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D zierżawa została zawarta na 30 lat
z przyrzeczeniem przedłużenia na

kolejne 30 lat. Przez ten czas Polimeni
będzie płacić za teren 62 tys. zł mie−
sięcznie.

Przypomnijmy, że konkurs na zagos−
podarowanie tego terenu wygrała firma
Skyline Management sp. z o.o., która
jest zarządcą projektów realizowanych
przez amerykańską firmę Polimeni. 

– To bardzo ważne przedsięwzięcie
z punktu widzenie rozwoju miasta – po−
wiedział prezydent Mirosław Milewski.
– Dzięki niemu około trzystu osób znaj−
dzie pracę.

Vincent Polimeni – prezes firmy
twierdzi, że budowa może potrwać 12−
18 miesięcy od momentu otrzymania
pozwolenia na budowę. Ale najpierw
firma musi przejść długie procedury,
m.in. uzyskać decyzję o warunkach za−
budowy. Mirosław Milewski zapewnił,
że Polimeni może liczyć na pomoc ze
strony miasta. 

Budynek o pow. 20.750 mkw. (bez
hali garażowej) zajmie prawie cały plac
pomiędzy al. Jachowicza, Nowym Ryn−
kiem, „antypodkową” i teatrem.

dokończenie na str. 9

Budowa galerii rozrywkowo−handlowej „Centrum Podkowa” na Nowym Rynku zbliża się wielki−
mi krokami. 4 stycznia w ratuszu władze Rynex−u – spółki miejskiej, do której należy teren oraz
władze Polimeni – firmy, która wybuduje obiekt podpisały akt notarialny w tej sprawie.

Galeria pełna światła

Wizualizacja zabudowy Nowego Rynku – widok od strony teatru

Z biórka na płockich ulicach rozpo−
częła się o godz. 9. Kwestowało

350 wolontariuszy ze sztabu MDK i 95
ze sztabu płockiego WOPR−u.

O godz. 11 ruszyła pierwsza licytacja
połączona z koncertem w Młodzieżo−
wym Domu Kultury. Pod młotek po−
szły m.in. witraże z aniołami stworzone
przez członków grupy teatralnej MDK,
pocztówki, orkiestrowe puzzle, kubki
i koszulki oraz... zapałki. Najwyższą
cenę, 200 zł, osiągnął reprint oryginal−
nej pocztówki podpisanej przez Janusza
Korczaka. 

W południe wolontariusze pojawili
się w miejskim szpitalu. O godz. 13
przed ratuszem stanął ambulans PCK.
W sumie weszły do niego 52 osoby
i oddały 23,4 l krwi. Zanim rozpoczęła
się kolejna aukcja, tym razem w ka−
wiarni Vis−a−vis, na tablicy wyników
w sztabie przy ul. Tumskiej 9 było za−

pisanych blisko 37 tys. zł. Trwała wiel−
ka mobilizacja. Pięćdziesięciu wolonta−
riuszy wyposażonych w wielki transpa−
rent z napisem Płock i logo miasta wy−
ruszało właśnie do Warszawy, by od−
wiedzić Studio Telewizyjne TVP2. To−
warzyszyli im mimowie i szczudlarze
z Łodzi i Wrocławia. 

Licytacja przy Starym Rynku, zorgani−
zowana przez POKiS, rozpoczęła się
z lekkim opóźnieniem, ale już pierwszy
licytowany przedmiot osiągnął wysoką
cenę. Wyceniona na 200 zł grafika Yacha
Paszkiewcza (twórcy oprawy graficznej
WOŚP i Przystanku Woodstock) z podpi−
sem Jurka Owsiaka została sprzedana za
1250 zł. Zażarta walka pomiędzy Ada−
mem Łukawskim – właścicielem drukar−
ni Agpress a Robertem Bednarskim – wi−
ceprezesem Basell Orlen zakończyła się
zwycięstwem Bednarskiego.

dokończenie na str. 16

Ponad 115 tys. zł zebrała w tym roku w Płocku Wielka Orkie−
stra Świątecznej Pomocy. 

Czternasty finał

Licytacja w kawiarni Vis−a−vis
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Wolontariusze z płockiego oddziału WOPR
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Prezydent zarządził

Przystanki za 10 tysięcy

Do spółki Komunikacja Miejska
Gmina Płock wniosła 10 wiat przy−
stankowych o łącznej wartości 10
tys. złotych. O tyle też wzrósł kapi−
tał zakładowy KM. Przypomnijmy,
że przystanki z kioskami postawił
w 1997 roku w naszym mieście
RUCH. Zgodnie z zawartą wów−
czas umową po 8 latach wiaty
przechodzą na własność miasta,
a to z kolei przekazało je spółce.

Bogatszy Fundusz

Do spółki Płocki Fundusz Porę−
czeń Kredytowych wniesiony zo−
stał wkład pieniężny w wysokości
1 mln złotych z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowe−
go. Wszystkie udziały w podwyż−
szonym kapitale zostaną objęte
przez dotychczasowego wspólnika
– Gminę Płock.

Wyposażenie kuchni

Prezydent wyraził zgodę na nie−
odpłatne przekazanie płockim
przedszkolom i szkołom wyposa−
żenia kuchennego w postaci m.in.
8 wyparzaczy, 11 zmywarko−wy−
parzarek, 2 maszyn do rozdrabnia−
nia jarzyn, 10 patelni elektrycz−
nych, 2 kuchni gazowych, 2 pie−
karników, kotła warzelnego, kra−
jalnicy.

Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji „Fun−
dusz Grantowy dla Płocka” Prezy−
dent powołał 2 osoby, które repre−
zentować będą w tym organie na−
sze miasto: Tomasza Kolczyńskie−
go – zastępcę Prezydenta ds. roz−
woju i Piotra Kuberę – zastępcę
Prezydenta ds. polityki społecznej.

Ekozarządzanie

Powołany został 5−osobowy
zespół ds. wdrażania systemu
ekozarządzania i audytu w Urzę−
dzie Miasta. Przygotuje on proces
wdrażania nowego systemu,
zgodnie z dyrektywą Unii Euro−
pejskiej EMAS. Najogólniej mó−
wiąc, sprowadza się ona do och−
rony środowiska przyrodniczego
już na etapie sporządzania miej−
scowych planów zagospodarowa−
nia przestrzennego.

Opr. (j)

* 186 pacjentów skorzystało z bez−
płatnych badań w Przychodni Spe−
cjalistycznej przy ul. Miodowej,
zorganizowanych przez SZPZOZ
w ramach „białej soboty”.
* Kolej zapowiada przywrócenie

połączenia (szynobusem) Płocka
z Sierpcem.
* Szkoła Wyższa im. Pawła Włod−

kowica organizuje kurs trenerów
piłki nożnej II klasy. Koszt półrocz−
nego szkolenia wynosi 3.200 zł, za−
pisy do 25 stycznia br.
* Prof. Janusz Zieliński znalazł się

w gronie 6 laureatów wyróżnionych
Nagrodami Marszałka Wojewódz−
twa Mazowieckiego.
* W kolejnej akcji „Góra grosza”

organizowanej przez towarzystwo
„Nasz Dom” najwięcej groszy –
w przeliczeniu na osobę – zebrały
przedszkolaki z ul. Krótkiej; wypa−
dło po 1 zł 37 gr. Pieniądze przezna−
czone są na rodzinne domy dziecka.
* 21 mln zł kosztować będzie

przebudowa teatru. Inwestycję fi−
nansuje samorząd województwa
mazowieckiego.
* Dariusz Jarosiński z płockiej ko−

mendy policji znalazł się wśród 8 fi−
nalistów ogólnopolskiego konkursu
pn. „Komendant po godzinach”.
* Płocka Galeria Sztuki wyprowa−

dziła się z teatru. Zbiory przechowy−
wane są na zapleczu SDH, w którym
– po remoncie – galeria ma mieć no−
wą siedzibę.
* W TSS otwarto nowy dyskont

odzieżowo−przemysłowy, należący
do sieci sklep samoobsługowych
PEPCO z RPA.
* Książnica Płocka otrzymała na−

grodę specjalną zarządu polskiej
sekcji IBBY – Stowarzyszenia Przy−
jaciół Książki dla Młodych.
* Sejmik Województwa Mazowiec−

kiego podjął decyzję o powołaniu
Mazowieckiej Wyższej Szkoły Za−
wodowej. W zamiejscowych od−
działach w Płocku, Siedlcach, Rado−
miu i Przasnyszu od nowego roku
akademickiego ma kształcić pielę−
gniarki i położne.
* Spółka OrlenGaz zdobyła tytuł

Perły Polskiej Gospodarki, nadawany
firmom przez Instytut Nauk Ekono−
micznych PAN i Centrum Informacji
Gospodarczej i Społecznej MGP.
* Narodowy Fundusz Zdrowia og−

łosił drugi konkurs na kierownika
płockiej delegatury NFZ.
* Pierwszy płocczanin urodzony

w 2006 roku przyszedł na świat kil−
ka sekund po północy w Szpitalu
św. Trójcy. Eryk ważył 3740 g
i mierzył 56 cm.
* Orlen chce sprzedać 75% udzia−

łów w spółce telekomunikacyjnej
Petrotel.
* Ośrodek w Cierszewie zaprasza

zimą na kuligi. Wypożyczenie sań
na 45 minut kosztuje 100 zł.
* Do usuwania zwałów śniegu

z płockich ulic zatrudniono więź−
niów z Zakładu Karnego. (j)

Minęło pół miesiąca...
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W poniedziałek, 2 stycznia, o godz.
6.50 zawalił się dach nad sztucznym lo−
dowiskiem na stadionie miejskim. Kon−
strukcja hali złamała się i runęła na taf−
lę lodową. Na szczęście nie było żad−
nych ofiar wypadku.

Dach był tegoroczną nowością na lo−
dowisku. Zadaszenie zbudowała firma
Elmark – zwycięzca przetargu, specja−
lizująca się w budowie hal namioto−

wych na lekkich konstrukcjach alumi−
niowych. Po zdarzeniu ratusz powiado−
mił nadzór budowlany i straż pożarną.
Taflę zamknięto do odwołania. 

Zadaszenie jest na gwarancji, tafla nie
ucierpiała poważnie, nagłośnienie i oświet−
lenie jest tylko częściowo uszkodzone.

Do czasu naprawienia lodowiska na
stadionie płocczanie mogą ślizgać się za
darmo na Starym Rynku. E.U.

Runął dach

Ferie zimowe w Muzeum Mazo−
wieckim? Dlaczego nie? Pracownicy
muzeum zapewniają, że rodzice mogą
bez obaw powierzyć im swoje pocie−
chy, a te z pewnością nie będą się nu−
dzić. Zamiast nudnych pogadanek
i wykładów czekają na nie: – Zabawy
na ekspozycji, zajęcia plastyczne, kon−
kursy, a także... podchody – mówi
Agnieszka Kaniewska – Płocieniak
z Działu Edukacji i Promocji. 

Każde zwiedzanie Muzeum Mazo−
wieckiego będzie wstępem do kolej−
nego konkursu, np. po obejrzeniu ek−
spozycji czasowej dzieci będą miały
za zadanie wykonanie plakatów reklamujących MM. Bawiąc się w architektów
opracują projekt fasady kamienicy. Będzie wycieczka po historycznych zakątkach
Płocka i wypad do Spichlerza. Zabawią się również w poszukiwaczy i odkrywców.

Ferie z Muzeum organizowane są od 18 do 25 stycznia, od godz. 10 do 14 (w
dni powszednie). Koszt to 10 zł od dziecka za całe ferie. Należy się spieszyć, bo
ilość miejsc jest ograniczona (do 26 osób, w wieku od 9 do 13 lat).Więcej infor−
macji udzielają pracownicy Działu Edukacji i Promocji Muzeum Mazowieckiego
pod nr. tel. 024 364 70 72 lub 024 364 70 73 (rł)

Przygoda z secesją

Ratuszowy Oddział Ochrony Śro−
dowiska Wydziału Gospodarki Komu−
nalnej z pozytywnym skutkiem zabie−
ga o to, by ci, którym wydano pozwo−
lenie na wycinkę drzew i krzewów, re−
kompensowali ten ubytek zieleni
w mieście, zakładając zieleńce w in−
nym miejscu.

Ostatni poważny wspólny sukces
(Urzędu Miasta i PKN Orlen) to posa−

dzenie jesienią przez koncern 1320
drzew – głównie liściastych (klon kuli−
sty, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy,
kosodrzewina, jarząb pospolity) w stre−
fie zewnętrznej zakładu. Nowe nasa−
dzenia według projektu, przygotowane−
go przez głównego inżyniera ds. ochro−
ny środowiska w Orlenie, wykonała
specjalistyczna firma „Błękitne” z Ło−
wicza. (j)

Dbają o środowiskoZmiana w Telefonie
Zaufania

Uwaga! Od 1 stycznia 2006 roku
zmieniły się godziny dyżurów konsul−
tantów Telefonu Zaufania. W dni po−
wszednie pod numer 024 364 0 999
można dzwonić między godz. 19 a 22,
a w soboty od 15 do 19. Można też na−
pisać na adres: telefon_zaufa−
nia@ump.pl (rł)
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Zakończył się pierwszy etap zabez−
pieczenia skarpy wiślanej przed osu−
wiskami. Prace odbywały się pomię−
dzy jarem Abisynia a jarem przed Do−
mem Technika. 

Od połowy czerwca 2005 roku
zlikwidowano dwie duże nisze ero−
zyjne na terenie dawnego wysypiska
śmieci w jarze Abisynia oraz zmie−
niono ukształtowanie terenu zgodnie
z wytycznymi architekta. Teren
skarpy odwodniono, wykonano no−
we nasypy, drenaż i kanalizację
deszczową. Ponadto powstały nowe

ciągi spacerowe z kostki betonowej
oraz alejki z tłucznia ceglanego
i schody. W sumie pobudowano
około jednego kilometra alejek i po−
nad sto stopni.

Roboty kosztowały 976 tys. zł.
Na 2006 r. zaplanowano dalsze pra−

ce. Poprawią one stateczność skarpy,
a ponadto powstanie tam atrakcyjny
teren parkowy. Wykonane będą nowe
nasadzenia, schody prowadzące nad
Wisłę, ustawione zostaną ławki par−
kowe i urządzone miejsca zabaw dla
dzieci. (m.d.)

Stabilna skarpa
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W końcu ubiegłego roku Basell Or−
len Polyolefins rozpoczął ekspedycję
swoich produktów drogą kolejową do
zachodniej Europy. Pierwszy pociąg
z 1.250 tonami polietylenu wysokiej
gęstości wyjechał do Niemiec 21
grudnia.

Na potrzeby transportu kolejowego
stworzono przy bocznicy park konte−
nerowy, zajmujący obszar 6.400
mkw. Może on pomieścić 320 konte−
nerów kolejowych o łącznej pojem−
ności 8 tys. ton granulatu. Kontenery,

wyłożone specjalnymi workami z po−
lietylenu, chroniącymi towar przezd
zabrudzeniem i wysypaniem, usta−
wiane są na 4 poziomach. Ich dosta−
wą, obsługą i transportem zajmuje się
firma Karl Schmidt Spedition Gmbh.

Uruchomienie ekspedycji kolejo−
wej BOP to część integracji płockiej
spółki z europejską siecią dystrybucji
firmy Basell. Transport kolejowy po−
siada wiele zalet m.in. duży potencjał
przewozowy, szybkość, niski poziom
hałasu. (j)

Z Płocka na Zachód

Urząd Miasta poszukuje wykonaw−
cy, który pobuduje drugi etap na−
wierzchni ul. Kasztanowej (wraz
z sięgaczami). Prace będą przebiegać
na odcinku od ul. Leszczynowej do
Wiosennej. 

Firma, która wygra przetarg będzie
musiała wybudować ulicę wraz
z chodnikami, wykonać wpusty ulicz−
ne i przykanaliki, odprowadzające
wody deszczowe do istniejącej w uli−
cy kanalizacji. Ponadto do zadań fir−
my będzie należało wykonanie prze−
budowy odcinka gazociągu średniego
ciśnienia oraz przyłącza gazowego.

Jezdnia (2732 mkw.) i chodniki oraz
wjazdy (1229 mkw.) wykonane będą
z kostki brukowej.

Termin realizacji zadania określono
na 6 miesięcy od daty podpisania
umowy.

O wyborze zadecyduje zapropono−
wana cena. Oferty należy składać do
21 lutego, w Biurze Obsługi Klien−
tów, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

W pierwszym etapie zadania wyko−
nano prace na odcinku od ul. Harcer−
skiej do Leszczynowej. W 2005 r. uz−
brojono też cały teren. 

. (m.d.)

Kasztanowej ciąg dalszy

Cztery nowiutkie ambulanse ratownic−
twa medycznego z pełnym wyposaże−
niem odebrała 21 grudnia Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Tran−
sportu Sanitarnego w Płocku. Dwa pozo−
staną w naszym mieście, trzeci pojechał
do oddziału w Sierpcu, a czwarty do Go−
stynina. Kosztowały prawie 1 mln 200
tys. złotych, z czego 920 tysięcy, czyli
lwią część wyasygnował Urząd Marszał−
kowski. Resztę dołożyła wojewódzka sta−
cja z własnych środków. 

Nowe ambulanse są wyposażone w de−
fibrylatory z możliwością transmisji zapi−
su EKG przez telefon komórkowy, respi−
ratory i wózki kardiologiczne, a „erka”
posiada również hydropneumatyczną
podstawę pod nosze, pozwalającą unikać
gwałtownych wstrząsów.

Statutowym zadaniem WSPRiTS
jest utrzymywanie całodobowej goto−
wości zespołów wyjazdowych ratow−

nictwa medycznego do udzielania
świadczeń medycznych, związanych
z ratowaniem zdrowia i życia ludzkie−
go w miejscu zdarzenia, transport sa−
nitarny, a także realizacja zadań w za−
kresie nocnej i świątecznej opieki le−
karskiej (ambulatoryjnej i wyjazdo−
wej). Płocka stacja obsługuje także po−
wiat gostyniński i sierpecki – w sumie
około 343 tysiące mieszkańców. Rocz−
nie realizuje około 32 tys. wezwań,
a jej 12 karetek pokonuje łącznie
w ciągu roku prawie 850 tys. km.

Przypomnijmy, że 12 ambulansów, ja−
kimi dysponuje płocka stacja, obsługuje 3
punkty w Płocku (przy ul. Gwardii Ludo−
wej, ul. Strzeleckiej i al. Jana Pawła II),
podstacje w Wyszogrodzie i Gąbinie, od−
działy w Gostyninie i Sierpcu.

Nowe karetki, które zastąpią te najbar−
dziej wyeksploatowane, poświęcił bp
Stanisław Wielgus. (j)

Europejski standard usług ratowniczych

Na sygnale
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Do 20 lutego można składać oferty na
przebudowę i remont konstrukcji dacho−
wej oraz stropu w budynku przy ul.
Grodzkiej 9. 

Prace, wykonywane w zabytkowej ka−
mienicy, będą obejmowały: wymianę
konstrukcji dachowej, naprawę ścianki
kolankowej poddasza, wymianę pokrycia
dachowego oraz stropu nad drugim pię−
trem, a także przemurowanie kominów. 

Agencja Rewitalizacji Starówki, do któ−
rej należy budynek, wyznaczyła termin za−
kończenia robót na 31 sierpnia 2006 roku.

O wyborze wykonawcy zadecyduje cena. 
Obecnie, drugie piętro kamienicy jest

wyłączone z użytkowania ze względu na
zły stan techniczny. Budynek ma wzmoc−
nione fundamenty, nową kanalizację, na−
prawione balkony i część okien. W oficy−
nach pogłębiono piwnice i zlikwidowano
betonowe stajenki. 

Agencja planuje, że po remoncie na
ostatnim piętrze będą mieszkania.

Oferty należy składać do 20 lutego
w sekretariacie ARS−u, Stary Rynek 19. 

(m.d.)

Remont na Grodzkiej

Urząd Miasta ogłosił przetarg na bu−
dowę chodników w ul. Ciechomickiej.
To już piąty etap inwestycji. Tym ra−
zem prace odbywać się będą od skrzy−
żowania z ul. św. Faustyny do granicy
miasta w stronę Dobrzykowa. 

