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A ch, jak ten czas leci... Skończyliś−
my już 8 lat i ten numer jest set−

nym w historii pisma. Pierwszy numer
”Sygnałów Płockich” ukazał się w li−
stopadzie 1995 roku. Zarówno ówczes−
ne władze miasta jak i zespół redakcyj−
ny, byli pełni obaw jak nowy tytuł pra−
sowy, kojarzony jednoznacznie z Urzę−
dem, zostanie przyjęty przez Czytelni−
ków? Czy nie podzieli – wydawanego
krótko, rok wcześniej – biuletynu
”Wiadomości z ratusza”?

W pierwszym numerze, o objętości
12 stron i nakładzie tysiąca egzempla−
rzy, pisaliśmy:

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce nowe czaso−

pismo. Naszą intencją jest, aby ”Sygna−
ły Płockie” stały się dostępnym źródłem
informacji o samorządzie lokalnym,
o pracy władz naszego miasta. Na ła−
mach pisma znajdziecie Państwo prze−
de wszystkim relacje z posiedzeń płoc−
kich rajców, komentarz do uchwał po−
dejmowanych przez Radę i Zarząd Mia−
sta. Stałe miejsce zajmą ważne ogłosze−
nia i komunikaty urzędowe, kalenda−
rium przetargów i licytacji oraz publi−
kacje, poświęcone najistotniejszym
w życiu naszej gminy wydarzeniom (...)
Sądzimy, że ”Sygnały Płockie” trafią
nie tylko do Radnych i Urzędniczej Bra−
ci. Liczymy, że odrobinę zainteresowa−
nia okażą nam przede wszystkim miesz−
kańcy Płocka, nie związani z pracą
w administracji samorządowej.(...)

W wywiadzie udzielonym redaktoro−
wi naczelnemu ”Sygnałów” – Małgo−
rzacie Lisickiej, prezydent Dariusz Kra−
jowski−Kukiel o genezie gazety mówił:
”Powstanie biuletynu informacyjnego,
który będzie przybliżał Czytelnikom
prace Zarządu i Rady Miasta stanowi
odpowiedź na postulaty radnych. My−
ślę, że wychodzi także naprzeciw ocze−
kiwaniom mieszkańców Płocka. Poja−

wienie się tytułu jest elementem budo−
wania właśnie polityki informacyjnej
Urzędu Miasta oraz efektem realnego
zapotrzebowania społeczeństwa na ta−
ką formę przekazu. ”Sygnały Płockie”
odbiegają formą od wydawanych
wcześniej ”Wiadomości z ratusza”.
Opierają się na nowym, autorskim po−
myśle pracowników Urzędu, którzy bę−
dą je redagować.(...) Zespół redakcyjny

gwarantuje rzetelność przedstawianych
informacji, które zresztą uzyskuje
z pierwszej ręki i bierze za nie pełną od−
powiedzialność. Łamy tego pisma będą
udostępniane dla prezentowania róż−
nych interesujących opinii w kluczo−
wych dla życia naszego miasta spra−
wach (...)

Na ile spełniamy te zadania? Odpo−
wiedź należy do Czytelników. Mamy
jednak nadzieję, że nie najgorzej, że ga−
zeta (tak jak po roku wydawania suge−
rował ówczesny Zarząd Miasta) stała
się ”bardziej miejska” i coraz szerzej
trafia do mieszkańców Płocka. Świad−
czy o tym choćby stale zwiększający
się – proporcjonalnie do zapotrzebowa−
nia – nakład, a także słowa uznania i za−
chęty, jakie na co dzień od Państwa
otrzymujemy. Serdecznie naszym Czy−
telnikom za to dziękujemy. Stanowi to
dla całego (trzyosobowego) zespołu re−
dakcyjnego ważny bodziec i motywację
do pracy nie pozbawionej wielu stre−
sów. Praca dziennikarza z reguły nie
jest łatwa, a praca dziennikarza−urzęd−
nika... tym bardziej. 

Drodzy Czytelnicy! Gazeta jest dla
Was. Bez Was jej i nas nie byłoby. Ma−
my nadzieję w dalszej, dobrej współ−
pracy dotrwać z Wami do następnego
jubileuszu – dziesięciolecia ukazywa−
nia się ”Sygnałów Płockich”, co nastą−
pi w listopadzie 2005 roku.

Ewa Jasińska
redaktor naczelny

Pamiętacie? No to poczytajcie....
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– Wiem, ile emocji i oczekiwań budzi
co roku tworzenie budżetu, ilu proble−
mom i wyzwaniom trzeba sprostać
– rozpoczął swoje wystąpienie budżeto−
we prezydent Mirosław Milewski. I w
swych oczekiwaniach nie zawiódł się;
dyskusja była długa i burzliwa, chwila−
mi nawet bardzo ostra, nie pozbawiona
złośliwości i dywagacji niekoniecznie
na temat. Ostatecznie budżet w wersji
przedstawionej przez Prezydenta (z po−
prawkami) przyjęto15 głosami, przy 8
przeciwnych.

