proc. dociera do „SP” w inny sposób;
najczęściej w zakładzie pracy i w ta−
kich instytucjach jak bank, uczelnia
wyższa lub urząd pocztowy, niektó−
rzy w Książnicy lub Bibliotece im.
Zielińskich.
Większości taka forma kolportażu
odpowiada. 43 proc. deklaruje odbiór
pisma w BOKu lub na portierni
UMP, 39 proc. w sklepach lub przez
znajomych. 16 proc. proponuje inne
sposoby, np. w hipermarketach (6
proc.) lub własną skrzynkę pocztową
(9 proc.), a nawet prenumeratę.
Akceptują Państwo również czę−
stotliwość ukazywania się „SP” (74
proc. tak jak dotychczas, 10 proc.
chciałoby sięgać po nas co tydzień, 8
– co miesiąc, a 6 proc. nie ma zda−
nia).
Dziękujemy wszystkim, którzy
zdecydowali się wypełnić naszą an−
kietę. Zapewniamy, że wszystkie
uwagi przemyślimy i wyciągniemy
wnioski. Dziękujemy za wyrazy sym−
patii i uznania. Jeden z czytelników
napisał: dzięki Sygnałom mam aktu−
alny przegląd spraw i nowości. Na
bieżąco z pierwszego źródła. Znam
grafik imprez, drugi podkreślał znam
już Sygnały, więc wiem czego gdzie
szukać. Słowa tak trzymać lub radzę
się nie zmieniać pozwalają nam wie−
rzyć, że dobrze wypełniamy swoją
misję, choć przyjmujemy również
uwagi krytyczne i wszystkie błędy
lub niedogodności postaramy się na−
prawić. Oczywiście niektórych nie
uda nam się zrealizować, np. trudno
będzie powiększyć dział rozrywki
(wspomniane krzyżówki i jolki), czy
dostarczyć gazetę do skrzynek pocz−
towych, co znacznie podniosłoby
koszty jej wydawania.
Jeszcze raz dziękujemy. Wśród
osób, który przyniosły do redakcji
ankiety wybraliśmy najciekawsze
wypowiedzi i propozycje, a następnie
z nich wylosowaliśmy osoby, które
otrzymają nagrody.
(oprac. rł)

39% 39% 11% 9%

studenci

faktycznie ma być pokazane do dane−
go artykułu”.

renciœci

trzebne i interesujące” albo „opty−
malne”. 9 proc. nie lubi czytać uch−
wał i interpelacji, 7 – sportu, a 2
proc. wskazało na historię. Były też
inne, np. zbyt obszerne relacje z se−
sji, historii zabytków, za zbędne uz−
nano informacje „Wodociągów Płoc−
kich”.
Z autorów najwyżej cenią państwo
Małgorzatę Domańską (17 proc.
wskazało ją imiennie) oraz Romana
Rzymkowskiego (11 proc.). 35 proc.
nie ma ulubionych, a 24 proc. ceni
cały zespół redakcyjny. Pisali Pań−
stwo „wszyscy autorzy są ciekawi
i rzetelni”. Choć jeden z ankietowa−
nych wskazał w tej rubryce wypowie−
dzi prezydentów i dyrektorów wy−
działów.

bezrobotni

W numerze 20 i 21 zamieściliśmy
ankietę skierowaną do naszych czy−
telników. Czas na podsumowanie,
z którego wynika, że zdecydowana
większość (87 proc.) z Państwa czyta
nas regularnie, 4 proc. raz na kwartał
a 9 proc. rzadziej. Blisko połowa jest
raczej zadowolona z obecnej formu−
ły pisma, a 42 proc. ankietowanych
na to pytanie odpowiedziało: zdecy−
dowanie tak, co daje ponad 91 proc.
pozytywnie oceniających „SP”. Zde−
cydowanych głosów niezadowolenia
nie było, ale 9 proc. odpowiedziało,
że raczej nie podoba im się ogólna
formuła pisma. Tu należy się wyjaś−
nienie. Niezadowolenie koncentruje
się przede wszystkim na braku odpo−
wiedniej ilości kolorowych stron;
niektórzy chcieliby aby cała gazeta
była w kolorze. Były też osoby, które
w pytaniu czwartym postawiły krzy−
żyk przy pkt. C (raczej nie zadowolo−
ny z ogólnej formuły pisma), ale już
na pytanie co radziłyby zmienić
w sposobie redagowania odpowiadały
„nic”, a w pytaniu o szatę graficzną,
jakość zdjęć i opracowanie pisma
wpisywały „są dobre”, a nawet „zde−
cydowanie dobre”.