Przedmiotem zamówienia jest wyko−
nanie chodnika po lewej stronie ul. Cie−
chomickiej, poszerzenie jezdni do

trzech metrów na tym odcinku, popra−
wa odwodnienia, odprowadzenie wód
z jezdni oraz na pewnych odcinkach
– przełożenie kabli telefonicznych. 

Inwestycja powinna zakończyć się
do 30 lipca br. O wyborze firmy zade−
cyduje cena. Oferty należy składać do
28 lutego, w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3. (m.d.)

Chodniki w Ciechomicach



1. UCHWAŁA NR 865/L/05 w spra−
wie uchwalenia budżetu miasta
Płocka na 2006 rok,

2. UCHWAŁA NR 866/L/05 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr
677/XXXVIII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie utworzenia rachunków
dochodów własnych w jednost−
kach budżetowych miasta Płocka
zmienionej Uchwałą Nr
780/XLV/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku oraz
Uchwałą Nr 850/XLIX/05 Rady
Miasta Płocka z dnia 13 grudnia
2005 roku,

3. UCHWAŁA NR 867/L/05 w spra−
wie zmian w budżecie miasta Płoc−
ka na 2005 rok,

4. UCHWAŁA NR 868/L/05 w spra−
wie wydatków budżetu miasta Płoc−
ka, które w 2005 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego,

5. UCHWAŁA NR 869/L/05 w spra−
wie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Prob−
lemów Alkoholowych na terenie
miasta Płocka na rok 2006,

6. UCHWAŁA NR 870/L/05 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 180/XII/03
Rady Miasta Płocka z dnia 26 czer−
wca 2003 r. w sprawie przeznacze−
nia budynku przy ul. Misjonarskiej
22 w Płocku na potrzeby organizacji
pozarządowych działających na po−
lu ochrony zdrowia i pomocy spo−
łecznej oraz uchylenia Uchwały Nr
1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2002 roku
w sprawie utworzenia jednostki bu−
dżetowej do współpracy z organiza−
cjami pozarządowymi,

7. UCHWAŁA NR 871/L/05 w spra−
wie przyjęcia „Karty współpracy
Miasta Płocka z organizacjami po−
zarządowymi oraz innymi podmio−
tami prowadzącymi działalność po−
żytku publicznego,

8. UCHWAŁA NR 872/L/05 w spra−
wie przyjęcia „Programu współpra−

cy Miasta Płocka z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiota−
mi prowadzącymi działalność po−
żytku publicznego, działającymi na
terenie Miasta Płocka na 2006 rok”,

9. UCHWAŁA NR 873/L/05 w spra−
wie uchylenia Uchwały Nr
638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka
z dnia 17 grudnia 1996 roku
w sprawie przystąpienia do sporzą−
dzenia miejscowego planu zagos−
podarowania przestrzennego tere−
nu osiedla „Górna” położonego
pomiędzy: ul. Górną, ul. Wodną,
ul. Graniczną, projektowaną drogą
zbiorczą obszarową – Zo, projek−
towaną trasą mostową Gt, rzeką
Wisłą, ul. Słoneczną, ul. Południo−
wą, jarem, Uchwały Nr
804/LIII/97 Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lipca 1997 roku w spra−
wie zmiany Uchwały Nr
638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka
z dnia 17 grudnia 1996 roku oraz
Uchwały Nr 1072/LXVII/98 Rady
Miasta Płocka z dnia 19 czerwca
1998 roku w sprawie zmiany Uch−
wały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku,

10. UCHWAŁA NR 874/L/05 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr
510/XXV/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2000 roku,

11. UCHWAŁA NR 875/L/05 w spra−
wie zmiany Statutu Miasta Płocka,

12. UCHWAŁA NR 876/L/05 w spra−
wie przyjęcia ramowego planu pra−
cy Rady Miasta Płocka na okres od
stycznia do października 2006 roku,

13. UCHWAŁA NR 877/L/05 w spra−
wie przyjęcia planów pracy stałych
Komisji Rady Miasta Płocka na
okres od stycznia do października
2006 roku,

14. UCHWAŁA NR 878/L/05 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia
członkostwa w Miejskiej Komisji
Wyborczej,

15. UCHWAŁA NR 879/L/05 w spra−
wie w sprawie zmiany Załącznika
Nr 2 do Uchwały Nr
678/XXXVIII/05 Rady Miasta
Płocka z dn. 22.03.2005 r. w spra−
wie zasad sprzedaży lokali użytko−
wych wraz z odpowiadającą im czę−
ścią ułamkową gruntu.
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z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte  na L 
sesji w dniu 29 grudnia 2005 roku: Urząd Miasta otrzymał medal „Pro

Memoria”, ustanowiony przez Mi−
nistra Kierownika Urzędu
ds. Kombatantów
i Osób Represjono−
wanych. Uroczy−
stość wręczenia
odbyła się na 50.
sesji Rady Mia−
sta Płocka. 

Medal został
u s t a n o w i o n y
w 60. rocznicę
zakończenia II
wojny światowej
w celu uhonorowa−
nia osób fizycznych
i prawnych, szczególnie
zasłużonych w utrwalaniu
pamięci o ludziach i ich czynach
w walce o niepodległość Polski pod−
czas II wojny światowej i po jej zakoń−
czeniu.

Odznaczenie nadawane jest na wnio−
sek organów władzy państwowej i sa−
morządowej, organizacji pozarządo−
wych i polskich placówek dyploma−
tycznych. W przypadku Płocka wnio−
sek złożył przewodniczący Organizacji

Kombatanckich w naszym mieście
– Marek Gajewski. Z rąk wicemi−

nistra Urzędu ds. Komba−
tantów i Osób Repre−

sjonowanych Jerze−
go Kozłowskiego

medal „Pro Me−
moria” odebrał
prezydent Mi−
rosław Milew−
ski (na
zdjęciu).

– To zaszczyt
i chwila wielkie−

go wzruszenia, że
w imieniu płocczan

mogę odebrać to odz−
naczenie – mówił Miro−

sław Milewski. – Na medal
ten zasłużyli wszyscy kombatanci z na−
szego miasta. To oni walczyli za wol−
ność naszej Ojczyzny, a swoją postawą
do dziś pokazują nam jak być dobrym
Polakiem, dobrym patriotą.

W Polsce medal „Pro Memoria”
otrzymali m.in. prezydent Aleksander
Kwaśniewski, Muzeum Powstania
Warszawskiego i Związek Harcerstwa
Polskiego. (m.d.)

Ku pamięci
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Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o osłonięcie odkrytych ścian
zewnętrznych w garażu wielopoziomo−
wym przy al. Jana Pawła II na osiedlu
Podolszyce Południe.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o spowodowanie naprawy
przepustu ściekowego pod powierz−
chnią ul. Góry (obok Ośrodka Zdro−
wia). 2/ Proszę o spowodowanie zain−

stalowania podświetlanych lub odbla−
skowych tablic informujących o zbliża−
niu się do niestrzeżonego przejazdu ko−
lejowego m.in. w ul. Popłacińskiej.

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o poprawę przejścia między
PoloMarketem a bankiem PKO S.A. na
rogu ul. Tysiąclecia i Łukasiewicza.

Jan Robakiewicz 

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wycięcie 13 szt. topoli na
ul. Spacerowej przy budynku Tysiącle−
cia 7 i 7/1 oraz 3 szt. przy parkingu Ty−
siąclecia 9.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat czasu re−
alizacji planu zagospodarowania prze−

strzennego terenu przy ul. Otolińskiej, za
torami PKP. 2/ Proszę o przystąpienie do
realizacji planu zagospodarowania prze−
strzennego terenów w okolicy Otoliń−
skiej (lewa strona za skrzyżowaniem
z ul. Graniczną do ogródków działko−
wych). 3/ Proszę o wpisanie do WPI bu−
dowy kanalizacji w ul. Granicznej.

Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy ustawienia przenośnego
sanitariatu na przystanku końcowym
ul. Południowej. 2/ Dotyczy ustawie−
nia ławki na przystanku autobuso−
wym Traktowa/Dobrzyńska. 3/ Usta−
wienie ławek wzdłuż ul. Mickiewi−
cza. 4/ Dotyczy ogródków działko−
wych „Goździk” i „Niezapomijaka”
(za wąskie dojazdy, brak sanitaria−
tów). 5/ Zadaszenie przystanku Cho−
pina/Kopernika. 6/ Dotyczy rozkładu

jazdy linii „30” i „3”. 7/ Utworzenie
punktów gastronomicznych przy lo−
dowisku na stadionie. 8/ Dotyczy wy−
konania chodnika przy ul. Kocha−
nowskiego 13. 9/ Proszę o wpisanie
w zadania Miejskiego Zarządu Dróg
realizacji parkingu na ul. Targowej
oraz wykonanie chodnika dla pie−
szych. 10/ Dotyczy wycięcia drzew,
utrudniających widoczność przy wy−
jeździe z ul. Targowej. 11/ Dotyczy
remontu sali gimnastycznej w Gim−
nazjum nr 6. 12/ Proszę o posypywa−
nie piaskiem w okresie zimowym ulic
na osiedlu Wyszogrodzka. 13/ Doty−
czy położenia chodnika na ul. Mickie−
wicza – pomiędzy ul. Obrońców We−
sterplatte a Kochanowskiego. 14/ Pro−
szę o realizację mojej interpelacji do−
tyczącej stanu technicznego basenu
Podolanka. 15/ Dotyczy ułożenia płyt
betonowych na ul. Wspólnej. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami i podczas 
L sesji  Rady Miasta 
w dniu 29 grudnia 2005 roku:
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Radna Violetta Kulpa przedstawiła opinie na temat projektu budżetu Komisji Skarbu,
Budżetu i Gospodarki Finansowej oraz innych komisji stałych Rady Miasta Płocka
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– Przygotowanie każdego budżetu mia−
sta wymaga wiele rozwagi i odpowiedzial−
ności – mówił o budżecie na 2006 rok pre−
zydent Mirosław Milewski. – Od chwili
rozpoczęcia budowy nowego mostu wraz
z dojazdami, konstruowanie planu finanso−
wego Płocka na każdy kolejny rok stanowi
szczególne wyzwanie. Niezwykle trudno
jest wybrać priorytetowe zadania spośród
ogromnej ilości potrzeb, jakie zgłaszają
mieszkańcy. 

Budżet miasta w 2006 roku wyniesie
ponad 600 milionów złotych. W trakcie ro−
ku ulegnie jeszcze zwiększeniu: 12,5 mln
zł zobowiązał się przekazać PKN Orlen na
budowę hali widowiskowo−sportowej oraz
o 1,5 mln zł z budżetu województwa na
drugi etap rozbudowy Muzeum Mazo−
wieckiego przy Tumskiej 8. – To imponu−
jący budżet dla miasta wielkości Płocka,
ale wciąż wymagający dokonywania wy−
borów – przekonywał radnych Prezydent. 

Przyszłoroczne wydatki w Płocku
przeznaczone będą na pięć głównych dzie−
dzin życia miasta: transport, oświatę, po−
moc społeczną, gospodarkę komunalną
oraz administrację. Stanowić będą prawie
80 proc. całego budżetu.

Łącznie w roku 2006 przewidziana jest
realizacja około 100 inwestycji za ponad
195 milionów złotych, z których główną
będzie budowa dojazdów do nowego mo−
stu. Wśród pozostałych priorytetowych za−
dań znajdą się: zakończenie remontu starej
przeprawy, drugi i trzeci etap modernizacji
ulicy Tumskiej, rozpoczęcie projektowa−
nia i kontynuacja wykupu gruntów pod ob−
wodnicę północną i północno− zachodnią.
Zostanie też zakończona budowa kilku−
dziesięciu ulic osiedlowych i rozpoczęta
ponad dwudziestu nowych. Na remonty
bieżące płockich dróg wydamy w przy−
szłym roku ponad 13 mln zł. 

Do remontu przewidziano 18 placówek
oświatowych. Nadal modernizowane będą
boiska szkolne, placówki zostaną doposa−
żone, rozpocznie się wymiana przestarza−
łego sprzętu. O kolejny procent zwiększy
się dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

Znaczne środki zostaną przeznaczone na
budownictwo mieszkaniowe. Kontynuo−
wana będzie budowa mieszkań w formule
TBS. Za prawie 5 milionów złotych wyre−
montowane zostaną lokale, będące włas−
nością miasta. W ramach tych działań kon−

tynuowana będzie rewitalizacja starego
miasta.

W ogrodzie zoologicznym powstanie
wybieg dla lampartów i rozpoczną się pra−
ce nad wybiegiem dla słoni. 

Aż 66 mln zł miasto przeznaczy na po−
moc społeczną. Z tego 4 mln zł zostaną
wyasygnowane na dodatkowy program
w zakresie profilaktyki nowotworów. 

Znajdą się również pieniądze na działa−
nia, zmierzające do poprawy poziomu bez−
pieczeństwa w naszym mieście: urucho−
miony zostanie dodatkowy monitoring,
wyposażona zostanie także strażnica na
Podolszycach, zakończona będzie budowa
komisariatu policji na Podolszycach Pół−
noc. 

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opi−
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Radni PiS oraz PSL również pozytyw−
nie zaopiniowali budżet. – Stowarzyszenie
Nasze Miasto Płock ocenia go w miarę po−
zytywnie, choć na pewno ma wady i braki
– mówił Wiesław Kossakowski. – Za ma−
ło inwestujemy w dzieci i młodzież.

Radnemu nie podobało się, że miasto
chce uzyskać 25 mln zł z prywatyzacji Za−
kładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach i spółki SITA. – To chyba
najgorsze wyjście prywatyzować śmieci
– mówił.

Radny Nowakowski zaniepokojony był
zbyt dużymi nakładami na dofinansowanie
m.in. Komunikacji Miejskiej, Płockiej Or−
kiestry Symfonicznej i imprez kultural−
nych w Płocku.

Radnych niepokoił też deficyt budżeto−
wy, który w 2006 roku przewidziano na
prawie 130 mln zł. – Będzie on dużo niższy,
gdy otrzymamy 78 milionów złotych z bu−
dżetu Unii Europejskiej – przekonywał
Mirosław Milewski. 

Projekt budżetu negatywnie ocenili rad−
ni SLD. Grażyna Opatrzyk zwróciła uwa−
gę, że wiele inwestycji zapisanych w bu−
dżecie na 2006 rok, już pojawiało się w bu−
dżetach lat poprzednich, a zadania nie zo−
stały zrealizowane. Zarzuty odpierał Pre−
zydent: – Wiele inwestycji zostało podzie−
lonych na etapy, np. budowa chodników
w Ciechomicach, ulic: Synów Pułku, Pa−
triotów i wiele innych – mówił.

Za przyjęciem budżetu było 14 radnych,
sześciu – przeciw, a jeden – wstrzymał się
od głosu. Małgorzata Domańska

Budżet wyborów

W tym czasie zajmować się będą na−
stępującymi tematami: 

24 stycznia – Funkcjonowanie
SZPZOZ i plany przekształceń

21 lutego – Realizacja uchwały Rady
Miasta w sprawie łagodzenia skutków
bezrobocia

− Sprawozdanie z działalności Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
rok 2005

− Analiza partnerstwa publiczno−pry−
watnego w Wodociągach Płockich

21 marca – Budowa i remonty dróg
w latach 2003−2005 (na poszczegól−
nych osiedlach)

− Sprawozdanie z działalności Miej−
skiego Rzecznika Konsumentów za
2005 rok

25 kwietnia – Sprawozdanie z realizacji
uchwał Rady Miasta Płocka za 2005 rok

− Sprawozdanie z realizacji budżetu
miasta za 2005 rok

− Udzielenie absolutorium Prezyden−
towi Miasta Płocka za 2005 rok

− Najważniejsze osiągnięcia sporto−
we w okresie 2003 – 2006

30 maja – Informacja o stanie bezpie−
czeństwa publicznego w roku 2005 – wy−
datki na jego poprawę w latach 2004−2005

− Informacja wojewódzkiego inspek−
tora ochrony środowiska o stanie środo−
wiska na obszarze województwa mazo−
wieckiego

27 czerwca – Osoba niepełnospraw−
na w społeczności lokalnej

– Przygotowanie wypoczynku letnie−
go oraz imprez dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacji

lipiec – przerwa urlopowa
29 sierpnia – Drogi dojazdowe do II

przeprawy mostowej – wykorzystanie
środków finansowych

− Gospodarka odpadami komunalny−
mi

26 września – Informacja z wykona−
nia budżetu miasta za I półrocze 2006

− Informacja z realizacji uchwały
o łagodzeniu skutków bezrobocia

24 października – Inwestycje i re−
monty w obszarze kultury, sportu,
oświaty i służby zdrowia

− Ocena współpracy ze szkołami
wyższymi.

Podczas wszystkich sesji zaplanowa−
no także „sprawy różne”, a w I kwarta−
le sprawozdania ze swojej działalności
złożą wszystkie komisje stałe Rady
Miasta. (j) 

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji radni przyjęli ramowy plan
pracy Rady Miasta Płocka na 2006 rok – od stycznia do paź−
dziernika (do końca kadencji)

Plan pracy Rady

Rada Miasta przyjęła Kartę Współpra−
cy z organizacjami pozarządowymi –
podstawowy dokument określający zasa−
dy i formy współpracy płockiego samo−
rządu z płockimi instytucjami non−profit. 

Miasto chce pomóc w efektywnym wy−
korzystaniu potencjału organizacji poza−
rządowych, traktując ich jako społecz−
nych partnerów działań na rzecz lokalnej
wspólnoty, np. poprzez powierzenie za−
dań publicznych wraz z udzieleniem dota−
cji na finansowanie ich realizacji. 

Chodzi również o tzw. współpracę po−
zafinansową, polegającą np. na pomocy
w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na
działalność statutową lub nieodpłatnym
udostępnianiu pomieszczeń, będących
w dyspozycji Urzędu Miasta, na spotka−
nia organizacji. 

Karta zakłada poprawę komunikacji
pomiędzy miastem a organizacjami, np.
poprzez organizowanie konsultacji
i szkoleń, informowanie o planowanych
kierunkach działalności i współdziałanie
w celu ich zharmonizowania. 

Przewiduje także m.in. tworzenie
i aktualizacje bazy danych płockich or−
ganizacji (tzw. „Mapy aktywności”)
oraz powołanie zespołu konsultacyjne−
go ds. współpracy z organizacjami po−
zarządowymi, w którego skład wejdą:
ich przedstawiciele (6 osób), Pełno−
mocnik Prezydenta (pełniący funkcję
Przewodniczącego), 2 przedstawicieli
Rady Miasta i 3 pracowników komórek
organizacyjnych odpowiedzialnych za
współpracę z organizacjami pozarządo−
wymi.

Zespół będzie monitorował i opiniował
politykę miasta wobec organizacji. Co ro−
ku, do 30 listopada, przedstawi Prezyden−
towi sprawozdania w tym zakresie, a do
30 lipca – wnioski dotyczące priorytetów
w zakresie realizacji zadań miasta przez
organizacje na przyszły rok budżetowy. 

Rolą Pełnomocnika Prezydenta ds. Or−
ganizacji Pozarządowych, obok bieżącej
koordynacji wzajemnej współpracy mia−
sta i instytucji non−profit będzie m.in.
zwoływanie corocznych forum organiza−
cji, podsumowujących tę współpracę oraz
comiesięcznych spotkań dla poszczegól−
nych grup tematycznych w celach szkole−
niowych i dla omówienia bieżących spraw
z zakresu współdziałania z samorządem.

Zapisy karty dotyczą wszystkich orga−
nizacji; począwszy od tych zajmujących
się rozwiązywaniem problemów społecz−
nych, poprzez organizacje prozdrowotne,
oświatowe, kulturalne, naukowe, zajmu−
jące się gospodarką a na ekologii i ochro−
nie środowiska kończąc.

Podstawą współpracy jest sześć głów−
nych zasad: pomocniczości, suwerenno−
ści stron, partnerstwa, efektywności, ucz−
ciwej konkurencji i jawności. 

W oparciu o ten dokument powstawał
tzw. roczny program współpracy na 2006
roku. Przyjęcie go przez miasto to ele−
ment programu akcji społecznej „Przej−
rzysta Polska”, w której udział bierze
Urząd Miasta. Karta Współpracy oraz
roczne programy współpracy stanowią
element polityki społecznej i gospodar−
czej oraz Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Płocka. (rł)

Jawnie, uczciwie, efektywnie 
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W roku 2006 minie 100 lat od założe−
nia Gimnazjum Polskiego Polskiej Ma−
cierzy Szkolnej – I Gimnazjum Polskie−
go w Płocku, którego kontynuatorem
jest Liceum Ogólnokształcące im. Wła−
dysława Jagiełły. Od początku istnienia
szkoła ta dawała solidne podstawy wy−
kształcenia ogólnokształcącego swoim
absolwentom, z których wielu jest du−
mą Płocka, Mazowsza i Polski. 

Jubileusz organizuje Liceum Ogól−
nokształcące im. Władysława Jagiełły
i „Stowarzyszenie Jagiellończyków”.
Ukonstytuował się Komitet Organizacyjny
Zjazdu, któremu przewodniczy Mirosław
Piątek – dyrektor Liceum, a jego zastępcą
jest Małgorzata Kwiatkowska – prezes
„Stowarzyszenia Jagiellończyków”. 

Dla uczczenia jubileuszu przez cały
rok odbywać się będą okolicznościo−
we przedsięwzięcia, mające na celu
upowszechnienie stuletniej historii li−
ceum oraz jego rangi i osiągnięć
w społeczności uczniów i mieszkań−
ców Płocka. Kulminacją programu
uroczystych obchodów będzie Zjazd
Jubileuszowy w dniach 21 – 24 wrześ−
nia 2006 roku.

Po pełniejsze informacje (uaktualnia−
ne i uzupełniane), organizatorzy odsy−
łają do strony internetowej „Stowarzy−
szenia Jagiellończyków”: www.jagiel−
lonczycy.plock.org.pl 

Kontakt telefoniczny: sekretariat
szkoły: 024−267−57−60 lub kom. 0−502−
397−876 (M. Kwiatkowska). R.G.

100 lat Jagiellonki

Przygotowania 
do Zjazdu 

Już po raz drugi SP nr 18 zorganizo−
wała imprezę promującą szkołę w śro−
dowisku lokalnym i zaprosiła na nią 6−
latki z przedszkoli nr 3, 8 i 19. 

„Świąteczna promocja” odbyła się we
wtorek 20 grudnia 2005 r. Zorganizował
ją Samorząd Uczniowski kształcenia zin−
tegrowanego pod kierunkiem Beaty Af−
tańskiej i Beaty Gołąb. Przedszkolaki
obejrzały przedstawienie szkolnego te−
atrzyku „Promyczek” pt. „Gdzie jest
Mikołaj?”, w którym wystąpili ucznio−
wie kl. IIa pod kierunkiem ich wycho−
wawczyni Joanny Alabrudzińskiej. 

Następnie mali goście zobaczyli jaseł−
ka bożonarodzeniowe pt. „Smutne świę−
ta”, które przygotowało koło biblijno−tea−
tralne, prowadzone przez katechetki: Bar−
barę Brzeską i Katarzynę Kolimeczkow.
Zachwycone dzieci, pełne artystycznych
wrażeń wróciły do swoich przedszkoli. 

Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja
SP nr 18 życzyli wszystkim wesołych
Świąt Bożego Narodzenia, wspaniałych
prezentów od Mikołaja oraz dużo śnie−
gu na zimowe zabawy. Kolejne spotka−
nie odbędzie się w styczniu podczas
koncertu noworocznego. I.J.

Świąteczna promocja SP nr 18

W imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 2 („Elektryk”) w Płocku, dziękuję Panu Mirosławowi Milewskiemu
– Prezydentowi Miasta Płocka i władzom Miasta, za przekazanie
szkole do celów służbowych samochodu Skoda Oktawia.

Anna Trojanowska
Dyrektor ZSZ nr 2 

Sukces to spokój sumienia, udane ży−
cie emocjonalne, cele większe niż my
sami. Energia, zdrowie oraz styl – to
oprawa sukcesów.

Rozważania na temat czynników
sukcesów podjął samorząd uczniowski
Zespołu Szkół Technicznych, organizu−
jąc forum dyskusyjne.

W szkolnej świetlicy uczniowie zo−
stali podzieleni na drużyny, których za−
daniem było uzupełnienie tzw. alfabetu
sukcesu, polegające na wpisaniu pięciu
słów, które są związane z sukcesem.
Wymieniono różne czynniki wpływają−
ce na osiągnięcie wymarzonego celu:
inteligencję, naukę, odwagę, trening,
błyskotliwość, motywację, pracę, za−
pał, charakter, aktywność, systematycz−
ność, szczęście.

Według psychologów, sukces wa−
runkują czynniki wewnętrzne (fizycz−
ne i psychiczne) oraz czynniki zew−
nętrzne np. rodzina, rówieśnicy, orga−
nizacje, sposób organizowania czasu,

system wychowania, relacje emocjo−
nalne w rodzinie, stawiane cele, sy−
stem wartości. 

– Aby osiągnąć sukces np. w sporcie,
ważny jest stan zdrowia, uzdolnienia
ruchowe, sprawność techniczna, wy−
trzymałość, doświadczenie zawodnika,
przestrzeganie zasady fair play. Istotną
rolę odgrywają ludzie otaczający spor−
towca, w szczególności: trener, wycho−
wawca. Największy sukces jest jednak
wtedy, gdy uczeń osiąga bardzo dobre
wyniki w sporcie i nauce – powiedział
trener wioślarzy Jerzy Podsędek.

Pod koniec forum najlepsi uczniowie
podzielili się swoimi doświadczeniami
w sporcie. Jednomyślnie stwierdzili, że
„sukces jest ważny, ale nie za wszelką
cenę”.

Uczestnikami forum byli także: wice−
prezydent Piotr Kubera, Wojciech Jan−
kowski – trener Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego, Michał Uliński – prze−
wodniczący Rady Rodziców. E.U.

Jak osiągnąć sukces?

Szkoła, gdzie dzieci i młodzież spę−
dzają większość czasu, to nie tylko
miejsce zdobywania wiedzy, ale rów−
nież miejsce rywalizacji. Sukcesy i nie−
powodzenia szkolne mogą wywołać
wiele negatywnych uczuć i emocji. Za−
zdrość, nienawiść, lekceważenie,
gniew, chęć zemsty często powodują
wrogie zachowania.

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
w szkole i w domu proponuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
Sposobem na ich rozwiązanie ma być
mediacja. – Często w szkole, w świetli−
cy szkolnej lub innej placówce oświato−
wej, dochodzi do konfliktu pomiędzy
uczniem i nauczycielem czy bójek mię−
dzy uczniami – tłumaczy Anna Grędec−
ka z Zespołu Poradnictwa Specjali−
stycznego. – Wówczas proponujemy
spotkanie u nas, gdzie mogą spokojnie
porozmawiać, poznać wzajemne argu−

menty. Pisemną zgodę na mediacje mu−
szą wyrazić rodzice dziecka, którzy
mogą w niej uczestniczyć osobiście. 

– Mediacja pozwala na spotkanie
stron konfliktu, nie na terenie szkoły,
ale w neutralnym miejscu, w obecności
obcej osoby – mediatora. W ten sposób
łatwiej znaleźć jakiś kompromis, wyj−
ście z sytuacji – dodaje Grędecka. Zes−
pół pełni od stycznia br. rolę takiego
„neutralnego miejsca”, gdzie „szkolne”
mediacje mogą być prowadzone. 

Chętnych do współpracy nauczycieli,
rodziców czy dyrektorów szkół pra−
cownicy Zespołu Poradnictwa Specjali−
stycznego (przy ul. Kolegialnej 47,
pok. 203) zapraszają do współpracy
i wykorzystania tej formy pomocy.
Więcej informacji można uzyskać pod
nr. tel. 024 364 02 89, od poniedziałku
do piątku w godz.7.30 – 15.30, a w śro−
dy od 9.30− 17.30. (rł)

Mediacja w szkole

Gniew i chęć zemsty często powodują wrogie zachowania
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Joanna Łukjaniuk wręcza Katarzynie Michalskiej „Kairosa 2005”
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Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uza−
leżnień „Jest czas” został oficjalnie
otwarty. Pisaliśmy o nim w listopadzie
2005 r. Wówczas trwał remont pomiesz−
czeń, choć – nieformalnie – ośrodek od
września już działał. Placówka jest finan−
sowana z budżetu miasta, a jej prowadze−
niem zajmuje się Stowarzyszenie Pomo−
cy Dzieciom i Młodzieży „Kai Kairos”. 

Przypomnijmy, że jest to jedyny taki
ośrodek w mieście zajmujący się mło−
dzieżą od 13. roku życia, która ekspery−
mentuje lub szkodliwie zażywa środki
psychoaktywne; nie tylko narkotyki, ale
również alkohol lub jedno i drugie jed−
nocześnie. Jest placówką ambulatoryjną,
działającą codziennie od godz. 15 do 20
(w soboty od 9 do 14). Pracują tu socjo−
terapeuci, terapeuci uzależnień i rodzin−
ni oraz jeden terapeuta zajęciowy. Spo−
łeczność ośrodka obok kilkunastoosobo−
wej grupy młodzieży, tworzą również
dorośli (w sumie ok. 30 osób). Obie gru−
py spotykają się raz w tygodniu, podej−
mując wspólnie z pracownikami Ośrod−
ka główne decyzje dotyczące procesu le−
czenia, życia społeczności, problemów
w relacjach wewnętrznych. Program te−
rapeutyczny trwa 12 miesięcy. Jest po−
dzielony na 4 etapy leczenia, w skład
których wchodzą metody terapii indywi−
dualnej, terapia grupowa i zajęcia socjo−
terapeutyczne.

– Na pewno będziemy wspierać wasze
działania. Stowarzyszenie jest organiza−

cją bardzo dynamiczną i twórczą, podej−
mującą wiele cennych i udanych inicja−
tyw – mówiła podczas oficjalnego otwar−
cia Katarzyna Michalska, dyrektor Wy−
działu Zdrowia i Spraw Społecznych
UMP. Stowarzyszenie od kilku lat pro−
wadzi Punkt Konsultacyjny, Klub Profi−
laktyczny „Szuflada” (osiedle Łukasiewi−
cza), a od roku Telefon Zaufania. Organi−
zuje również akcje profilaktyczne – nie
tylko w płockich – szkołach. 

Joanna Łukjaniuk – prezes stowarzy−
szenia „Kai Kairos” podziękowała za
wsparcie ze strony Urzędu Miasta.
– Szczególnie chciałam podziękować
prezydentowi Mirosławowi Milewskiemu
i jego zastępcy Piotrowi Kuberze, którzy
zainteresowali się pomysłem tworzenia
ośrodka. Bez ich decyzji nie byłoby nas tu
dzisiaj. Stowarzyszenie przyznało prezy−
dentom „Kairosy 2005” – wyróżnienia
stowarzyszenia za wkład w jego rozwój
i wsparcie inicjatyw. „Kairosa” otrzyma−
ła również Katarzyna Michalska za
wrażliwość, bezinteresowność i szcze−
gólne zasługi dla stowarzyszenia. Pod−
czas pierwszej edycji „Kairosów” wy−
różniono jeszcze 10 osób.

Przypominamy, że Ośrodek Terapii
i Profilaktyki Uzależnień „Jest czas”
mieści się na IV piętrze budynku przy
ul. 3−go Maja 18 (tel. 364 18 17). Tu
też jest Punkt Konsultacyjny „Kai Ka−
iros” (działający codziennie od godz.
16 do 18). (rł)

Uroczyste otwarcie 

Jak co roku, panie ze
świetlicy przy Szkole
Podstawowej Nr 18
w Płocku – Iwona Jóź−
wicka i Anna Śnieć, zor−
ganizowały zbiórkę za−
bawek i odzieży dla po−
trzebujących dzieci.

Na apel bardzo chętnie
odpowiedzieli rodzice
i dzieci, przynosząc do
szkoły całe worki zaba−
wek, książek, gier i odzie−
ży, chcąc w ten sposób
dostarczyć radości swoim
rówieśnikom, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji. Zebrane rzeczy zostały prze−
kazane w grudniu na ,,Mikołajki” i ,,Gwiazdkę” dzieciom z Placówki Opiekuńczo−
−Wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie (przebywa tam około 50 wychowanków)
i Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wychowawczego w Płocku (też około 50 dzieci).

W imieniu obdarowanych, bardzo dziękujemy rodzicom i dzieciom, którzy nie
pozostali obojętni na los innych. IJ. AŚ.

Gwiazdkowe prezenty

Prezydent Płocka ogłosił dwa otwarte
konkursy.

W pierwszym można składać oferty
na realizację zadań przez organizacje
pozarządowe w zakresie pomocy rodzi−
nom i osobom znajdującym się w trud−
nej sytuacji życiowej oraz wyrównywa−
nia szans rodzin i osób w ramach pomo−
cy społecznej.

W 2006 roku miasto na realizację
czterech zadań przeznaczyło 325 tys.
592 zł. Organizacje pozarządowe mogą
ubiegać się o dotacje na: 

1. działania socjalno−pomocowe na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich
rodzin w zakresie: 

a. organizacji wsparcia psychologicz−
no−pedagogicznego i edukacyjno−tera−
peutycznego

b. działalności na rzecz aktywizacji i in−
tegracji osób niepełnosprawnych ze środo−
wiskiem lokalnym oraz działań zapobie−
gających marginalizacji i izolacji osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

2. udzielanie pomocy i wsparcia oso−
bom chorym w stanach terminalnych
i ich rodzinom

3. aktywizacja i wspieranie osób star−
szych, samotnych i potrzebujących pomo−
cy – 15 tys. zł

4. organizacja i prowadzenie hostelu dla
bezdomnych mężczyzn wymagających
opieki medycznej.

Dotacja może być przeznaczona na po−
krycie kosztów związanych bezpośrednio
z realizacją zadania ponoszonych od 1
stycznia do 31 grudnia 2006 roku. Przyz−
nane środki mogą być również w części
przeznaczone na wykonanie remontu i/lub
zakup wyposażenia niezbędnego do reali−
zacji zadania.

W drugim konkursie należy składać
oferty na wykonanie zadań publicznych
w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Tu można starać się o dotacje na prowa−
dzenie działań na rzecz społeczności lo−
kalnej w zakresie:

1. profilaktyki uzależnień, rozwiązy−
wania problemów alkoholowych, narko−
tykowych oraz przeciwdziałania prze−
mocy w rodzinie

2. propagowania idei honorowego
krwiodawstwa oraz upowszechniania
w społeczeństwie wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy przedme−
dycznej. 

Wszystkie oferty należy składać do
2 lutego w Biurze Obsługi Klienta, ul.
Zduńska 3. Wzór druku oferty można
pobrać ze strony internetowej Urzędu
Miasta: www.ump.pl. lub otrzymać
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecz−
nych UM, ul. Zduńska 3 lub u Pełno−
mocnika Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych, ul. Misjonarska 22. 

M.D.

Powalcz o kasę

ZUS informuje

O wypadkach
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przekazania

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacji o pracownikach poszkodowa−
nych w wypadkach przy pracy w 2005 roku do końca stycznia 2006. Informa−
cje należy składać na druku ZUS IWA.

Na tej podstawie ZUS wyliczy tym przedsiębiorcom stopę procentową skład−
ki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującą od kwietnia 2006 r.

Obowiązek składania dokumentu ZUS IWA za 2005 rok mają ci płatnicy
składek, którzy przez cały 2005 rok i co najmniej 1 dzień stycznia 2006 roku
byli nieprzerwanie zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie
wypadkowe oraz w ubiegłym roku zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co
najmniej 10 pracowników.

Bliższe informacje uzyskać można w ZUS (sala obsługi interesanta) przy ul.
Piłsudskiego 2B, tel. 024/268 88 89 lub 024/262 52 71 wew. 3004 – 3011.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS)

Za ofiarność i życzliwość
W imieniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznych „Przyjaznych Serc” w Płocku

składam serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za przekazanie słodyczy,
odzieży, zabawek i innych upominków z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla miesz−
kańców Domu. Szczególne podziękowania kieruję do: Oddziału Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Płocka, Branżowych Związków Zawodowych przy PKN Orlen, Wisły Płock
SSA, Spółki Jawnej „ROM – BIS”, Stowarzyszenia „Kolory Życia”, płockiego oddziału
PZERiI, zespołu „Układ koleżeński” oraz szkół: Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego
w Sikorzu, Studium Medycznego w Płocku, Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 2.

Paczki przygotowane dzięki Państwa ofiarności sprawiły naszym mieszkańcom wiele
radości. Dziękuję za ofiarność, życzliwość i wrażliwość na potrzeby osób niepełnospraw−
nych. Dyrektor DPS „Przyjaznych Serc”

Piotr Ostrowicki
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Jeden procent podatku dochodowego
na rzecz OPP osoby fizyczne mogą prze−
kazywać od 2004 roku (rozliczenie za
2003 rok). Decyzja należy do każdego
z nas i choć wymaga to nieco wysiłku,
warto go podjąć wspierając ludzi, którzy
bezinteresownie działają na rzecz in−
nych. Według stowarzyszenia
KLON/JAWOR przy założeniu,
że 100 proc. podatników sko−
rzystałaby z maksymalnego
odpisu, kwota łączna z tego
tytułu przekazana organi−
zacjom pożytku publiczne−
go wyniosłaby około 318
milionów złotych. Suma robi
wrażenie, ale w skali naszego
miasta kwoty nie są tak imponują−
ce, co nie znaczy, że nieistotne.

Pierwsze płockie organizacje uzyskały
status organizacji pożytku publicznego
dopiero po 30 kwietnia 2004 roku, dlate−
go na efekty musiały poczekać do 2005
roku. Fundacja „Ich dom”, która jako
OPP działa od 13 grudnia 2004 roku,
uzyskała wówczas z „1 procenta” blisko
18,7 tys. zł. – Jest to dla nas duża suma,
pozwalająca realnie myśleć o dalszych
zakupach mieszkań – informuje na stro−
nie internetowej fundacji Jan Krzeski.
– Bardzo nas cieszy, że Fundacja została
dostrzeżona w całej Polsce, o czym
świadczą adresy ofiarodawców. Zado−
wolenia nie kryje również Stanisław Le−

wandowski z Krajowego Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Pomoc Dzieciom”, które wzbogaciło
się w 2005 roku w ramach akcji 1 proc.
o 16 tys. zł. Wsparcie od podatników
otrzymują nie tylko stowarzyszenia dzia−
łające na polu pomocy społecznej. Towa−

rzystwo Naukowe Płockie, w ra−
mach 1 proc., uzyskało blisko

10 tys. zł. Z odpisów cieszą
się również inne stowa−
rzyszenia, choć kwoty
nie były aż tak wysokie
(Stowarzyszenie św.
Brata Alberta – ponad 3,6

zł, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich – 3,5 tys. zł).

O sukcesie może mówić płocki
NFOZ, który status OPP uzyskał dopiero
25 marca 2005 roku, a i tak udało mu się
zebrać blisko 1,3 tys. zł. 

Przypominamy, że każdy kto chce
skorzystać z odpisu najpierw wpłaca pie−
niądze na rzecz OPP, a następnie odlicza
z tej wpłaty kwotę nie większą niż odpo−
wiednik 1 proc. podatku należnego. Jeże−
li chcemy wpłacić kwotę dokładnie od−
powiadającą 1 proc. należnego podatku,
to oczywiście powiniśmy po pierwsze
– obliczyć należny za dany rok podatek,
po drugie – obliczyć jeden procent podat−
ku i tę kwotę wpłacić na konto wybra−
nych organizacji (do 30 kwietnia
2006 r.). Wpłata musi być potwierdzona

stosownym dokumentem (przelew ban−
kowy lub pocztowy). Uwaga! Z podatku
nie możemy odliczyć 1 proc. jeśli dofi−
nansowaliśmy organizację, która nie ma
statutu organizacji pożytku publicznego,
dlatego tak ważne jest upewnienie się
przez podatnika, czy wybrana przez nie−
go organizacja posiada ten status. Poniżej
podajemy listę płockich organizacji po−
żytku publicznego publikowaną na stro−
nach internetowych Krajowego Rejestru
Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwo−
ści (http://opp.ms.gov.pl) i w portalu in−
ternetowym organizacji pozarządowych
(www.baza.pozytek.ngo.pl) wraz z dany−
mi teleadresowymi i numerami kont ban−
kowych. Radosław Łabarzewski

Od kilku do kilkunastu tysięcy uzyskały w ubiegłym roku płockie
organizacje pożytku publicznego (OPP) dzięki odpisom 1 proc.
podatku od dochodów

Dobry Po−datek

Pomóż 
zwierzętom

Płockie koło Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami (tel. 024 268 60 92)
prosi o przekazanie 1% podatku na ra−
towanie pokrzywdzonych przez czło−
wieka bezbronnych zwierząt. Organi−
zacja ta stara się poprawić warunki,
w jakich żyją przede wszystkim porzu−
cone i bezdomne zwierzęta. Organizu−
je m.in. akcje na rzecz zmniejszenia
populacji bezdomnych psów i kotów
poprzez sterylizację, prowadzi dokar−
mianie ptaków i zwierząt, szuka do−
mów dla porzuconych czworonogów.