emeryci

Oceniliście naszą pracę

aktywnoœæ zawodowa

pracuj¹cy

Ankieta czytelników „Sygnałów Płockich”

2%

czytelnictwo
Czy “SP” czyta Pani/ Pan:

87%
4%

9%

regularnie
raz na kwarta³
sporadycznie

Nagrody otrzymują:
Jerzy Pisarski (radiomagneto−
fon), Elżbieta Grzesiek (toster);
książki: Janina Antoszkiewicz
(„Kuchnia Polska” J. Kuronia),
Danuta Lubieniecka („365 obia−
dów”
Ćwierczakiewiczowej),
Krystyna Baranowska („365
obiadów”), Tadeusz Dejnecki
(„Jedyne praktyczne przepisy”),
Irena Bieniek („Jedyne praktycz−
ne przepisy”) oraz Tadeusz Jeż
(„Jedz i żyj zdrowo z porami ro−
ku”)

Sygnały Płockie

Miejski Ogród Zoologiczny cały czas się zmienia. Jednak planowane na najbliższe
lata inwestycje na zawsze zmienią jego oblicze.
Wieści z zoo

Słoń z widokiem na Wisłę
MARCIN CIEPLAK

dokiem na Wisłę. Krzewy porastające skarpę zostaną
nieco przycięte. Budowa wybiegu ma się rozpocząć
jeszcze w tym roku.
Podwodne zabawy

Sygnały Płockie

Lwia rodzina

Trwa jeszcze remont terrariów w pawilonie dydak−
tyczno – naukowym. Kilka lat temu wykonany został
pierwszy etap – lewa strona. W 2004 r. rozpoczęto ko−
lejny. Z 14 zaplanowanych terrariów gotowych jest
sześć. Zostały powiększone i udoskonalone. Lepiej
imitują środowisko naturalne i są wielogatunkowe.
Zlikwidowano, utrudniające dostęp barierki i ławy,
które nie będą już potrzebne. Okna widokowe zostały
obniżone i najmłodsi bez przeszkód mogą teraz oglą−
dać zwierzęta z ziemi.
W styczniu, a najpóźniej w lutym powinna powię−
kszyć się lwia rodzina. W Holandii na przyjazd do
Płocka czekają dwie młode samice. ZOO poszukuje
taniego przewoźnika lub sponsora, który podobnie jak
kilka lat temu Honda (przyjazd hipopotamów) móg−
łby w całości lub częściowo sfinansować transport.
Ponownie powiększyła się z kolei rodzina oryksów
szablorogich. Kilka tygodni temu w Płocku na świat
przyszła samica. Nasza hodowla jest wysoko ocenia−
na przez europejskiego koordynatora tego gatunku.
Zwłaszcza samiec – ojciec wszystkich, urodzonych
w Płocku, młodych – który pochodzi w prostej linii od
rodziców żyjących jeszcze na wolności. Być może on
i kilku członków płockiej rodziny pojadą do Afryki
odnawiać gatunek w środowisku naturalnym.
(rł)

IX wieków
Małachowianki
Ostatnia książkowa premiera miesiąca minionego
roku w Książnicy Płockiej to album autorstwa Haliny
i Stanisława Płucienników zatytułowany „Małacho−
wianka, IX wieków płockiej szkoły”. Książka przyb−
liża czytelnikowi bogatą historię liceum, opisuje nau−
czycieli i wychowanków, a także zwraca uwagę na ar−
chitekturę budynku. – Książka powinna mówić sama
za siebie, staraliśmy się to osiągnąć. Zdjęcia są bar−
dzo różne, zarówno współczesne jak i robione dawno
temu. Jest wiele materiałów reprodukowanych i hi−
storycznej dokumentacji. Zadbaliśmy, aby każde zdję−
cie było dokładanie opisane – powiedziała Halina
Płuciennik.
– Staraliśmy się wyeksponować elementy romań−
skie budowli, jednak nie do wszystkich materiałów
udało nam się dotrzeć, co uszczupliło przede wszyst−
kim szatę graficzną – dodał Stanisław – poza tym zre−
alizowaliśmy prawie wszystkie zamierzenia.
Książka została wydana w nakładzie 2 tysięcy eg−
zemplarzy, dzięki środkom pochodzącym z Funduszu
Grantowego. Zainteresowani mogą ją nabyć w Książ−
nicy Płockiej w cenie 35 zł.
mc