Każdy, komu leży na sercu los po−
rzuconych zwierząt, może im pomóc
wpłacając 1% swojego podatku na
konto PKO BP S.A. II O/Płock 
27 1020 3974 0000 5902 0076 7905. (j)

Apel NFOZ
Narodowy Fundusz Ochrony Zdro−

wia – Komitet Oddziału w Płocku 25
marca 2005 roku uzyskał status organi−
zacji pożytku publicznego i został wpi−
sany do Krajowego Rejestru Sądowe−
go pod nr 0000161803.

Każdy, kto w 2005 roku uzyskał
przychody może wesprzeć dowolną or−
ganizację pożytku publicznego, prze−
kazując na jej rzecz 1% podatku, obli−
czonego zgodnie z art. 27 ustawy o po−
datku dochodowym od osób fizycz−
nych. Apelujemy do wszystkich pra−
cowników służby zdrowia, działaczy
i sympatyków NFOZ o udzielenie tej
formy wsparcia naszemu stowarzysze−
niu wpłacając 1% swego podatku na
nasze konto: Bank PKO S.A. I/O Płock
nr 97 1240 3174 1111 0000 2889 9707.
Uzyskane w ten sposób środki w cało−
ści przeznaczymy na zakup nowoczes−
nej aparatury medycznej.

Chcąc przekazać 1% podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego
należy do 30 kwietnia wpłacić (na
poczcie lub w banku) odpowiednią
kwotę na konto obdarowanego. Do−
wód wpłaty przechowujemy jak inne
dokumenty rozliczeń podatkowych.

Komitet Oddziału NFOZ 
w Płocku

Płockie Organizacje Pożytku Publicznego

Fundacja „Ich Dom”, ul. Północna 34, 09−402 Płock, tel.
024 262 01 31, www.fundacja−ich−dom.com, e−mail: fun−
dacja_ich_dom@interia.pl 
Bank PKO o/Centrum w Płocku 
Nr rachunku: 45 1020 3974 0000 5702 0002 5338
OPP: 2004, KRS: 0000223790

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy, im. Św. Brata Alber−
ta, ul. Kościuszki 5, 09−402 Płock, tel. 024 364 98 81
Bank PeKaO S.A. I O/Płock
Nr konta: 95 1240 3174 1111 0010 0367 6605 
OPP: 2004, KRS: 0000069061

Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnospraw−
nych „Pomoc Dzieciom”, ul. 3 Maja 18 p. 306, 09−402
Płock, tel. 024 266 98 90
Bank BPH S.A.
Nr konta: 90 1060 0076 0000 4014 5003 7822
OPP: 2004, KRS: 0000008838

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Mazowsze” Płock
pl. W. Witosa 1, 09−410 Płock, tel. 0 605 346 292
Nr konta: 63 9042 0003 0000 3391 2000 0010 
OPP: 2005, KRS: 0000236032

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia – Komitet Oddziału
w Płocku, ul. Kolegialna 47, 09−402 Płock, tel. 024 262 29 15
Bank PeKaO S.A. I/O w Płocku
Nr konta: 97 1240 3174 1111 0000 2889 9707
OPP: 2005, KRS: 0000161803

Płockie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów”, ul. Misjo−
narska 22, 09−402 Płock, tel. 024 364 90 91
Bank PKO BP II/O Płock
Nr konta: 12 1020 3974 0000 5402 0060 8661
OPP: 2005, KRS: 0000114953

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun−
kowe w Płocku, ul. Wyszogrodzka 1a, 09−402 Płock, 

tel. 024 262 92 28, e−mail: biuro@wopr.plocman.pl 
Bank PeKaO S.A. I/O w Płocku 
Nr konta: 96 1240 3174 1111 0000 2890 2247
OPP: 2005, KRS: 0000212656

Stowarzyszenie Hospicyjno−Paliatywne „HOSPICJUM
PŁOCKIE” pw. św. U. Ledóchowskiej, ul. Bielska 19,
09−402 Płock, tel. 024 268 69 26, 024 266 44 44,
www.hospicjum.org.pl, e−mail: biuro@hospicjum.org.pl 
Bank BPH S.A. Oddział Płock 
Nr konta: 91 1060 0076 0000 3200 0025 0394
OPP: 2004, KRS: 0000025247

Stowarzyszenie „Macierz Płocka”, ul. Jachowicza 38, 09−
402 Płock
Nr konta: nieustalone
OPP: 2004, KRS: 0000198915

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
i Ich Rodzicom „Silni Razem”, ul.Owocowa 19, 
09−402 Płock, www.silnirazem.plocman.pl, 
e−mail: silnirazem@plocman.pl 
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Nr konta: 26 1540 12 90 2001 5970 5859 0009
OPP: 2005, KRS: 0000215779

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
ul. Kobylińskiego 21 a, 09−400 Płock, tel. 024 264 35 44,
www.rodzina.plock.opoka.org.pl, 
e−mail: rodzinakat@plock.opoka.org.pl 
Nr konta: 45 1540 1290 2001 5971 6826 0001
OPP: 2004, KRS: 0000155124

Towarzystwo Naukowe Płockie 
Pl. Narutowicza 8, 09−402 Płock, tel. 024 262 26 04, 024
366 99 50, www.tnp.org.pl, e−mail: aktnp@interia.pl 
Bank PeKaO S.A. I/O Płock 
Nr konta: 91 1240 3174 1111 0000 2889 9912
OPP: 2004, KRS: 0000136357

OPP – rok nadania statusu OPP
KRS – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jak odliczyć kwotę odpowiadającą
1% podatku w zeznaniu rocznym? 

Wypełniając zeznanie roczne (PIT)
podatnik w części „Obliczenia zobo−
wiązania podatkowego”, w rubryce
„Kwota 1% zmniejszenia z tytułu
wpłaty na rzecz organizacji pożytku
publicznego” (np. w PIT−36 to pozy−
cja 179, a w PIT−37 pozycja 111)
wpisuje kwotę dokonanej wpłaty, nie
większą jednak niż odpowiednik 1%
należnego podatku (czyli kwoty z po−
zycji 178 w PIT−36 i pozycji 110
w PIT−37). Należy pamiętać, aby
wpisywaną kwotę zaokrąglić do peł−
nych dziesiątek groszy w dół. Odpis
1% nie znosi możliwości odliczenia
od dochodu darowizny.

Opr. rł 
(na podst. http://www.jedenprocent.pl/)
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Szanowny Pan 
Mirosław Milewski
Prezydent
Miasta Płocka

W związku z zapowiedzią zawarcia w dniu 4 stycznia 2006 r. umowy przez
Spółkę „RYNEX” z Firmą „POLIMENI” na realizację inwestycji pod nazwą
„GALERIA” wyrażam stanowczy sprzeciw w tej sprawie.

Zawarcie ww. umowy i realizacja przyjętego sposobu zagospodarowania nie−
ruchomości przyległej do gruntu zajmowanego przez Teatr Dramatyczny
w Płocku oznacza drastyczne pogorszenie warunków jego funkcjonowania.

Dzieje się to w czasie, gdy kosztem 20 mln. złotych ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego prowadzona jest gruntowna przebudowa i mo−
dernizacja tego obiektu. 

Nie uregulowane pozostają także stosunki własnościowe gruntów związa−
nych z Teatrem. Zgodnie z wytycznymi Naczelnego Sądu Administracyjnego,
zawartymi w wyroku z dnia 25 września 2003 r. Sygn. akt I S.A. 1535/03, spor−
ne kwestie miały być uregulowane w drodze porozumienia stron.

Brak porozumienia zmusza Województwo Mazowieckie do zakwestionowa−
nia prawa własności Miasta Płocka do działki nr 262, uzyskanego w trybie de−
cyzji komunalizacyjnej.

Z przykrością przypominam o wielokrotnie deklarowanej woli Samorządu
Województwa Mazowieckiego rozwiązania tego problemu w drodze porozu−
mienia stron.

Propozycje porozumienia wyrażane wielokrotnie przez Marszałka Woje−
wództwa Mazowieckiego w pismach i na spotkaniach z władzami Miasta Płoc−
ka nie zostały przez Miasto Płock podjęte, a rozmowy w sprawie uzgodnienia
spornych kwestii rozpoczęły się dopiero w dniu 3 stycznia 2006 r., tj. w przed−
dzień zawarcia planowanej umowy. 

W tej sytuacji, kierując się obowiązkiem ochrony słusznych interesów Samo−
rządu Województwa Mazowieckiego informuję, iż będą podjęte wszelkie do−
stępne prawem działania w celu niedopuszczenia do realizacji niekorzystnych
dla Samorządu rozwiązań.

MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

świętowała spółka ORLEN GAZ, naj−
większa polska firma na rynku gazu
płynnego. Powstała w 1995 roku jako
Orlen PetroGaz, trzy lata temu zmieniła
nazwę na obecną. W krajowej czołówce
firm Orlen Gaz pojawił się po raz pier−
wszy w 2003 roku, zajmując 412. miej−
sce w rankingu 500 największych pol−
skich przedsiębiorstw, prowadzonym
przez dziennik Rzeczpospolita. W 2004
roku był już na 337. miejscu tej listy.
W roku jubileuszowym spółka zdobyła
tytuł „Perły polskiej gospodarki”.

Orlen Gaz sprzedaje mieszaninę pro−
pan−butanu, propanu i butanu dla prze−
mysłu, gospodarstw domowych i samo−
chodów. Jego zyski w 2004 roku prze−
kroczyły 160 mln złotych, a za rok
2005 będą zapewne jeszcze wyższe (ce−
ny gazu poszły mocno w górę). Spółka
ma 12 rozlewni i tysiące punktów
sprzedaży gazu w butlach. Sprzedaje
także gaz luzem – w cysternach kolejo−
wych i autocysternach. Najnowszy jej

produkt to butla kompozytowa z gazem
uszlachetnionym – QGAZ – do napę−
dzania wózków widłowych.

Podczas jubileuszowej uroczystości
w Teatrze Dramatycznym o sukcesach
firmy mówił z dumą jej prezes Andrzej
Rokicki. Całą galę prowadziła (a także
śpiewała) Kasia Skrzynecka, a uświet−
nił ją chór Pueri Cantores Plocenses,
który spółka – w ramach popierania
młodych talentów – dofinansowuje.

Wielokrotnie w czasie uroczystości
podkreślano, że największym skarbem
Orlen Gazu są pracownicy. Grupę naj−
dłużej pracujących w spółce uhonoro−
wano specjalnymi dyplomami. Otrzy−
mali je: Magdalena Ryfka, Aneta Igiel−
ska, Krzysztof Stasiuk, Jerzy Szymura
i Zbigniew Łukasik.

Potem pracowników firmy i jej gości
bawił Kabaret Moralnego Niepokoju
w programie pt. „Jakoś to będzie, czyli
przemoc, seks i pieniądze” oraz Zespół
Pieśni i Tańca „Wisła”. E.J.

Dziesiąte urodziny

Miejska spółka BETEK−Nieruchomości
wykonuje dokumentację projektowo−kosz−
torysową dla zadania pn. Budowa portu
jachtowego. Spółka wygrała przetarg, pro−
ponując 500 tys. zł za jej opracowanie. 

– Mamy już wykonane pomiary dna
Wisły oraz badania geotechniczne pod
główką portową – opowiada Ryszard
Siedlecki, dyrektor Wydziału Inwestycji
Miejskich w ratuszu. – Są one prawidło−
we i można było przystąpić do opraco−
wania dokumentacji.

W porcie jachtowym będzie mogło cu−
mować około 250−300 łódek różnej wiel−
kości, gdyż głębokość rzeki w miejscu
przeznaczonym na inwestycję sięga 6 me−
trów. Port u stóp Wzgórza Tumskiego
znajdzie się na wysokości obecnej Morki
i będzie się ciągnął w stronę mostu. Morka
na pewno pozostanie, bo teren jest w wie−

czystym użytkowaniu, natomiast wielkie
plany związane są z pozostałą częścią tere−
nu, który należy do miasta. Tam ma pow−
stać mały kapitanat. – Ale, aby tak się sta−
ło, trzeba uporządkować infrastrukturę
– opowiada Ryszard Siedlecki. 

Żeglarze będą mieli do dyspozycji wo−
dę, sanitariaty, prąd. Będzie musiała pow−
stać także niewielka stacja paliwowa.
– Musi ona spełniać najwyższe normy eko−
logiczne – mówi dyrektor. – Będzie wielko−
ści kontenera, bo większej nie potrzeba.

Miasto zakłada, że w obrębie portu pow−
stanie również niewielki sklepik. Na razie
nie ma mowy, aby w kapitanacie powstały
miejsca noclegowe. – Są pokoje w zajeź−
dzie Rybaki, a ponadto w mieście też moż−
na bez problemu znaleźć miejsce do spania
– uważa Siedlecki.

Miasto liczy także, że jak już powstanie
port jachtowy znajdą się inwestorzy, któ−
rzy wyremontują piękne kamienice tuż nad
Wisłą. (m.d.)

Płocki port

dokończenie ze str. 1
Będzie miał trzy kondygnacje plus

garaż podziemny. Obiekt zbudowany
zostanie ze stali i szkła. Główne wej−
ście będzie w narożniku od strony
skrzyżowania al. Jachowicza i Nowego
Rynku. Na parterze i I piętrze zostały
zlokalizowane funkcje usługowe i ko−
mercyjne (z wyłączeniem handlu wiel−
kopowierzchniowego). Na II piętrze
dominować będzie rozrywka. Zaplano−
wano tam budowę multipleksu z 3−4 sa−
lami na 435 miejsc (o ile znajdzie się
najemca), kręgielni, kawiarenki inter−
netowej. Ta część obiektu przeznaczo−
na będzie również na urządzenie tam
restauracji, kawiarni i pubu. Na dachu
od strony skrzyżowania al. Jachowicza
i Nowego Rynku zaprojektowany zo−
stał zadaszony taras widokowy. Jak za−
pewniają przedstawiciele Polimeni ma−
gicznym elementem łączącym wnętrza
obiektu z otoczeniem będzie duża win−
da panoramiczna w strefie głównego
wejścia do Centrum Podkowa. Umożli−
wi ona wjazd na taras widokowy.

Kolorystyka budynku będzie utrzy−
mana w odcieniach srebrzysto−zielon−
kawych, co ma stanowić nawiązanie do
secesyjnych detali. Do tego odpowied−
nie oświetlenie oraz duża przezroczy−
stość i półprzezroczystość ma nadać
obiektowi optyczną lekkość i delikat−
ność.

W podziemiu, na pow. prawie 7400
mkw. zaparkować będzie można – we−
dług wstępnych projektów – 266 samo−
chodów. – Chcemy, aby w sumie na zew−
nątrz i wewnątrz budynku było około 400
miejsc parkingowych – zapewniał Vin−
cent Polimeni. – Według naszych analiz
jest to wystarczająca liczba, tym bar−
dziej, że dużo ludzi będzie docierać pie−
szo, gdyż jest to ścisłe centrum miasta.

Wjazd do garażu podziemnego przewi−
dziano od strony Nowego Rynku.
Z obiektu wyjeżdżać zaś będziemy po−
dziemnym tunelem, który będzie kończył
się tuż za skrzyżowaniem Jachowicza,
Nowego Rynku i Obrońców Westerplatte.
– Bardzo zależało nam, aby ruch odbywał
się w miarę łatwo i płynnie – przekonywał
Prezydent. – Przewidzieliśmy, że część
ulic trzeba będzie poszerzyć oraz przeor−
ganizować sygnalizację świetlną.

Budowa Centrum to nie jedyne zada−
nie Polimeni. Firma zajmie się również
zagospodarowaniem terenu po drugiej
strony „Antypodkowy”. Tam przewi−
dziano stworzenie niewielkiego parku
z fontanną i amfiteatrem. Będą też ławki,
stojaki na rowery, donice z niską i śred−
niowysoką zielenią. Całość zostanie pod−
kreślona odpowiednią nocną iluminacją.

Przedstawiciele Polimeni oceniają, że
budowa obiektu i zagospodarowanie te−
renu może kosztować nawet 80 mln zł.

Małgorzata Domańska

Galeria 
pełna światła
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Wszystkim, którzy złożyli nam życzenia świą−
teczne i noworoczne serdecznie dziękujemy. Prze−
pięknymi gwiazdkowymi kartkami obdarowali nas
m.in.: prezydent Mirosław Milewski, dyrektor
i pracownicy delegatury Urzędu Marszałkowskie−
go, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego
i kanclerz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
Zbigniew Kruszewski, przewodnicząca klubu rad−
nych PiS Violetta Kulpa, komendant Straży Miej−
skiej Zbigniew Tarka, rzecznik prasowy płockiego
oddziału ZUS Barbara Smardzewska−Czmiel, dy−
rektor płockiego zoo Aleksander Niweliński, prze−
wodniczący Rady Mieszkańców Osiedla „Wyszo−
grodzka” Ryszard Rzymkowski, Leon Bor i Jadwi−
ga Łabińska z Rady Mieszkańców Osiedla „Stare
Miasto”, przewodnicząca zarządu Rady Mieszkań−
ców Osiedla „Dworcowa” Ewa Wiśniewska, dy−
rektor Muzeum Mazowieckiego Leonard Sobieraj,
dyrektor Książnicy Płockiej Bożenna Strzelecka,
dyrekcja i pracownicy Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej, pracownicy oraz zarząd MZGM−TBS, za−
rząd Płockiego Parku Przemysłowo−Technologicz−
nego, przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność” Wojciech Kępczyński, prze−
wodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Marek Krysz−
tofiak, dyrektor Małachowianki Renata Kutyło−
Utzig, ZSZ nr 6, Orlen, OrlenGaz, OrlenOchrona,
Basell Orlen Polyolefins, Miejski Zespół Obiek−
tów Sportowych, Wisła Płock SSA, zarząd Płoc−
kiego Towarzystwa Wioślarskiego, Miejski Ośro−
dek Pomocy Społecznej w Płocku, dyrektor i pra−
cownicy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych
serc”, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Nie−
pełnosprawnych „Pomoc dzieciom” Stanisław Le−
wandowski, Tomasz Duch i Stanisław Jakubowski
z Business Centre Club, Płockie Towarzystwo Fo−
tograficzne im. Aleksandra Macieszy, Peklimar,
Agpress, zarząd i członkowie Polskiego Stowarzy−
szenia Diabetyków w Płocku, Towarzystwo Mi−
łośników Radziwia, Szkoła Podstawowa nr 18,
Mirosław Iwanowski, Maciek Wróbel, Marian
Wilk.

Dziękujemy naszym przyjaciołom i sympatykom,
którzy składali nam także życzenia osobiście i telefo−
nicznie.

Zespół redakcyjny

DDzziięękkuujjeemmyy

Świąteczny
Płock

Centralną część na−
szego miasta już na po−
czątku grudnia przyo−
zdobiły świąteczne de−
koracje: choinki, świa−
tełka, gwiazdy na drze−
wach i latarniach, wy−
konane przez uczniów
Zespołu Szkół Tech−
nicznych i Zespołu
Szkół Zawodowych nr
2. Przy świątecznej ilu−
minacji ulic i organiza−
cji imprez na Starym
Rynku pomagały także
liczne płockie firmy,
którym w imieniu płoc−
czan serdecznie dzięku−
jemy za te gwiazdkowe
prezenty. Do upiększe−
nia naszego miasta
przyczyniły się:

Nietypowe życzenia
Choć święta dawno już za nami, warto jednak wspomnieć

o nietypowej akcji przygotowanej w wigilię przez płockich po−
licjantów z Sekcji Ruchu Drogowego i Wojewódzkiego Ośro−
dka Ruchu Drogowego. 

Funkcjonariusze zatrzymywali kierowców wyjeżdżających
poza miasto. Ale tym razem wcale nie po to, aby ukarać manda−
tem. – Wręczaliśmy świąteczne życzenia wraz z opłatkiem
– opowiada Mariusz Gierula, rzecznik prasowy policji. – Chcie−
liśmy w ten sposób, świątecznie, z uśmiechem i po dobroci prze−
konać kierowców, żeby jechali bezpiecznie, nie wyprzedzali na
trzeciego i uważali przy hamowaniu. 

Życzenia na specjalnych blankietach brzmiały: „Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia życzy Sekcja Ruchu Drogowego Ko−
mendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Wojewódzki Ośrodek Ru−
chu Drogowego. Bezpiecznej drogi do wigilijnego stołu”. (m.d.)

Mikołaj
w mundurze 

Strażnicy miejscy zawitali do dzie−
ciaków, które przebywają w nocle−
gowni w Miejskim Centrum Rozwią−
zywania Problemów przy ul. Misjo−
narskiej. Przywieźli mnóstwo słody−
czy, zabawek, książek i encyklopedii
multimedialnych. Jednak największą
radość sprawiły dzieciom stoły do
gry w piłkarzyki i ping−ponga. Obda−
rowane zostały również maluchy
z ogniska romskiego.

– 50 paczek mogliśmy przygotować
dzięki sponsorom oraz uczniom III Li−
ceum Ogólnokształcącego, którzy
wcześniej przeprowadzili specjalną
zbiórkę – opowiada Jolanta Głowacka,
rzecznik SM. (m.d.)

Teatrzyki Bożonarodzeniowe
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Miej−

skiego Przedszkola Nr 20 zorganizowa−
li w siedzibie „Dzieci Płocka” VI Prze−
gląd Teatrzyków Bożonarodzeniowych
pod hasłem „Spotkanie przy choince”. 

W przeglądzie łącznie wzięło udział
26 przedszkoli, w tym jedno z Drobina.
W części artystycznej maluchy śpiewa−
ły kolędy i recytowały wierszyki o tre−
ści świątecznej. 

Wszystkim przedszkolakom wręczo−
no nagrody w postaci: książek, masko−
tek, zabawek i słodyczy, ufundowa−
nych przez wydział oświaty Urzędu
Miasta we współpracy z Zarządem Jed−
nostek Oświatowych i płockim oddzia−
łem Kuratorium Oświaty. E.U.−
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– Rozwój gospodarczy, który tworzy
nowe miejsca pracy to priorytet dla sa−
morządu płockiego – mówił na inaugu−
racji prezydent Mirosław Milewski. – O
Parku mówiło się od wielu lat. Teraz
nareszcie się udało, dzięki pomocy
PKN Orlen. Nie pozostaje nam nic in−
nego, jak zapraszać nowych polskich
i zagranicznych inwestorów. Na pewno
znajdą przyjazny klimat, aby zainwesto−
wać w naszym mieście. Wierzę, że obec−
ny rok będzie przełomowy dla Parku,
a co się z tym wiąże wiele osób znajdzie
zatrudnienie w powstających firmach.

Duże nadzieje z PPP−T wiążą rów−
nież przedstawiciele Orlenu. – To nowa
forma wspierania przez firmę społecz−
ności lokalnej poprzez tworzenie do−
godnych warunków dla małych i śred−
nich przedsiębiorstw – mówił Dariusz
Witkowski, członek zarządu PKN.
– Wierzę, że Park będzie zapleczem dla
Orlenu, a inicjatywa będzie nabierać
rozpędu.

Przypomnijmy, że Płocki Park to
wspólne przedsięwzięcie władz samo−
rządowych i PKN Orlen. Misją PPP−T
jest stworzenie, liczącego się w Europie
ośrodka, który będzie kreował i wspo−
magał procesy gospodarcze oparte na
nowoczesnych technologiach, innowa−
cyjnych projektach naukowo−badaw−
czych oraz edukacji. Dlatego całe przed−

sięwzięcie podzielono na trzy mniejsze,
uzupełniające się parki: przemysłowy,
technologiczny i naukowo−badawczy. 

Władze firmy zakładają, że na terenie
parku (ponad 200 ha pow.) mogą pow−
stać przedsiębiorstwa z branży: che−
micznej, farmaceutycznej, papierniczej,
gumowej, lakierniczej, farbiarskiej,
włókienniczej, tworzyw sztucznych
i samochodowej. Preferowaną formą
udostępniania terenów inwestycyjnych
jest długoletnia dzierżawa (do 30 lat). 

Większość pieniędzy na stworzenie
PPP−T (ponad 87 proc.) pochodzi z fun−
duszy Unii Europejskiej. Aby je uzyskać,
Park złożył aplikację w ramach Europej−
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne−
go, działanie 1.3 Sektorowego Programu
Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjno−
ści Przedsiębiorstw „Tworzenie korzyst−
nych warunków dla rozwoju firm”. Łącz−
nie z wkładem gminy, Park na pierwszy
etap budowy infrastruktury technicznej
ma 45 mln zł. Część z tych pieniędzy

– 8,1 mln zł – została wykorzystana na
stworzenie Centrum Administracyjnego.
W dawnym Zespole Szkół Ochrony Śro−
dowiska przy ul. Zglenickiego 42 miesz−
czą się obecnie powierzchnie administra−
cyjne wraz z zapleczem socjalnym dla
działalności przedsiębiorstw. – Już
w dniu inauguracji wprowadziło się 13
firm, między innymi duża warszawska
firma informatyczna Lumena – mówił
Krzysztof Lewandowski, prezes PPP−T.
– Do swojej dyspozycji mają najnowo−
cześniejszą infrastrukturę. 

Centrum składa się z czterech budyn−
ków. W każdym są sale konferencyjne,
sale wystawiennicze, zaplecza socjalno−
gastronomiczne i pomieszczenia biurowe. 

Zarząd PPP−T prowadzi dalsze dzia−
łania zmierzające do powstania parku
przemysłowego. Trwa właśnie realiza−
cja umowy na zaprojektowanie i wyko−
nanie robót budowlanych systemu sieci
magistralnych wodociągowych, kanali−
zacyjnych i infrastruktury telekomuni−
kacyjnej przy użyciu światłowodu. Ter−
min zakończenia tego etapu prac prze−
widziano na lipiec br. Do końca 2006
roku mają również zostać zaprojekto−
wane i wykonane roboty budowlane sy−
stemu sieci centralnego ogrzewania. 

Następnego dnia zorganizowano
„dzień otwarty” w Parku. Wszyscy
chętni mogli zapoznać się z jego plana−
mi i uczestniczyć w dyskusji m.in. na
temat: „PPP−T jako instrument tworze−
nia miejsc pracy w Płocku i regionie”,
„PPP−T jako szansa rozwoju przedsię−
biorczości”, „Profil technologiczny
i proponowane projekty do realizacji
w PPP−T”. Małgorzata Domańska

5 stycznia odbyła się uroczysta inauguracja działalności Płockiego Parku Przemysłowo−Techno−
logicznego. Do użytku oficjalnie zostało przekazane Centrum Administracyjne. 

Park nabiera rozpędu

Wstęgę uroczyście przecięli (od lewej): Rafał Syskowski (Agencja Rozwoju Przemysłu),
Dariusz Witkowski (Orlen), Mirosław Milewski – prezydent Płocka i Krzysztof
Lewandowski – prezes PPP−T
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Remont bloku operacyjnego rozpo−
czął się w ubiegłym roku. Jego koniec
planowany jest na połowę lutego br.
W marcu powinien być oddany do
użytku.

Jak zapewnia Danuta Ciecierska za−
stępca dyr. SZPZOZ ds. ekonomicz−
nych wszystko wskazuje na to, że te

prace będą zrobione. – Jeżeli chodzi
o kwestię sprzętu, wyposażenia bloku
operacyjnego i sali pooperacyjnej ogło−
siliśmy przetarg, który został rozstrzy−
gnięty pod koniec 2005 roku i sprzęt już
do nas dotarł. Remont bloku finanso−
wany jest z budżetu miasta 2005 roku
(jako środki niewygasające). Zakupy

sprzętu i wyposażenia sfinansowane
zostaną z własnych środków (około 156
tys. zł). 

Kontynuowane są również prace
w części budynku D, zajmowanej do
niedawna przez administrację. Ograni−
czenie pomieszczeń administracyjnych
pozwoli na stworzenie na I piętrze od−
działu chirurgii z prawdziwego zdarze−
nia. Zaplanowano 10 łóżek, po 2−3 na
jednej sali. Każda z sal będzie miała
własną łazienkę. Oddział ma stanowić
zaplecze dla bloku operacyjnego.

– Aby przystąpić do prac związanych
z przebudową wewnątrz, trzeba było za−
cząć od stropu i od dachu –tłumaczy
Ciecierska. – We własnym zakresie pod−
daliśmy ten budynek ekspertyzie tech−
nicznej, z której wynikało, że dach może
się „złożyć” przy złych warunkach at−
mosferycznych. Na szczęście stara kon−
strukcja została usunięta przed obfitymi,
grudniowymi opadami śniegu. Nowy
strop z płyt żelbetowych położono na
początku stycznia. Prace finansowane są
ze środków z 2005 roku (230 tys. zł).
W tym roku radni przeznaczyli na ten cel
dodatkowe 270 tys. zł.

Na remont czeka jeszcze parter tego
budynku. Dziś dyrekcja SZPZOZ nie
chce mówić o zamierzeniach związa−

nych z tymi pomieszczeniami. Na pew−
no przeznaczone zostaną na cele szpi−
talne. Placówka wystąpiła do Norwe−
skiego Mechanizmu Finansowego. Li−
czy na dofinansowanie do 60 proc. po−
niesionych nakładów. 

Wkrótce powinny się też rozpocząć
prace związane z modernizacją bakte−
riologii, która teraz zajmuje pomiesz−
czenia w budynku MOPS−u przy ul.
Wolskiego 4. – Przewidujemy przebu−
dowę budynku „A” (mieści się tu już
poradnia ortopedyczna, chirurgiczna
i apteka). Po rozstrzygnięciu przetargu
i zawarciu umowy z wybrana firmą pra−
ce powinny potrwać około 4 miesięcy.
Należałoby się spodziewać, że pod ko−
niec czerwca bakteriologia powinna ru−
szyć przy ul. Kościuszki 28 – mówi Da−
nuta Ciecierska. 

Z własnych środków SZPZOZ zmo−
dernizował w 2005 roku oddział wew−
nętrzny, m.in. remontując izbę przyjęć.
Teraz trwa remont pracowni endosko−
powej i malowanie oddziału ginekolo−
giczno – położniczego, również z włas−
nych środków. 

Oddział ortopedii i kuchnia to sprawa
najbliższych miesięcy, ale tym zajmie
się już spółka Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej. – Kuchnie będziemy chcie−
li poddać przebudowie. Wystąpiliśmy
do sanepidu o wyrażenie zgody na od−
stępstwa w zakresie doświetlenia i wy−
sokości pomieszczeń. Mamy pozytywną
opinię w tym zakresie, czyli jest szansa,
że kuchnia pozostanie tu, gdzie teraz –
dodaje dyr. Ciecierska. (rł)

Blok operacyjny, bakteriologia i budynek administracji –  w szpitalu św. Trójcy realizowane 
będą trzy najważniejsze inwestycje SZPZOZ w 2006 roku

Wielkie przemeblowanie 

Z części budynku administracyjnego usunięto stary dach i strop, które groziły zawa−
leniem
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W ciągu trzech lat, licząc od 1 stycz−
nia br, pensje pracowników płockiego
SZPZOZ−u wzrosną o ponad 300 zł.
Gwarantuje to porozumienie podpisane
w grudniu 2005 roku pomiędzy związ−
kami zawodowymi, działającymi w Za−
kładzie a Prezydentem Płocka. Obok
gwarancji płacowych pracownicy mogą
również liczyć na trzydziestomiesięcz−
ny okres ochronny (od chwili przejęcia
ich przez spółkę), w którym nie będą
zwalniani. – Każde przekształcenie po−
woduje pewien niepokój wśród załogi.
Porozumienie było negocjowane przez
kilka miesięcy i udało się nam je osią−
gnąć – mówi zastępca prezydenta Piotr
Kubera. 

– Mamy zapewnione to, co dla nas
jest najważniejsze, czyli gwarantowany
okres zatrudnienia i wysokość płac –
mówi Katarzyna Turek, Przewodniczą−
ca Związku Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych przy SZPZOZ Płock. 

Porozumienie zacznie funkcjonować
w momencie przejścia pracowników do
spółki (nie licząc wspomnianych 300 zł).
Pracownicy przejdą do nowopowstałej
spółki na zasadzie artykułu 23 Kodeksu
Pracy, czyli bez zmian warunków umowy.

Wszystkie postulaty „gwarancji swo−
bodnej działalności związkowej” zosta−
ły przyjęte w całości przez obie strony.
Wynika z nich, że likwidacja SZPZOZ
i powołanie w jego miejsce spółki nie
wpłynie na działalność zakładowych
organizacji związkowych. 

Pracownicy będą mieli również pe−
wien wpływ na nadzór nad firmą. – Je−
den przedstawiciel załogi wejdzie do
rady nadzorczej spółki – tłumaczy Ku−
bera. Porozumienie przewiduje także
coroczną waloryzacji płac o 0,5 współ−
czynnika inflacji i przekazanie załodze
15 proc. udziałów przy zmianach włas−
nościowych w spółce.

– Według optymistycznych założeń
przejęcie przez spółkę pracowników
nastąpi w lutym 2006 roku. Wysyłamy
pismo do wojewody z prośbą na wyra−
żenie zgody na likwidację SZPZOZu.
Jeżeli szybko wyrazi zgodę wówczas
projekt uchwały w tej sprawie skieruje−
my jeszcze na sesję styczniową Rady
Miasta – dodaje wiceprezydent. 

– Spółka oczywiście już działa. Pro−
wadzi odrębną księgowość, ale nie pro−
wadzi sensu stricte działalności me−
dycznej – mówi Danuta Ciecierska, z−
ca dyr. ds. ekonomicznych i Główny
Księgowy. – Zakładamy, że 1 lutego
zaczniemy świadczyć usługi medyczne
poprzez spółkę.

Kolejnym etapem (kiedy spółka
przejmie już pracowników) będą prace
nad stworzeniem zakładowego układu
zbiorowego pracy. (rł)

Porozumienie w SZPZOZ

Pielęgniarki wielokrotnie domagały się
podwyżki płac, nawet demonstrując na
ulicach

ZUS informuje

Wyższa składka
O dalsze 0,25% wzrosła składka na ubezpieczenie zdrowotne i od 1 stycznia

2006r wynosi 8,75%. Nadal jednak od podatku można odliczyć jedynie jej część
tzn. 7,75% podstawy wymiaru. Oznacza to, iż emerytury i renty wypłacane
przez Zakład naszym świadczeniobiorcom będą pomniejszone o kwotę stano−
wiącą równowartość tej podwyżki, której wysokość zależy od kwoty świadcze−
nia brutto i wynosi np.1,41 zł przy minimalnej emeryturze zaś 1,08 zł przy mi−
nimalnej rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Płocku)

Większa pomoc terapeutyczna i reha−
bilitacyjna dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz ich rodzin, a także wspie−
ranie inicjatyw lokalnych, dotyczących
profilaktyki i rozwiązywania proble−
mów alkoholowych, to główne zadania
miejskiego Programu. 

Zapisano w nim m.in. kontynuację
działań zmierzających do utworzenia
na terenie miasta hostelu – schroniska
dla ofiar przemocy, dalsze finansowa−
nie Telefonu Zaufania prowadzonego
przez Stowarzyszenie „KAI−KAIROS”.
Stowarzyszenie może liczyć również na

dofinansowanie działalności prowadzo−
nego przez niego „Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień dla dzieci oraz
młodzieży”. Ze środków przeznaczo−
nych na realizację MPPRPA zostaną
pokryte koszty funkcjonowania pun−
któw konsultacyjnych, prowadzenia
grup wsparcia, zajęć terapeutycznych,
zajęć socjoterapeutycznych w Miej−
skim Centrum Rozwiązywania Proble−
mów Społecznych oraz koszt funkcjo−
nowania „Pokoju Przyjaznych Przesłu−
chań” („Niebieskiego Pokoju”) prowa−
dzonego przez MOPS.

Miasto chce finansować dodatkowe
zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnio−
nych od alkoholu oraz ich rodzin. Pro−
gram na 2006 rok zakłada także m.in. do−
posażenie placówek odwykowych, dofi−
nansowanie szkoleń i kursów specjali−
stycznych, staży i superwizji oraz organi−
zacji szkoleń dla pracowników lecznic−
twa odwykowego. Będą również konty−
nuowane, zapoczątkowane w ubiegłym
roku spotkania szkoleniowe dla lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, doty−
czące Alkoholowego Zespołu Płodowe−
go – Zespół FAS. (rł)

1 643 900 zł zaplanowano w budżecie Płocka na 2006 rok na re−
alizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Większa pomoc

Na ostatniej sesji wprowadzono
zmiany do statutu Rady Miasta. Przy−
był zapis o tym, że radny jest obowiąza−
ny do przestrzegania Kodeksu Etyki. 

Na pomysł jego uchwalenia wpadła
Płocka Grupa Obywatelska. Kodeks
składa się z preambuły oraz siedmiu
zasad. W preambule czytamy: radni
zostali obdarzeni władzą i zaufaniem
przez mieszkańców miasta, zatem
swój mandat wypełniać winni ze świa−
domością, iż pełnią służbę publiczną
(...). Jako osoby publiczne powinni
w swych działaniach kierować się
szczególnie wysokimi standardami
etycznymi, a interes publiczny winni
zawsze stawiać ponad interesem pry−
watnym i osobistym. Zdając sobie zaś
sprawę, że ich działalność jest pub−
liczna i jako taka podlega ocenie wy−
borców, winni postępować tak, aby
nie zawieść zaufania, jakim zostali
przez nich obdarzeni.

Radni zostali zobowiązani także do
przestrzegania siedmiu zasad: prawo−

rządności, unikania konfliktu intere−
sów, bezinteresowności, nienadużywa−
nia sprawowanej funkcji, bezstronno−
ści, jawności i godnego zachowania.

Każda z tych zasad jest wyjaśniona
w prosty, ale jednocześnie szczegółowy
sposób. Radni nie powinni się kierować
znajomościami czy więziami rodzinnymi
przy podejmowaniu decyzji, lecz zawsze
interesem publicznym. Powinni też dbać
o interes miasta i jego mieszkańców, nie
powinni wywierać nacisku na urzędni−
ków gminnych w celu realizacji osobi−
stych interesów.

O unikaniu zachowań mogących wy−
wołać publiczne zgorszenie, czy takich
które mogą spowodować wśród miesz−
kańców utratę zaufania do władzy pub−
licznej również autorzy projektu pamię−
tali. Radni mają obowiązek rzetelnego
wypełniania zeznań podatkowych oraz
informowania o swojej pracy zarówno
mieszkańców Płocka podczas spotkań
i dyżurów, jak też za pośrednictwem lo−
kalnych mediów. (m.d.) 

Radny z kodeksem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
oddział w Płocku informuje, że uczest−
nictwo w otwartym funduszu emerytal−
nym tzw. II filarze jest jedną z podsta−
wowych przesłanek, wykluczających
prawo do wcześniejszej emerytury. 

Bycie członkiem OFE nie jest stanem
nieodwracalnym. Można podjąć starania
o unieważnienie umowy z funduszem,
ale wyłącznie wówczas, gdy przynależ−
ność od OFE jest jedną przeszkodą do
skorzystania z przywileju emerytalnego,
a wszystkie pozostałe kryteria (wiek,
staż pracy) zostały spełnione. Klienci
funduszu powołują się wówczas na tzw.
wady oświadczenia woli uzasadniając,
iż osoba która złożyła oświadczenie
o przystąpieniu do II filara pod wpły−
wem błędu ma prawo uchylić się od je−
go skutków prawnych. Taka sytuacja
może mieć miejsce, gdy klient podpisu−
jąc umowę z OFE nie jest świadomy
możliwości skorzystania z prawa do
wcześniejszej emerytury. Towarzystwo
emerytalne, do którego zwróci się klient,
nie może roszczenia oddalić (dotychczas
kwestia ta była uznaniowa).