Tryptyk Rzymski

WALDEMAR LAWEN DOWSKI

Projektowanie wybiegu dla słoni powoli zmierza ku
końcowi. Wraz z pawilonem zajmie ponad 1,5 ha po−
wierzchni i będzie większy od warszawskiego. Pow−
stanie w miejscu „grzybka” i wybiegu dla lam.
Przeszklona kopuła pawilonu stanie tuż przy alejce
i ogrodzeniu (od strony torów kolejowych). Tu będą
cztery wybiegi dla samic i jeden dla samca. Będzie je
można dowolnie łączyć i rozdzielać, np. gdy samica
będzie miała młode. Miejsce dla publiczności ograni−
czone będzie fosą i pasem zieleni. Zresztą tej ostatniej
zarówno w budynku, jak i na wybiegu ma być dużo.
Pośrodku budynku stanie ażurowa kolumna, którą
zwieńczy świetlik. Będzie to kolejny pawilon dostęp−
ny w czasie zimnych miesięcy, gdzie zwiedzający bez
przeszkód obejrzą zwierzęta. Powstanie również wej−
ście dla osób niepełnosprawnych, toalety i sala konfe−
rencyjna na kilkaset osób. To na razie wstępna kon−
cepcja, ale można liczyć, że ostateczny projekt nie bę−
dzie zbytnio od niej odbiegał.
– Przede wszystkim pod uwagę bierzemy wygodę
słoni, a jednocześnie liczymy koszty – mówi dyrektor
płockiego zoo Aleksander Niweliński. Dlatego budy−
nek nie będzie zamaskowany, jak to bywa w krajach
Europy Zachodniej. Jednak jego przeszklona kon−
strukcja powinna mu nadać lekkości. Dzięki ograni−
czeniu kosztów elementów widokowych projektowa−
na przestrzeń wybiegów jest przynajmniej dwukrotnie
większa niż określają to międzynarodowe normy.
Wrażenie z pewnością będzie robił sam wybieg z wi−

Dobiega końca wymiana ogrodzenia dla żyraf.
Zgodnie z przyjętym przed laty założeniem metalowe
elementy zastąpiły drewniane żerdzie. Wszystko za
pieniądze sponsora. Zmieni się też nieco przestrzeń za
żyrafiarnią. Basen, w którym niedawno jeszcze pły−
wały foki służyć będzie pingwinom. Wybieg jest
w fazie projektu. W przedniej ścianie basenu ma pow−
stać okno widokowe pozwalające obserwować pod−
wodne zabawy tych sympatycznych zwierząt. Na ty−
łach wybiegu wybudowane zostaną domki lęgowe,
które z zewnątrz będą wyglądały jak skały. Kiedy
wszystko będzie gotowe do Płocka z ZOO Münster
przyjedzie całe stado – 15 pingwinów.
Na realizacje czeka również kanalizacja deszczowa
i oświetlenie alejek. Teraz całe ZOO oświetla kilka
wysokich lamp ulicznych. Ta sytuacja nie jest kom−
fortowa ani dla zwierząt, ani dla ludzi. W przyszłości
zastąpią je lampy ogrodowe ustawione wzdłuż alejek.
– Ich światło jest dyskretne, nie zakłóca spokoju zwie−
rząt – podkreśla Niweliński. Ułatwi również porusza−
nie się zwiedzającym podczas wieczornych spacerów
i pracownikom ogrodu w nocy.

Grudniowa inscenizacja „Tryptyku Rzymskiego” Ja−
na Pawła II to czwarta i ostatnia premiera sezonu
2004/2005 w Teatrze Dramatycznym. Przybliżenia wi−
dzom przemyśleń papieża podjął się w autorskim spek−
taklu Witold Mierzyński. Sens przemijania, cud stwo−
rzenia, istota człowieczeństwa i tragedia Abrahama
zmuszonego do zabicia pierworodnego syna to wybrane
wątki, którymi autor zmusza widza do głębszej refleksji.
– Tryptyk to kopalnia znaczeń, które każdy może i po−
winien odkrywać na nowo. Symbolika poematu jest
niezwykle bogata i pozwala na całą gamę interpretacji,
co pokazuje jak złożonym i przełomowym jest dziełem.
Zawarte są też wspomnienia papieża z czasów gimna−
zjum, z okresu krakowskiego i watykańskiego. Są prze−
myślenia nad losem świata, nad ludźmi i jest również
przypomnienie wielkiej ofiary, która miała nas zbawić.
To także ostrzeżenie dla świata przed jego ostatecznym
finałem – powiedział Witold Mierzyński.
Opracowanie muzyczne spektaklu przygotował
Krzysztof Wierzbicki. Zainteresowani będą mogli
obejrzeć przedstawienie 30 stycznia 2005.
mc
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Zwycięska szopka z klubu „Przyjaciel Dziecka”