Członek funduszu, który chce unie−
ważnić umowę z powodu utraty prawa

do wcześniejszej emerytury musi złożyć
wniosek do Powszechnego Towarzy−
stwa Emerytalnego, z którym podpisał
pierwszą umowę (nawet gdy później
zmieniał fundusz). PTE zażąda od wnio−
skodawcy pisemnego oświadczenia
o zawarciu umowy pod wpływem błędu
co do utraty prawa do wcześniejszej
emerytury oraz decyzji ZUS o odmowie
przyznania wcześniejszej emerytury je−
dynie ze względu na członkostwo
w OFE. Oznacza to, że klient który sta−
ra się o unieważnienie umowy z OFE
musi najpierw złożyć w ZUS wniosek
o emeryturę wraz z kompletem doku−
mentów, mając świadomość, że otrzyma
decyzję odmowną (ze względu na przy−
należność do II filara).

Po dostarczeniu do OFE oświadcze−
nia i decyzji ZUS, odmawiającej
wcześniejszej emerytury, PTE unie−
ważni umowę członkostwa i powiado−
mi o tym ZUS. Wówczas klient może
ponownie złożyć wniosek do ZUS.
Świadczenie będzie przyznane od
miesiąca w którym powtórnie złożono
wniosek.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS Płock)

ZUS informuje

Uprawnienia członków OFE
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* Z Toyoty Corolli zaparkowanej
przy ul. Kwiatka zginął telefon komór−
kowy.

* 32−letni płocczanin wtargnął do
domku letniskowego przy ul. Trakto−
wej, pobił przebywającego tam męż−
czyznę oraz zabrał kurtkę i telefon ko−
mórkowy. Sprawca został zatrzymany
i trafił do aresztu. Skradzione przed−
mioty odzyskano. 

* Na ul. Bielskiej kierowca forda po−
trącił kobietę, która nagle weszła na
jezdnię. 

* Z garażu przy ul. Dobrzyńskiej zło−
dzieje zabrali sprzęt narciarski oraz na−
rzędzia. Ponadto z audi, zaparkowanego
w garażu ukradli telefon komórkowy. 

* Na ul. Jana Pawła II dwóch 21−lat−
ków pobiło 40−letniego mężczyznę. Po
30 minutach policjanci ujęli sprawców,
którzy trafili do aresztu. Obaj byli nie−
trzeźwi. 

* W al. Roguckiego 20−letni płoccza−
nin uderzył butelką w głowę 24−letnie−
go mężczyznę, a następnie zabrał mu
pieniądze. 

* Na Placu 13 Straconych 30−letni
mężczyzna został zaatakowany przez
złodzieja, który skradł mu telefon ko−
mórkowy.

* Ze studzienek kanalizacyjnych zło−
dzieje zabrali dwa włazy żeliwne. Do

zdarzenie doszło przy ul. Otolińskiej.
* Z Opla Astry zaparkowanej przy ul.

Królowej Jadwigi zginęły dokumenty
i radioodtwarzacz. 

* Na skrzyżowaniu ul. Chopina
i Mickiewicza doszło do potrącenia 25−
letniej kobiety, która z obrażeniami cia−
ła trafiła do szpitala. 

* Przy ul. Wolskiego dwaj mężczyź−
ni zaatakowali 44−letnią płocczankę,
zranili ją w policzek, a następnie zabra−
li jej torebkę z dokumentami i pieniędz−
mi. 

* Trzech mężczyzn zaatakowało 16−
letniego płocczanina i zabrało mu pie−
niądze oraz telefon komórkowy. Do
zdarzenia doszło przy ul. Stodółkiewi−
cza. 

* Z ul. Lachmana zginął Citroen Ber−
lingo.

* Do sklepu przy ul. Kolegialnej
wszedł mężczyzna, który popchnął ek−
spedientkę, a następnie skradł z kasy
pieniądze. 

* Podczas kontroli osobistej u 21−let−
niego płocczanina policjanci znaleźli
strzykawkę z amfetaminą. Chłopak tra−
fił do aresztu. 

* Na ul. Otolińskiej nieznany spraw−
ca uderzył w głowę mężczyznę rozwo−
żącego pizzę. Łupem złodzieja padła
pizza. (m.d.)

Kronika policyjna
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Komenda Miejska Policji w Płocku
otrzymała trzy nowiutkie radiowozy. Je−
den w całości sfinansował Urząd Miasta,
a na dwa złożyli się: Urząd Marszałkow−
ski, Komenda Wojewódzka Policji z/s
w Radomiu oraz Urząd Miasta. 

Nowe Ople Astra G zaprezentowano
9 stycznia przed ratuszem. Pojazdy ma−
ją bardzo dobre zawieszenie i ekono−
miczny silnik. – Dwa auta wykorzysty−
wane będą przez sekcję ruchu drogowe−
go, a jeden przez sekcję prewencji
– opowiada Ryszard Kijanowski, ko−
mendant płockiej policji. – Dla ruchu
drogowego przygotowano modele
Kombi, a dla prewencji radiowóz z wy−
dzielonym przedziałem dla osób zatrzy−
manych. 

Jeden samochód wraz z odpowied−
nim wyposażeniem to wydatek ponad
40 tysięcy złotych. 

– Sfinansowanie pojazdów to przy−
kład włączania się samorządu w działa−
nia, mające na celu poprawę bezpie−
czeństwa mieszkańców – uważa prezy−
dent Mirosław Milewski.

Miasto obiecało także, że w 2006 ro−
ku kupi policji furgon oraz nowoczesny
motocykl. W sumie na zakup pojazdów
i doposażenie jednostki Prezydent prze−
kazał 160 tys. zł. – To najwięcej ze
wszystkich miast i powiatów na naszym
terenie – podkreśla Andrzej Palczew−
ski, zastępca komendanta wojewódz−
kiego. (m.d.)

Nowe Astry
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Jesteś kierowcą, który prawie nigdy
nie jeździ nocą? Płocka policja ma dla
Ciebie propozycję: na szybie swojego
samochodu przyklej specjalną naklejkę
„Stop noc”. 

Po co? – Jeśli patrol policyjny zobaczy
auto z taką naklejką pomiędzy północą
a godziną czwartą rano, obowiązkowo
go zatrzyma – tłumaczy Mariusz Gierula,
rzecznik prasowy policji. – Sprawdzi też
kto nim kieruje i czy przypadkiem nie jest
to złodziej. W razie wątpliwości policjan−
ci skontaktują się telefonicznie z właści−
cielem samochodu.

Aby otrzymać naklejkę należy zgło−
sić się do Komendy Miejskiej Policji
w Płocku, ul. Słowackiego 4/1, pok.
108 lub 121 (wtorek godz. 15−17 i pią−
tek godz. 13−15). Należy wypełnić tam
deklarację, podając swoje podstawowe
dane: nazwisko, adres, markę samocho−
du, numer rejestracyjny oraz nazwiska
trzech osób, które prócz kierowcy ko−
rzystają z auta. Dane te policja wprowa−
dza do specjalnej bazy danych. Podczas
załatwiania formalności trzeba mieć
przy sobie prawo jazdy, dowód reje−
stracyjny i ubezpieczenie swojego auta.

Jeśli już otrzymamy naklejki ze świe−
cącymi w nocy napisami, należy je
umieścić od wewnątrz, na przedniej
i tylnej szybie samochodu po stronie
kierowcy.

– Naklejek w całości nie da się zer−
wać – opowiada Andrzej Zajdel, dyrek−
tor Oddziału Towarzystwa Ubezpiecze−
niowego Uniqa, które jest współorgani−
zatorem akcji. – Schodzą małymi ka−
wałkami, a zerwanie obu zajmuje mnó−
stwo czasu. 

Celem akcji jest ograniczenie kra−
dzieży samochodów w naszym mieście.
W ubiegłym roku w Płocku i powiecie
skradziono ich około 200. Tym samym
uplasowaliśmy się na niechlubnym dru−
gim miejscu, tuż po Radomiu, pod
względem kradzieży pojazdów na tere−
nie działania Komendy Wojewódzkiej
Policji. (m.d.)

Nie jestem złodziejem

Od stycznia płocczanie mają trzech
nowych dzielnicowych. Dodatkowe
etaty dla nich sfinansował Urząd Mia−
sta. 

– Tereny działania funkcjonariuszy
określiliśmy wspólnie z policją – mówi
prezydent Mirosław Milewski. – Poli−
cjanci zostali skierowani do pracy w re−
wiry o największym zagrożeniu prze−
stępczością oraz tam, gdzie dzielnicowi
mieli pod swoją opieką zbyt wielu
mieszkańców. 

Według standardów jeden dzielnico−
wy powinien przypadać na 3−5 tysięcy
osób. W Płocku do tej pory na jednego
funkcjonariusza przypadało nawet 8−12
tysięcy mieszkańców. Teraz się to
zmieniło. 

Sierżant Piotr Dziubała ma 29 lat,
od sześciu lat jest w policji. Poprzed−
nio pracował w referacie patrolowo−
interwencyjnym Komisariatu Kolejo−
wego w Warszawie. Dziubała będzie
zajmował się ulicami: Stary Rynek,
Grodzka, Kościuszki, Warszawska
(numery parzyste), Mostowa, Rybaki,

Piekarska, Małachowskiego, Teatral−
na i Kozia.

Sierżant Witold Balcerzak ma 27
lat, z policją związany jest od 2002 ro−
ku. Do Płocka skierowany został rów−
nież z Warszawy. Nowo utworzony dla
niego rejon na Północnych Podolszy−
cach obejmuje ulice: Armii Krajowej
(numery nieparzyste do 37), Hubalczy−
ków, Grota−Roweckiego, Kutrzeby, Su−
charskiego, Baczyńskiego, Obrońców
Helu. Ponadto Balcerzak będzie dbał
również o bezpieczeństwo w rejonie
Gimnazjum nr 8 oraz domków jednoro−
dzinnych, znajdujących się w okolicy
szkoły i Parku Północnego. 

Sierżant Zbigniew Ziemiński – 30
lat, w policji służy od sześciu lat. Do−
tychczas pracował w referacie patrolo−
wo−interwencyjnym płockiej komendy.
Obowiązki służbowe będzie wykony−
wał w rejonie ulic: Wyszogrodzka (od
Zakładu Energetycznego do Imielnicy),
Jana Pawła II, Czwartaków, Zubrzyc−
kiego, Swojska, Synów Pułku, Komba−
tantów oraz Wilczyńskiego. (m.d.)

Dodatkowi policjanci

Od lewej stoją: Witold Balcerzak, Zbigniew Ziemiński i Piotr Dziubała

JA
N

 G
A

W
R

Y
Ł

K
IE

W
IC

Z



UWAGA!!! 
Podajemy czas odjazdu Z POCZĄTKOWYCH przystanków (pętli). Po lewej

stronie rozkładu podany jest czas jazdy do poszczególnych przystanków. Minu−
ty te należy DODAĆ(!) do godziny umieszczonej w rozkładzie. Podane czasy
przejazdu są minutami orientacyjnymi. Mogą się one różnić od rzeczywistych,
w zależności od natężenia ruchu na ulicach. 

Przykład: autobus linii numer 19 z przystanku przy ul. Jana Pawła II – Mazu−
ra odjeżdża o godzinie 7.17 (to podajemy). Jeżeli chcemy wsiąść na przystanku
Sienkiewicza−Bielska, to do tego czasu należy doliczyć czas przejazdu (z Jana
Pawła II do Bielskiej, podany z lewej strony), czyli 23 minuty i wtedy wiemy, że
autobus wyjeżdżający z Podolszyc o 7.17 na interesującym nas przystanku bę−
dzie o godzinie 7.40. 

*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*
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Urząd Miasta Płocka 
ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych z zakresu 
kultury i sztuki w 2006 roku

mający na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych gminy Płock w zakresie kultury i sztuki, podejmowanych na rzecz rozwoju
intelektualnego, pogłębiania wiedzy humanistycznej, kształtowania osobowości, zachowania
tożsamości kulturowej, a także zagospodarowania czasu wolnego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym w oparciu o działania mające na celu upowszechnianie kultury,
edukację artystyczną, rozwijanie talentów artystycznych i zainteresowań wszelkimi
dziedzinami sztuki, organizację przeglądów, konkursów, wystaw, koncertów, spektakli,
spotkań autorskich, warsztatów i turniejów, a także wspieranie amatorskiego ruchu
artystycznego, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promocję lokalnych inicjatyw
kulturalnych w kraju i za granicą.

I. Rodzaj zadania
1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury.
2. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
określa uchwała nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 r. W pierwszym terminie na realizację zadań
została zarezerwowana kwota w wysokości 140 tys. zł, a w drugim – kwota w wysokości 
50 tys. zł.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające na terenie Płocka

w dziedzinie kultury i sztuki: organizacje pozarządowe, którymi w myśl ustawy są instytucje
(osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej) utworzone na podstawie
ustaw, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i które nie prowadzą
działalności w celu osiągania zysków, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Ofertę należy zgłosić na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207)

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym

zostaną powiadomione pisemnie o zleceniu zadania publicznego.
5. Informacja o wysokości przyznanych środków na realizację zleconych zadań

publicznych zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
Płocka po rozstrzygnięciu konkursu oraz w umowach zawartych z podmiotami realizującymi
te zadania.

IV. Warunki realizacji zadania określone będą w stosownych umowach.
V. Termin składania ofert
1. Konkurs rozstrzygany będzie etapami, po upływie każdego terminu składania ofert.

Wyznacza się dwa terminy składania ofert:
a) do dnia 03.02.2006 r. w przypadku zadań jednostkowych realizowanych od dnia 

1 stycznia 2006 r. do dnia 15 grudnia 2006 r.
b) do dnia 31.05.2006 r. w przypadku zadań jednostkowych realizowanych w II półroczu

2006 roku, których organizacji oferent nie mógł wcześniej przewidzieć.
2. Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z tytułem „Otwarty konkurs ofert – kultura

2006” należy składać: osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska
3, 09−400 Płock lub za pośrednictwem poczty. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane
drogą elektroniczną.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Wybór ofert nastąpi nie później niż 30 dni po upływie kolejnych terminów składania

ofert, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka.
3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1) zawartość merytoryczna oferty,
2) celowość oraz efekty społeczno−wychowawcze i edukacyjne realizowanego

przedsięwzięcia,
3) aktywność we współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie

kultury i sztuki,
4) dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań w zakresie kultury i sztuki,
5) zasoby finansowe, rzeczowe i kadrowe oferenta zapewniające wykonanie zadania,
6) charakter i zasięg oddziaływania przedmiotu oferty,
7) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
8) wymierne efekty realizowanego zadania,
9) stopień zaangażowania sponsorów lub innych jednostek organizacyjnych w realizację

zadania,
10) analiza wykonania przedsięwzięć w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności

i terminowości realizacji oraz prawidłowości rozliczania uzyskanych dotacji,
11) wysokość środków określonych w budżecie miasta Płocka na 2006 rok na realizację

zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, co skutkować może udzieleniem dotacji
w kwocie innej niż w ofercie.

4. Preferowane będą oferty dotyczące zadań, projektów i programów:
1) o charakterze ciągłym i cyklicznym,
2) nowatorskich w formie i treści,
3) zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym,
4) propagujących tradycję narodową i kulturę ludową,
5) których adresatem i uczestnikiem są dzieci i młodzież.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest

podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem. Wzór umowy określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego. 

Informacji udziela Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka,
tel. 367 16 34.

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

dyrektora Książnicy Płockiej 
im. Władysława Broniewskiego w Płocku, ul. Kościuszki 6.

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymogi:
1/ wykształcenie wyższe – preferowane zarządzanie i marketing lub menadżer kultury
2/ staż pracy ogółem 5 lat, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach

urzędniczych: 
a/ w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach

organizacyjnych, w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,
w urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach
i zakładach budżetowych, w biurach / ich odpowiednikach/ związków jednostek samorządu
terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, w biurach / ich
odpowiednikach/ jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub

b/ w służbie cywilnej, lub
c/ w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d/ innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e/ na kierowniczych stanowiskach państwowych
f/ samorządowych lub państwowych instytucjach kultury
3/ zdolności kierownicze i organizacyjne
4/ dobry stan zdrowia

2. Oferta powinna zawierać:
1/ koncepcję funkcjonowania Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego,
2/ curriculum vitae,
3/ odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
4/ zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
zajmowania stanowiska kierowniczego,
5/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności 
za przestępstwa popełnione umyślnie.

3. Kandydaci na dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi
Książnicy Płockiej im.Wł. Broniewskiego w Płocku w siedzibie instytucji – Płock, ul. Kościuszki 6.
4. Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Książnicy
Płockiej im. Wł. Broniewskiego w Płocku„ należy składać w Wydziale Organizacji i Spraw
Administracyjnych – Oddział Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1, pokój
114 w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.
5. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków złożonych do konkursu nastąpi w ciągu 14
dni po upływie terminu składania ofert.
6. O dopuszczeniu do udziału w konkursie kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym
pismem lub telefonicznie.
7. Zastrzega się możliwość nie dokonania wyboru bądź unieważnienia konkursu na
dowolnym etapie jego przebiegu.

Radomski Niepubliczny Ośrodek
Kształcenia Ustawicznego TOMRAD
przy współpracy Oddziału Kultury, Spor−
tu i Turystyki Urzędu Miasta organizują
bezpłatne szkolenia dla absolwentów
i innych młodych ludzi (do 30. roku ży−
cia) zainteresowanych znalezieniem pra−
cy w szeroko pojętym sektorze kultury. 

Szkolenia odbywać się będą w ra−
mach projektu „Miejsca pracy w sek−
torze kultury” przygotowanym przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsię−
biorczości, a finansowanym z fundu−
szu PHARE 2003. Uczestnicy poznają
elementarz współczesnego rynku
sztuki i kultury, dowiedzą się, gdzie
młody twórca może szukać pracy, do−

finansowania swojej działalności arty−
stycznej itp.

Pierwsze spotkanie informacyjne odbę−
dzie się w auli ratusza 19 stycznia o godz.
9. Aby wziąć udział w szkoleniach należy
wypełnić formularz zgłoszenia, dostępny
w internecie pod adresem www.pracaw−
kulturze.info, a bliższe informacje uzy−
skać można pod tel. 0 48/384 56 86.

Organizatorzy proponują do wyboru
4 rodzaje szkoleń profilowanych, które
odbywać się będą w Domu Darmstadt
przy Starym Rynku w II kwartale br. Po
zakończeniu cyklu szkoleń jego najlep−
si uczestnicy będą mieli szansę poje−
chać na 21−dniowe wakacyjne staże do
krajów Unii Europejskiej. (j)

Praca w kulturze

Podstawowy kurs języka angielskie−
go i niemieckiego oraz obsługi kompu−
tera organizuje dla osób bezrobotnych
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Płocka
ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktyw−
nych Form Zwalczania Bezrobocia. Na
kursy zgłaszać się mogą osoby za−
mieszkałe na terenie Płocka, zarejestro−
wane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Płocku, w wieku od 35 do 45 lat. 

Chętni powinni zabrać ze sobą CV (ze
zgodą na przetwarzanie danych osobo−

wych) oraz list motywacyjny skierowany
do Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego
i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobo−
cia. Ostateczny termin składania doku−
mentów upływa 20 stycznia 2006 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie
Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 20 (ka−
mienica naprzeciwko Ratusza), pok. nr
13, tel. (024) 268−89−75, 268−06−98.
Liczba miejsc ograniczona, kursy są bez−
płatne. (rł)

Bezpłatna nauka języka
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dokończenie ze str. 1
Wiceprezes nie odpuszczał przez ca−

ły czas trwania aukcji wygrywając
m.in. wyceniony najwyżej (1000 zł)
medal WOŚP. Zapłacił za niego 4,5
tys. zł. Czerwonego Volkswagena
Garbusa kupiła za 2600 zł Ewa Ada−
siewicz – dyrektor Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu UMP. Z tej kwoty
600 zł zasili konto orkiestry (2 tys.
zgodnie z wcześniejszą umową otrzy−
ma dotychczasowy właściciel auta).
Wojciech Koziczyński (firma Optimal
Płock) zlicytował za 2,5 tys. zł serwis
do kawy z logo miasta przekazany
przez Prezydenta Płocka. Sam Miro−
sław Milewski również nie próżnował.
Za obraz olejny, wyceniony na 600 zł,
zapłacił 1000 zł, zaś za zdjęcie (Pano−
rama Płocka) w sepii w złoconej ramie
autorstwa Mirosława Łakomskiego dał
1200 zł. W sumie z aukcji w kawiarni
Vis−a−vis na Wielką Orkiestrę przeka−
zano 13 305 zł. 

Koncert na Starym Rynku trwał od
godz. 16 do późnych godzin wieczor−
nych. Kiedy kilka minut po godz. 20 na
niebie nad Płockiem rozbłysło światełko
do nieba, praca w sztabie MDK powoli
zbliżała się do końca. Wszystko szło
sprawnie nie tylko dzięki zaangażowa−
niu wolontariuszek z płockiego oddziału
PeKaO S.A., ale również dostarczonym
przez bank dwóm maszynom; do licze−
nia banknotów i ogromnemu automato−
wi do segregowania i liczenia monet (je−
den z trzech w Polsce). O godz. 21.05 na
tablicy pojawił się ostateczny wynik 89
740,88 zł (sztab MDK) + 22 tys. zł
(sztab WOPR). Ostateczna suma może
jeszcze ulec zmianie, bo w ciągu najbliż−
szych dni spływać będą pieniądze ze
zbiórek w płockich szkołach i przed−
szkolach. Najskuteczniejszą wolonta−
riuszką tegorocznej edycji WOŚP zosta−
ła Dorota Kalwas z V L.O., z orkiestrą
związana od 7 lat. Sama zebrała w sumie
1077,18 zł. (rł) 

Czternasty finał

Mało kto dziś zapewne pamięta, że
Tadeusz Sygietyński, założyciel Pań−
stwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Ma−
zowsze”, był swojego czasu uczniem
Arnolda Schönberga, „papieża” awan−
gardy muzycznej dwudziestego stule−
cia. Fakt ten wydaje się paradoksalny –
zważywszy, że „Mazowsze”, obok Zes−
połu Ludowego Pieśni i Tańca „Śląsk”,
we wrogiej artystycznemu nowator−
stwu epoce stalinizmu stało się nieomal
symbolem ówczesnej „folkloryzacji”
muzyki polskiej (powstałe w 1949 ro−
ku, już dwa lata później otrzymało na−
grodę państwową I stopnia). Potem też
sarkano czasem na „cepeliowską”, kon−
wencjonalną słodycz opracowań mu−
zycznego folkloru, nie tylko zresztą
mazowieckiego – ważniejsze jednak, że
„Mazowsze” przerosło ów ponury czas
i stało się jednym z najszerzej znanych
i najbardziej skutecznych ambasado−
rów kultury polskiej w wymiarze świa−
towym. Płyta z interpretacjami rodzi−
mych kolęd, wydana przez Polskie Na−
grania jeszcze w latach sześćdziesią−
tych ubiegłego wieku, szybko zyskała
w swej dziedzinie status kanoniczny –
a 6 stycznia 2006 roku powróciła do

nas: w katedrze na Wzgórzu Tumskim
chór i orkiestra PZPiT „Mazowsze”
pod dyrekcją Mirosława Macieja Ma−
nacha zainaugurowały dwunaste już
„Płockie Kolędowanie” koncertem pod
nazwą „Wigilia polska”.

Usłyszeliśmy zestaw rodzimych kolęd
w klasycznych już opracowaniach: Bóg
się rodzi (trzykrotnie!), Patrzcie bracia
jeno, Wśród nocnej ciszy, Przybieżeli
do Betlejem... Novum w stosunku do
wspomnianej płyty stanowiły informacje
o obyczajach i przesądach wigilijnych,
odczytywane przez chórzystów między
wykonaniami poszczególnych utworów,
oraz żeńskie solo wokalne w Gdy ślicz−
na panna (pierwotnie tylko chór i orkie−
stra). Poza tym, choć obecny skład „Ma−
zowsza” (przynajmniej trzy osoby rodem
z Płocka) nie ma już wiele wspólnego ze
składem sprzed lat czterdziestu, wszyst−
ko brzmiało jak dawniej – ale też feno−
men zespołu, przez ponad cztery naj−
płodniejsze dekady kierowanego przez
Mirę Zimińską−Sygietyńską (też rodem
z Płocka), w dużej mierze polega właśnie

na niezależności wizerunku artystyczne−
go od zmian pokoleniowych. Niezmien−
ne – pod każdym względem – są też od−
wieczne hity ansamblu, Jadą goście, ja−
dą albo Kukułeczka, wykonane w osob−
nym, dodatkowym zestawie jako „pre−
zent z Karolina” (kwestię, jak dalece pio−
senki o „chłopcu”, który „panny szuka”,
współbrzmiały z solennością katedralne−
go milieu, pozostawiamy otwartą...)

Podobne wątpliwości, o niejakim
posmaku paradoksu, mógł też nasuwać
drugi dzień imprezy (7 stycznia) – bo
i gdzież surowy monumentalizm śred−
niowiecznej świątyni, a gdzie kabareto−
we klimaty krakowskiej Piwnicy pod
Baranami, z którą od lat kojarzona jest
główna wykonawczyni tego wieczoru,
Anna Szałapak? W sensie programu jej
występ nie miał wiele wspólnego
z „Wigilią polską” – wyjąwszy dane na
bis Bóg się rodzi i Lulajże Jezuniu –
i może też dlatego okazał się wartościo−
wym, oryginalnym dopełnieniem tego−
rocznej edycji „Płockiego Kolędowa−
nia”. Wokalistka oraz towarzyszący jej
pianista i skrzypek pokazali bowiem –
podobnie jak Wojciech Siemion w tym−
że miejscu prawie miesiąc temu – inne,

bardziej współczesne oblicze twórczo−
ści kolędowej: znamienne zresztą, że
powtórzył się tu jeden utwór, Kolęda
warszawska Stanisława Balińskiego,
tym razem z muzyką innego krakow−
skiego twórcy, Zbigniewa Preisnera.
Szałapak, jak na artystkę z podwawel−
skiego grodu przystało, sięgnęła także
do świeckiego repertuaru szopki kra−
kowskiej (opowieść o smoku wawel−
skim z tekstem Agnieszki Osieckiej
i muzyką Zygmunta Koniecznego) –
pod koniec jednak udanie nawróciła do
„piwnicznej” liryki i religijnego tembru
całej imprezy, wykonując jeden ze
swych najbardziej pamiętnych utwo−
rów, Grajmy Panu.

Było to godne zwieńczenie – pomija−
jąc dwie wspomniane wcześniej kolę−
dowe bisy – udanej i niebanalnie pomy−
ślanej imprezy. Co się zaś dalej tyczy
kolędowych paradoksów, warto pamię−
tać, że ich najlepszym uosobieniem
jest... sam Jezus Chrystus, o którym co
roku śpiewamy: „Ma granice, nieskoń−
czony”. A. Dorobek

KOLĘDOWE
PARADOKSY

Bogaty Mikołaj
Niecodzienny prezent otrzymało przed świętami Bożego Narodzenia

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych nr 6; Fundacja Orlen „Dar
serca” podarowała szkole samochód Renault Kangoo. Kluczyki do nowego
nabytku odebrał 21 grudnia w Biurze Zarządzania Środkami Komunikacji
PKN Orlen dyrektor szkoły Henryk Cichecki. (j)

Świąteczna krzyżówka
Prawie stu czytelników dostarczyło nam rozwiązania krzyżówki zamieszczo−

nej w grudniowym, świątecznym numerze „Sygnałów Płockich”. Prawidłowe
hasło brzmiało: Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, wszyst−
kiego co dobre, miłe i przyjemne naszym Czytelnikom życzy redakcja. Zgodnie
z zapowiedzią, wśród autorów nadesłanych haseł rozlosowaliśmy nagrody.
Tym razem szczęście uśmiechnęło się do: Anny Grażyny Trzaskoś z ul. Je−
siennej (ciśnieniomierz), Szczepana Poredy z ul. Lenartowicza (waga łazien−
kowa), Ewy Goszczyńskiej z ul. Jodłowej (zegarek damski, kubek), Pawła
Cieszkowskiego z ul. Dąbrówki (album do zdjęć), Barbary Ćwikły z ul. Łuka−
siewicza (album do zdjęć), Jana Lubarskiego z ul. Owocowej (album do
zdjęć), Agnieszki Komorowskiej z ul. Chopina (album do zdjęć), Teresy Tra−
czyk z ul. Wolskiego („Apteka zdrowia”), Elżbiety Pilewskiej z ul. Kwiatowej
(„Rośliny doniczkowe”), Władysława Tyrajskiego z ul. Wyszogrodzkiej
(„Kuchnia M. Kuronia”), Marianny Borowskiej z ul. Bukowej (szalik i ręka−
wiczki z polaru, długopis). Upominki w postaci zestawu – Przewodnik po Płoc−
ku, długopis, notatnik i „smycz” do kluczy otrzymują: Krzymowski Zdzisław
z ul. Rembielińskiego, Barbara Korzybska z ul. Wyszogrodzkiej i Konstanty
Adamski z ul. Królewieckiej.

Wymienione osoby zapraszamy po odbiór nagród do redakcji w ratuszu, Sta−
ry Rynek 1 pok. 220, w godzinach pracy Urzędu Miasta. (j)
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„III Suita orkiestrowa D−dur” J.S.
Bacha i „Msza Nelsońska d−moll” J.
Haydna złożyły się na Koncert Bożona−
rodzeniowy Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej. Do udziału w nim orkiestra za−
prosiła chór PWSZ „Vox Juventis” i so−

listów: Annę Mikołajczyk (sopran),
Ewę Marciniec (alt), Aleksandra Kuna−
cha (tenor) i Mieczysława Borczyńskie−
go (baryton). Płocką Orkiestrę popro−
wadził Paweł Kotla. Koncert odbył się
29 grudnia w bazylice katedralnej. (rł)

Koncert w katedrze

Dlaczego Msza Nelsońska?

W latach 1796 – 1802 Józef Haydn skomponował 6 wielkich mszy symfo−
nicznych, wieńczących jego twórczość religijną. Dwie z nich odnosiły się
wprost do wydarzeń tamtej epoki, Europy wojen napoleońskich. Pod koniec ro−
ku 1796 Haydn skomponował „Mszę na czas wojny” (Missa in tempo rebelli),
a dwa lata później – „Mszę na czas trwogi” (Missa in Augustis), która nosi rów−
nież imię jednego z największych dowódców XVIII i XIX wieku. Impulsem do
napisania w roku 1798 „Mszy na czas trwogi” (Missa in Augustis), w tonacji 
d−moll była bowiem rozegrana wówczas sławna bitwa pod Aboukirem, w któ−
rej zwyciężył legendarny admirał Horatio Nelson. Stąd jej nazwa – „Nelson
Missa” (msza nelsońska). Dzięki niezwykłym talentom strategicznym angiel−
skiego admirała z 13 francuskich liniowców zakotwiczonych w abukirskiej za−
toce cało uszły jedynie dwa. Nelson odparł w ten sposób napoleońską inwazję
na Egipt i dał impuls do budowania antyfrancuskiej koalicji. Został narodowym
bohaterem, obrońcą ówczesnego świata przed imperialnym zapędami Francu−
zów. Wojskowy geniusz admirała objawił się w pełni 7 lat później podczas bi−
twy pod Trafalgarem. Angielska flota rozgromiła wówczas francuską flotę (po−
nad 4,4 tys. zabitych, 2,5 tys. rannych, 22 z 33 napoleońskich okrętów zostały
zatopione), ponosząc niewielkie straty osobowe. Niestety, zginął również sam
Horatio Nelson, trafiony kulą francuskiego strzelca.

Taki tytuł nosi wystawa fotograficzna
niemieckiej artystki – Elke Aulmann. 

Czterdzieści siedem kolorowych
i czarno−białych zdjęć przedstawia róż−
ne ujęcia natury m.in. drzewa, pola,
ptaki, łąki. Większość fotografii zrobio−
na jest w okolicach Darmstadt. Dwa
zdjęcia ozdobione są wierszami artyst−
ki, przetłumaczonymi na język polski
przez Małgorzatę Płoszewską. Tekst
wyraża uczucia, które towarzyszyły au−
torce przy robieniu zdjęć.

Artystka oprócz natury fotografuje
także architekturę, ludzi i domy.

– Fotografia jest sztuką, która ukazu−
je szczęśliwe chwile – uważa Elke Aul−
mann. – Sądzę, że Płock to bardzo intere−
sujące miasto, jeśli chodzi o architekturę,
widok na Wisłę jest niepowtarzalny. Pod−
czas pobytu w naszym mieście autorka
spotkała się także z członkami Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego. 

Elke Aulmann urodziła się
w 1943 r. w Darmstadt. W latach
1962 – 1963 ukończyła dwa semestry

w szkole plastycznej w Wiesbaden
i jeden semestr grafiki. W 1969 roz−

poczęła naukę w studium w „kierun−
ku rozumienia sztuki” w Gissen

i Szkole Wyższej Sztuk Plastycznych
w Kassel.

Od 1981 rozpoczęła intensywną
działalność artystyczną w: malarstwie
(technika akwarelowa, połączenie tek−
stu z obrazem), grafice, tworzeniu pla−
katów na różnego typu wystawy szkol−
ne, spektakle teatralne), publikacji to−
mików wierszy z rysunkami o tematy−
ce satyrycznej. Swoje prace przedsta−
wia od 1983 roku m.in. w galerii
„Moering” Wiesbaden, EBZ w Dar−
mstadt, Instytucie „Frauenhofer” Dar−
mstadt, galerii „Gottstein” Bebenhau−
sen, „Künstlerkeller” w Darmstadt,
Benheim, „Forum” Usingen, „Dering”
Aschaffenburg.

Organizatorem wystawy jest Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Płoc−
kie Stowarzyszenie Miast Siostrza−
nych.

Ekspozycja, którą można oglądać do
22 stycznia w Domu Darmstadt, zorga−
nizowana została w ramach roku pol−
sko−niemieckiego. E.U.

Szczęśliwe chwile

Sala prób, oświatówka lub tzw.
trzecia scena przestaje istnieć. Swoj−
sko zwana również „Piekiełkiem” –
ze względu na tworzący się podczas
spektaklu równikowy mikroklimat
(jak to w małym pomieszczeniu, bez
klimatyzacji) – idzie do remontu ra−
zem z całym pionem administracyj−
nym. W styczniu od tej części zaczął
się bowiem remont 35−letniego bu−
dynku płockiego teatru. 

Miała być feta, spektakl pożegnal−
ny, a skończyło się na pospiesznej
konferencji, bo decyzja o tym, że re−
mont zacznie się właśnie od północ−
nej strony zapadła w ostatniej chwili.
Ostatnie trzy (!) spektakle w „Piekieł−
ku” pokazane zostały 19 grudnia. 

Trzecia scena 

W ciągu 15 lat jej istnienia widzo−
wie byli świadkami 9 premier; po−
cząwszy od „Przezroczystego zera”
Alfonso Vallejo, poprzez „Historię
partii umiarkowanego postępu” Ha−
ska, „Antygonę...” Głowackiego,
a na „Rycerzach” Arystofanesa skoń−
czywszy. Trzeba zgodzić się z dyrek−
torem Mokrowieckim, że każda była
wydarzeniem ważnym i w większo−
ści udanym, nie tylko pod względem
artystycznym, ale i frekwencyjnym.
Nie obyło się też bez kontrowersji.
Premiera „Życia do natychmiastowe−
go użytku” Anny Burzyńskiej
w reż. R. Walkowskiego wywołała
protesty psychologów, pedagogów
i terapeutów, po których zrezygno−
wano z pokazywania sztuki uczniom
ostatnich klas podstawówki i gimna−
zjalistom. Teatr nawiązał współpracę
z przedstawicielami Sekcji Prewencji
Komendy Miejskiej Policji i Refera−
tem Szkolno – Edukacyjnym Straży
Miejskiej, wspólnie z którymi orga−
nizował pogadanki po spektaklach
dla młodzieży. W sumie „Życie...”
obejrzało 1200 uczniów (21 spekta−
kli). 

Szybka zmiana dekoracji

W styczniu zaczęło się przerzucanie
całego działu do tej części budynku,
którą zajmowała m. in. Płocka Galeria
Sztuki. Ta z kolei w ekspresowym
tempie, między świętami a sylwe−
strem, przenosiła się na tyły budynku
SDH, gdzie zbiory zostały zmagazy−
nowane. Na razie dysponuje dwoma
pomieszczeniami biurowymi bez sal
wystawienniczych. Do czasu przeję−
cia budynku przez miasto od PSS−ów
i wyremontowania pomieszczeń PGS
będzie starała się korzystać z gościn−
ności innych placówek, m.in. Muze−
um Mazowieckiego i Książnicy Płoc−
kiej (w lutym zostanie tam pokazana
Cyfrowa Obróbka Obrazu).

Dział administracyjny teatru po re−
moncie wróci do dawnych pomiesz−
czeń. „Piekiełka” już nie będzie, ale
z pewnością powstanie „trzecia” a ra−
czej – jak chce ją nazywać dyrektor
Mokrowiecki – kameralna scena, praw−
dopodobnie nad obecną restauracją,
która przekształci się w kawiarnię tea−
tralną. Będzie jeszcze jedna niewielka
scena dla aktorów połączona z klubem.
Na dużej scenie aktorzy będą grali do
końca stycznia, ale tylko popołudniami,
kiedy nie będą prowadzone prace re−
montowe. 

W lutym rusza remont „serca” tea−
tru, czyli m.in. dużej sceny, która zo−
stanie powiększona i pogłębiona.
Zbudowana zostanie zapadnia i komin
sceniczny, który umożliwi szybką
zmianę dekoracji. Być może powię−
kszone zostanie również miejsce dla
orkiestry. Do budynku przy Nowym
Rynku z Sienkiewicza 48 przeniesio−
na zostanie pracownia malarska i sto−
larska. Remont, który będzie koszto−
wał ponad 20 mln zł, potrwa do jesie−
ni 2006 roku. W tym czasie płoccy ak−
torzy występować będą nieco rzadziej
i w innych miejscach, m.in. w siedzi−
bie „Dzieci Płocka” i szkole muzycz−
nej. (rł)

Machina ruszyła
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W ramach obchodów Roku Polsko –
Niemieckiego, w Domu Darmstadt, od−
było się spotkanie z Irmelą Körner –
wolną dziennikarką z Berlina. Wysłu−
chać można było wykładu pt. „Zasięg
i ograniczenia wolności dziennikarzy
na współczesnym rynku mediów”. Ir−
mela Körner opowiadała na czym pole−
ga praca współczesnego dziennikarza,
o trudnościach jakie spotykają na swo−
jej drodze kobiety pracujące w me−
diach. Dziennikarka krytykowała stere−
otypowe podejście do roli kobiet w spo−
łeczeństwie, co najłatwiej zauważyć
w środkach masowego przekazu.

– Media odgrywają decydującą rolę
w życiu ludzi, mogą kontrolować polity−
kę, pokazywać interesujące modele ży−
cia, doprowadzić do urzeczywistnienia
równości kobiet i mężczyzn – powie−
działa Irmela Körner.

Do 1995 roku nie było ani jednej ko−
biety na stanowisku kierowniczym
w telewizji, radiu i prasie. Kobiety pra−
cowały jako dziennikarki, asystentki,
montażystki.

W projekcie Unii Europejskiej pt.
„Kto mówi w telewizji” stwierdzono,
że w mediach pracuje 3 razy więcej
mężczyzn niż kobiet. Statystyka poda−
je, że 9% kobiet zajmuje się prowadze−
niem programów politycznych, 18%

prowadzi wiadomości, 12% pracuje
w dziale sportu. W prasie kobiecej typu:
Elle, Glamour, Cosmopolitan, dość czę−
sto występują hasła typu: Jak znaleźć te−
go jedynego?, Jak długo będę samotna?,
Miłość, szczęście, sukces, Ile sex bomby
jest w tobie?, Liczy się tylko twoja figu−
ra itp. Taki model kobiety kreują dzisiej−
sze media i to jest bulwersujące.

– Trzeba walczyć o prawa kobiet,
a przede wszystkim o równy start przy
doborze do pracy – podsumowała
dziennikarka. E.U.