Konkurs szopek

Okres świąteczny sprzyjał chyba
rozwiązywaniu krzyżówek bo pra−
widłowe hasła z krzyżówki−choinki
zamieszczonej w 21. numerze Sy−
gnałów Płockich nadesłało 91 czy−
telników. Spośród nich wylosowa−
liśmy zwycięzców. Szczęście tym
razem dopisało: Hannie Wojtale−
wicz z ul. Reja (Encyklopedia Po−
pularna PWN), Piotrowi Debicho−
wi z ul. Dobrzyńskiej (Leksykon
PWN), Wojciechowi Zalewskie−
mu z ul. Czwartaków (Ilustrowany
Słownik Języka Polskiego), Jadwi−
dze Donarskiej z ul. Obr. Wester−
platte (Słownik Władców Polski),
Leokadii Grudzień z ul. Kocha−
nowskiego (aparat do mierzenia
ciśnienia) i Romanowi Prokopowi
z ul. Tumskiej (zegar ścienny). Po−
nadto upominki w postaci porcela−
nowej bombki i podkładki pod mysz
komputerową trafią do Krystyny
Cyranowskiej z ul. Łukasiewicza,
a Przewodnik po Płocku i długopis
do Anny Wawrzyńczak z ul.
Pocztowej w Słupnie. Borys Kęp−
czyński z Gdańska z ul. Pomorskiej
i Anna Lewandowska z ul. Rzecz−
nej otrzymają kalendarze ścienne
z reprodukcjami prac uczestników
pleneru malarskiego w Płocku.
Wszystkie wymienione osoby pro−
simy o zgłoszenie się po odbiór na−
gród do redakcji w ratuszu pok.
220, Stary Rynek 1 w godzinach
pracy Urzędu Miasta. Gratulujemy.
(j)

JAN WAĆKOWSKI
JAN WAĆKOWSKI

Krzyżówka
choinka

Nic więc dziwnego, że – jak mówiła
podczas uroczystego ogłoszenia wyników
konkursu dyrektor Wydziału Zdrowia Ka−
tarzyna Michalska – jury miało do wyko−
nania trudne zadanie, gdyż każda szopka
zasługiwała na nagrodę. Zaproszony na tę
okazję Mikołaj wręczył ich sporo, bo kil−
kanaście w postaci gier, książek, płyt
DVD i toreb cukierków. Wszyscy otrzy−
mali też dyplomy.
Za najbardziej oryginalną uznano szop−
kę wykonaną przez uczestników Klubu
Profilaktyki Środowiskowej TPD „Przy−
jaciel Dziecka” i jej przyznano I miejsce.
II miejsce zajęła szopka przygotowana
przez dzieci ze Świetlicy Miejskiej nr 5
„Iskierka”, a III – wykonana przez klubo−
wiczów z „Naszego Kręgu” Stowarzysze−
nia św. Brata Alberta. Wręczeniu nagród
towarzyszył piękny koncert kolęd w wy−
konaniu zespołu z Fary.
(j)

Cytat
numeru

JANUSZ KUKLEWICZ

Kilkanaście większych i mniej−
szych budowli (od 50 do 100 cm)
z drewna, papieru, kory, szyszek, sło−
my, mchu i trawy zgłoszono do dru−
giej edycji konkursu plastycznego or−
ganizowanego przez Wydział Zdro−
wia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta. Wszystkie zgromadzono
przed świętami na wystawie w holu
ratusza. Zadziwiały pomysłowością,
różnorodnością użytych materiałów
i ogromem pracy, jaki trzeba było
włożyć w wykonanie stajenki
i umieszczonych w nim postaci Świę−
tej Rodziny i zwierząt.

JAN WAĆKOWSKI

Oczami dzieci

Odwaga jest to
wiedza o tym,
czego się bać trzeba,
a czego nie.
Platon