Model kobiety

Zarząd Płockiego Klubu Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks”
uprzejmie informuje, że na zebraniu
członków Klubu przyjęto harmonogram
spotkań klubowych, które odbywać się
będą co 2 tygodnie o godz. 17 w Klubie
Osiedlowym PSML−W przy ul. Łukasie−
wicza 28. Najbliższe spotkania odbędą
się: 16 i 30 stycznia, 13 i 27 lutego, 13
i 27 marca, 10 i 24 kwietnia.

Podstawowe cele Klubu „Relaks” to
m.in. wspólne rozwiązywanie zadań

szaradziarskich, pomoc koleżeńska,
udział członków Klubu w turniejach
i Szaradziarskich Mistrzostwach Pol−
ski, organizacja mistrzostw Płocka,
powołanie sekcji gry w scrabble,
udział członków Relaksu w innych
imprezach organizowanych przez
Klub Osiedlowy.

Zainteresowani działalnością „Re−
laksu” mogą uzyskać szczegółowe in−
formacje pod tel. 501 219 588.

(j)

Miłośnicy „Relaksu”

W siedzibie Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich „ Veni,
Vidi, Vici” w Płocku przy ul.
3−go Maja 18 spotkało się
przy wigilijnym stole blisko
sto osób. Prezes Stowarzysze−
nia Krzysztof Rogowski po−
dziękował za wszelką pomoc
i za dotychczasową współpra−
cę, m. in. Romie Ludwickiej –
Mierzejewskiej – dyrektorowi
Młodzieżowego Domu Kultu−
ry im. Króla Maciusia I, wrę−
czając jej legitymację Honoro−
wego Członka Stowarzyszenia. Taką samą legitymację otrzymał następny z gości,
radny Miasta Płocka Jacek Jasion. Oprawę artystyczną spotkania przygotowały
dzieci i młodzież z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego. 

Tradycyjne „ Jasełka”, w całkowicie amatorskiej obsadzie, w samodzielnie
stworzonej scenografii, we własnoręcznie udzierganych kostiumach, w muzycznej
oprawie polskich kolęd, w cudowny sposób przeniosły wszystkich w czasy naro−
dzin Syna Bożego. 

Kulminacyjnym momentem tego wieczoru była wizyta Świętego Mikołaja, który
rozdał słodkie prezenty wszystkim dzieciom.

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„VENI, VIDI, VICI”

W cudowny sposób

Urząd Miasta Płocka ogłasza OTWARTE KONKURSY OFERT 
na realizację zadań publicznych 

Z ZAKRESU TURYSTYKI W 2006 R.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań

publicznych gminy Płock w zakresie turystyki, podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży; zagos−
podarowanie wolnego czasu, poznawanie historii i walorów turystycznych miasta i regionu.

Na realizację zadań w dziedzinie turystyki została zarezerwowana kwota w wysokości
38.000,00 zł. określona w Uchwale Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005
roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 r. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające na terenie Płocka w dziedzinie
turystyki i rekreacji organizacje pozarządowe – stowarzyszenia turystyczne.

Ofertę należy złożyć na druku zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pra−
cy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. do 3 lutego 2006 roku osobiście w Biurze Ob−
sługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, 09−400 Płock lub za pośrednictwem poczty.

Wybór ofert nastąpi w przeciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert w formie Zarzą−
dzenia Prezydenta Miasta Płocka.

Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1) Zawartość merytoryczna oferty,
2) Dotychczasowe doświadczenia oferenta w organizacji imprez turystycznych,
3) Charakter i zasięg oddziaływania przedmiotu oferty,
4) Zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające wykonanie zadania,
5) Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania.
Informacji udziela Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka 
tel: (024) 367−16−34

Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2006 ROKU

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji za−

dań publicznych Miasta Płocka w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na
rzecz rozwoju społeczno – ekonomicznego Miasta Płocka, zaspokajania potrzeb i poprawy
warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców miasta, a w szczególności prze−
ciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej poprzez sport przede
wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, za−
gospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.

I. Rodzaje zadań 
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będę w 2006 roku zadania

ujęte w następujących blokach programowych:
1. Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie miejskim, przygotowanie kadr

sportowych i udział reprezentacji miasta w systemie zawodów ogólnopolskich sportu dzieci
i młodzieży.

2. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – przyszłych reprezentantów miasta
Płocka, w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

3. Przygotowanie reprezentacji miasta Płocka do zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Mło−
dzieży (OOM) obejmujące obozy szkoleniowe, wyposażenie zawodników oraz przejazdy na
zawody OOM.

4. Przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.
5. Szkolenie dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji

sportowej.
6. Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu poprzez udział w zawodach miej−

skich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
7. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej.
8. Upowszechnianie sportu dla wszystkich, organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu

miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie Mazowsza.
9. Organizacja w mieście imprez sportowych regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich

i międzynarodowych promujących kulturę fizyczną.
10. Szkolenie i doszkalania instruktorów sportu i rekreacji, trenerów, sędziów, organizato−

rów kultury fizycznej.
11. Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez realizację opracowań i publikacji, poradni−

ków, przepisów, regulaminów propagujących poszczególne dyscypliny sportu i zdrowotne
walory aktywności ruchowej, opracowań i analiz wyników współzawodnictwa sportowego
w Płocku i stanu bazy sportowej w Płocku.

Na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej w 2006 roku Urząd Miasta Płocka
przeznaczy środki w wysokości 1.000.000,00 zł. 

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycz−

nej i sportu organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiada−
jące osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje,
w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pra−
cy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r

III. Termin składania ofert – do dnia 3 lutego 2006 roku. 
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Klienta

Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3, 09−400 Płock. Nie będą przyjmowane wnioski przesyła−
ne drogą elektroniczną.

IV. Kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w ciągu 30 dni od ogłoszenia konkursu w formie Zarządzenia Prezy−

denta Miasta Płocka.
Preferowane będą oferty dotyczące zadań, projektów i programów:
1) systemowych
2) o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
3) z tradycjami
4) mające duże znaczenie promocyjne
5) których uczestnikami będą dzieci i młodzież
Informacji udziela Urząd Miasta Płocka – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu tel: 
(024) 367−16−31.

* Irmela Körner urodziła się w Stut−
tgarcie. W latach: 1971 – 1976 studio−
wała politologię w Stuttgarcie i Marbur−
gu, zaś od 1976 do 1977 pracowała ja−
ko wolontariuszka w gazecie Esslinger.
Lata 1978 – 1980 to praca w Ewange−

lickiej Agencji Prasowej w Hanowe−
rze;1980 – 1984 – była współzałożycie−
lem i redaktorem w Przeglądzie Ham−
burskim. Następnie w latach 1986 –
1997 pełniła funkcję redaktora i pełno−
mocnika ds. równouprawnienia w Ra−
diu Brema.
Kolejne lata poświęciła pracy w Nie−

mieckiej Partii Socjaldemokratycznej
w Bremie. Obecnie pisze książkę o wy−
prawie do Włoch.
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Zanim będzie za późno...

W tym roku jak zwykle zima zasko−
czyła nas znowu w Sylwestra i Nowy
Rok serwując nam obfite opady śnie−
gu. Plusowe temperatury na przełomie
grudnia i stycznia, nie zamarznięta
(jeszcze) królowa polskich rzek Wisła
i spokojne, „bezpowodziowe” kadencje
minionych już rządów to jeszcze nie
powód aby spać sobie beztrosko snem
zimowym.

Malownicza Wisła (i jej okolice, pla−
nowane na największy skansen i lęgo−
wiska ptactwa wodnego w zjednoczo−
nej Europie) co roku przeciska swoje
wody i lody przez „ciasny gorset” stop−
nia wodnego we Włocławku. Ile ton ru−
mowiska dennego odkłada kapryśna
rzeka w zbiorniku wodnym i na całej
trasie od stolicy kraju po stolicę Mazo−
wsza? — tego, jak dotąd, naukowcy
i ekolodzy nie obliczyli. Jak zagrożona
jest konstrukcja stopnia, spiętrzająca
wody Wisły we Włocławku? Jakie ero−
zyjne działania i szkody przynosi okoli−
cy sam stopień zapory wodnej? – wie−
dzą może nieliczni. 

Urodzony we Francji w 1797 roku
MAREK RÓŻA LAJOURDIE od 1827
roku swoje życie rodzinne i inżynierską
działalność w Polsce poświęcił rzece
Wiśle, ostrzegając współczesnych
o zagrożeniach jakie niesie za sobą
brak regulacji rzeki. W tym roku mija
125. rocznica jego śmierci i pochówku
na cmentarzu w płockim Radziwiu,
przez które zimą 1982 roku, a więc
prawie ćwierć wieku, temu kapryśna
rzeka przetoczyła swoje wody wraz
z lodami. Kilkanaście lat później ta sa−
ma rzeka i też zimą zniszczyła najdłuż−
szy i ostatni drewniany most w Euro−
pie. łączący lewobrzeżny Kamion
z prawobrzeżnym Wyszogrodem.

Tak się jakoś w historii polskiej
dziwnie składa, że co ileś lat klęska ja−
kaś kraj nawiedza. Zaraz po wojnie,
zimą 1946 roku, wezbrane wody ma−
teczki Wisły niosąc na grzbietach fal
spiętrzone kry lodowe zerwały w stoli−
cy dwa mosty (wysokowodny i kolejo−
wy). W bieżącym 2006 roku minie już
60−ta rocznica tamtej ciężkiej, saper−
skiej walki o warszawskie mosty. 

O lodołamaczach na czterech
głównych rzekach polskich (w tym i na
Wiśle) i o zagrożeniach zjawiskami lo−
dowymi na śródlądowych drogach
wodnych najgłośniej i najwięcej jest
w środkach masowego przekazu wte−
dy, kiedy woda zalewa pola i zagrody.
A każda, kolejna „nowa władza” do−
świadcza skutków kataklizmu najczę−
ściej właśnie zaraz po „dojściu do
władzy”. Cytując za inżynierem Tade−
uszem WRYCZĄ, inicjatorem budowy
lodołamaczy III−generacji:... „wła−
dza” przypomina sobie o istnieniu
w Polsce czterech, dużych rzek
gdy krajowi zagraża kolejne nie−
bezpieczeństwo powodzi lub gdy
już doszło do tragedii...”

Ostatni przekonał się o tym rząd
RP latem 1997 roku podczas powodzi
we Wrocławiu, jednakże powodzie zi−
mowe są groźniejsze i bardziej tragicz−
ne w skutkach.

Oby podczas obecnej, kolejnej już
„łagodnej” zimy do takich dramatów
jak w okolicach Płocka w roku 1982
nie doszło. I oby podczas wiosennych
roztopów nie doszło do kolejnej kata−
strofy i to wszystko, co wodami Wisły
spływa w dół, nie oparło się o nowy
most i nie podmyło betonowo−stalo−
wych murów oporowych, wznoszone−
go obecnie nowego amfiteatru płoc−
kiego i nie przetoczyło się przez wał

ochronny parku rekreacji i rozrywki
w okolicach SOBÓTKI. I nie poniosło
też dalej z wysoką falą powodziową
przez port i zatorogenne okolice Duni−
nowa, przez Włocławek aż do Niesza−
wy razem z... jedynym i ostatnim
stopniem wodnym na Wiśle. Bo
wtedy będzie za późno na budowę
Bulwaru Narodów z elipsoidalnym
molem i nowym portem jachtowym
w okolicach „MORKI”.

Dlatego też obudźcie się Panowie
decydenci i przekonajcie tych wszyst−
kich, którzy zamiast podejmować okre−
ślone i społecznie uzasadnione działa−
nia dotyczące uregulowania nie tylko
„królowej polskich rzek”, słodko drze−
miąc oglądają sobie w zaciszach ratu−
szowych i pałacowych gabinetów tele−
wizyjne powtórki kronik filmowych i ka−
tastroficznych filmów, dotyczących po−
wodzi z czasów PRL. 

Już niedługo nie tylko lodołamacza−
mi lecz i jachtami turystycznymi będzie
trudno pływać po zaniedbanej i niere−
gulowanej w okolicach Płocka Wiśle,
albowiem po piasku pływać się nie
da!

Zainteresowanych odsyłam do lek−
tury „LODOŁAMANIA” inż. Tadeusza
WRYCZA wydanego w 1998 r. pod pa−
tronatem Ligi Morskiej oraz LISTÓW
inż. Marka LAJOURDIE, publikowa−
nych w XIX wieku na łamach Kores−
pondenta Płockiego i zachowanych
w zbiorach Biblioteki Zielińskich.

Bo o powodzi lepiej myśleć przed
nią niż po niej! I lepiej dmuchać na
zimne, zanim się roztopi!

Z poważaniem

Włodzimierz WIECHNO
(Kapitan Żeglugi Śródlądowej)

z redakcyjnej poczty��

Plebiscyt
czas zacząć

Uwaga sympatycy sportu! Możecie
już głosować na najpopularniejszego
sportowca i trenera 2005 roku. 

Plebiscyt organizowany jest już po
raz trzeci przez: Urząd Miasta, „Ty−
godnik Płocki”, „Gazetę Wyborczą
– Płock”, Radio dla Ciebie, Tele Top,
Radę Związków Sportowych oraz re−
staurację Tango.

Dziś, po raz pierwszy drukujemy ku−
pon konkursowy. Drugi (ostatni) zo−
stanie zamieszczony w kolejnym nu−
merze. Czasu pozostało niewiele,
a więc do dzieła!

Jak głosować?

1. Głosujemy tylko na kandydatów
z listy.

2. Przy pięciu nazwiskach sportow−
ców i trzech trenerów wpisujemy
w odpowiednie kratki liczbę przyzna−
nych punktów. Dla, naszym zdaniem,
najpopularniejszego sportowca 5 pkt,
dla następnego 4 pkt itd. Najpopular−
niejszy trener powinien otrzymać 3
pkt, ten z drugiego miejsca 2 pkt, a ten
z trzeciej pozycji – 1 pkt.

3. Kibic może przesłać nieograni−
czoną liczbę oryginalnych, wyciętych
kuponów, ale każdy kupon to jeden
głos. Punkty nie będą mnożone przez
liczbę głosów przysłanych zbiorowo
przez szkoły, klasy czy instytucje.

4. Prawidłowo wypełniony kupon
musi zawierać przyznane punkty przy
nazwiskach pięciu sportowców i trzech
trenerów. W przypadku równej liczby
punktów o zwycięstwie decyduje wię−
ksza liczba wyższych miejsc.

5. Mistrz kibiców zostanie wyloso−
wany spośród wszystkich nadesłanych
kuponów. Organizatorzy rezerwują so−
bie prawo przyznania większej ilości
nagród dla kibiców, którzy wezmą
udział w typowaniu najpopularniej−
szych.

6. Czytelnicy mogą głosować do 17
lutego (włącznie). Kupony można zo−
stawiać na portierniach Urzędu Miasta
(Stary Rynek 1 lub Zduńska 3) lub
przysyłać do naszej redakcji; w przy−
padku kuponów nadsyłanych pocztą
będzie się liczyła data dotarcia do „Sy−
gnałów” a nie data stempla pocztowe−
go. 

Wszystkie wyniki zostaną ogłoszone
podczas Balu Mistrzów Sportu 25 lute−
go w restauracji Tango. (m.d.)

Turniej 
halowej piłki 

W Warszawie, 18 grudnia 2005 r.,
odbył się Ogólnopolski Turniej Halo−
wej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza
dzielnicy Praga Północ m.st. Warsza−
wy, w kategorii juniorów starszych
rocznika 1987/ 88. Zespół Parafialnego
Klubu Sportowego Imielnica zakoń−
czył rozgrywki sukcesem, zajmując III
miejsce. Królem strzelców został Mi−
chał Bachanek. Trenerem zespołu jest
Grzegorz Rybiński. Łącznie w turnieju
wzięło udział 13 drużyn. Opr. E.U.
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Już po raz piętnasty w Polsce zago−
ściło „Betlejemskie Światło Pokoju”,
tym razem pod hasłem: „Jeden świat –
jedno światło” Jest to nawiązanie do
ogólnoświatowej akcji skautowskiej
„Jeden świat – jedno przyrzeczenie”,
która będzie miała miejsce 1 sierpnia
2007 roku. Wówczas to wszyscy skau−
ci świata odnowią złożone przyrzecze−
nie – na całej ziemi, we wszystkich ję−
zykach, będzie to kulminacyjny mo−
ment obchodów stulecia skautingu. 

Płomień betlejemskiego światła po−
koju po raz pierwszy zapłonął w roku
1986 z inicjatywy Austriackiego Radia
ORF w Linzu, w ramach akcji charyta−
tywnej na rzecz dzieci i osób niepełno−
sprawnych. Do rozpropagowania przy−
czynili się austriaccy harcerze, którzy
przekazywali światło swoim kolegom
w krajach sąsiednich. Dziś płomień po−
koju dociera do 30 krajów niosąc Euro−
pie przesłanie pokoju i braterstwa –
podstawowych idei skautingu.

Płomień Betlejemskiego Światła Po−
koju zapalany jest rokrocznie w Grocie
Betlejemskiej skąd trafia do Austrii.

Tam ogień rozwożony jest po całym
kraju. Można go odebrać na dworcach,
w parafiach ewangelickich i katolic−
kich, stacjach radiowych, punktach
Czerwonego Krzyża i wielu innych
miejscach. Za sprawą harcerzy światło
betlejemskie trafia do domów dziecka,
szpitali, domów opieki społecznej,
urzędów i różnorodnych instytucji
w całym kraju. Symbol nadziei i poko−
ju harcerze przekazują również wybit−
nym osobistościom. Od piętnastu lat
w akcji tej uczestniczy również Zwią−
zek Harcerstwa Polskiego. Rokrocznie
Światło Betlejemskie przekazywane
jest polskim harcerzom przez słowac−
kich skautów.

W grudniu ubr. w uroczystym prze−
kazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju
Prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaś−
niewskiemu oraz Prymasowi Polski
Kardynałowi Józefowi Glempowi
uczestniczył Harcerski Zespół „Dzieci
Płocka”.

Z Polski Betlejemskie Światło Poko−
ju trafiło do skautów z Białorusi, Litwy,
Ukrainy i Rosji. T.M.

Betlejemskie 
Światło Pokoju

Płocczanie w pigułce
Według danych Urzędu Stanu Cywil−

nego w 2005 r. urodziło się 2365 płoc−
czan: 1219 chłopców i 1155 dziewczy−
nek tj. o 19 więcej niż w 2004 r. Chłop−
com najczęściej nadawano imiona: Ja−
kub i Kacper, a dziewczynkom: Julia i
Natalia.

W minionym roku zawarto w Płocku
850 związków małżeńskich, w tym by−
ło 575 ślubów konkordatowych.
W 68% nowych małżeństw, mężczyz−
na jest starszy od kobiety a 12,69% to
małżonkowie w tym samym wieku.

Znacznie wzrosła liczba rozwodów
– z 303 w 2004 r. do 500 w 2005 r. i se−
paracji – z 20 do 72. Do 19 grudnia za−
rejestrowano 1504 zgony. (j)

Kilkuset płocczan bawiło się przed ra−
tuszem podczas nocy sylwestrowej. Mi−
mo śniegu było gorąco, przede wszyst−
kim dzięki gorącym rytmom lat 80. Na
scenie wystąpił zespół Queens, a tuż po−
tem balowicze mogli zobaczyć Boney M
i Abba show. O północy życzenia
wszystkim płocczanom złożył prezydent
Mirosław Milewski. Aby tradycji stało
się zadość, nie mogło zabraknąć kilkumi−
nutowego pokazu sztucznych ogni.

Bezpieczeństwa bawiących strzegła
ponad setka ochroniarzy, strażników
miejskich i policjantów. Na szczęście

obyło się bez większych incydentów. 
Nowy Rok z kolei to dla wielu rodzin

czas radości. 1 stycznia w szpitalu wo−
jewódzkim na świat przyszła dziew−
czynka, zaś w szpitalu miejskim urodził
się jeden chłopiec i cztery dziewczynki. 

W płockiej Izby Wytrzeźwień rok
2006 powitało, nie bardzo świadomych
tego co się dzieje, 20 osób. (m.d., e.u.)

Fot. Krzysztof Kaliński

pod niebem
Sylwester