Co nas czeka

Projekt budżetu na 2004 rok sporzą−
dzony został na podstawie znowelizo−
wanej ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego. Główną
przesłanką wprowadzenia nowej usta−
wy było zwiększenie dochodów włas−
nych samorządów oraz ograniczenia

transferów z budżetu państwa w posta−
ci dotacji i subwencji. Zmiana ta spo−
wodowała, że w strukturze dochodów
nastąpił wzrost dochodów własnych
poprzez zwiększenie udziału w podat−
kach dochodowych (PIT i CIT) o około
31 mln złotych i około 1 mln złotych
więcej spodziewamy się uzyskać z tytu−
łu gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa.

Jednocześnie nowy system finansów
samorządowych zlikwidował część re−
kompensującej subwencji ogólnej
i niektóre dotacje na zadania własne
m.in. oświetlenie, dodatki mieszkanio−
we, opiekę społeczną.

W sumie dochody budżetu miasta na
2004 rok wyniosą 369 mln 375 tys. 786
zł, z czego 3/4 stanowić będą wpływy
uzyskiwane przez gminę, a pozostałą
część dochody powiatu. 

dokończenie na str. 5

Z XX sesji Rady Miasta

Awantura o kasę

Muzeum Diecezjalne z okazji 100-lecia dzia³alnoœci otrzyma³o medal „Zas³u¿ony
dla P³ocka”. – W tym czasie muzeum bogato wpisywa³o siê w ¿ycie miasta i die-
cezji – mówi³ na sesji dyrektor ks. prof. Bronis³aw Gwiazda. – Poszerza³o wiedzê
i kulturê nie tylko p³occzan, ale i wielu turystów.
Przez ostatnie dziesiêæ lat Muzeum Diecezjalne przesz³o wiele prac remonto-
wych. By³o to mo¿liwe dziêki sponsorom i radnym kilku kadencji. – W ubieg³ym
roku otworzyliœmy skarbiec – cieszy³ siê ks. Bronis³aw Gwiazda. – Przystosowa-
liœmy te¿ obiekt dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. Mam nadziejê, ¿e dziêki
temu odwiedzaæ bêdzie nas coraz wiêcej osób. (m.d.)
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Prezydent zarządził
Działki na drogi

Wykupione zostały kolejne
działki po których przebiegać będą
drogi dojazdowe do nowej prze−
prawy mostowej. Własnością mia−
sta jest już nieruchomość o po−
wierzchni 1.452 mkw. w obrębie
Ciechomice i druga w tym samym
rejonie o pow. 2.134 mkw.

Instalacje pod gruntem

Prezydent określił zasady udo−
stępniania gruntów gminnych pod
liniowe instalacje podziemne. Op−
łata z tytułu zajęcia gruntu składać
się będzie z: opłaty z tytułu
zmniejszenia wartości nierucho−
mości, kosztu opinii rzeczoznaw−
cy, opłaty dzierżawnej w okresie
realizacji inwestycji i opłaty z ty−
tuły wybudowania urządzenia po−
dziemnego.

Zamiatarka dla Muniserwisu

Zakład Usług Miejskich ”Mu−
niserwis” wzbogacił się o zamia−
tarkę Karcher o wartości prawie
32 tys. złotych. Miejmy nadzie−
ję, że nowy sprzęt przyczyni się
do poprawy czystości płockich
ulic.

Do wynajęcia

Zatwierdzona została lista lo−
kali użytkowych przeznaczonych
do wynajęcia w trybie publiczne−
go przetargu nieograniczonego.
Wolne są lokale gminne admini−
strowane przez MZGM−TBS
przy ulicach: Bielskiej 19 (89,3
mkw.), Bielskiej 22 (8,3 mkw.),
Kolegialnej 12 (24 mkw.), Ko−
ściuszki 7 (54,3 mkw.), Kwiatka
10 (10,4 mkw.), Kwiatka 28
(39,1 mkw.), Kwiatka 30 (30,1
mkw.), Kwiatka 59 (56,4 mkw.),
Obr. Westerplatte 8 (8,2 mkw.),
Obr. Westerplatte 14 (8,3 mkw.),
Sienkiewicza 17a (88,7 mkw.),
Sienkiewicza 29 (11,2 mkw.),
Sienkiewicza 44 (48 mkw.),
Sienkiewicza 45 (48,6 mkw.),
Tumskiej 5 (112,7 mkw. i Tum−
skiej 13 (308,2 mkw.).

Siedziba dla Rady

Rada Mieszkańców Osiedla
”Pradolina Wisły” doczekała się
swojego lokalu. Prezydent wyraził
zgodę na nieodpłatne użytkowanie
przez Radę 3 pomieszczeń w bu−
dynku przy ul. Nizinnej (po byłej
świetlicy) przez okres 3 lat.

Konkurs na pomoc społeczną

Prezydent wydał zarządzenie
w sprawie przeprowadzenia kon−
kursu na realizację zadań miasta
w zakresie pomocy społecznej
przez organizacje pozarządowe
w roku 2004. Przewodniczącym
komisji konkursowej jest z−ca pre−
zydenta Piotr Kubera. (j)

Minął miesiąc...
* Strażacy mają nową, nowoczesną

i bardzo wydajną pompę szlamową za
55 tys. zł. 

* Trzy nowe rekordy klubu ustanowili
zawodnicy MUKS Płock: Justyna Doro−
bek i Przemysław Łuciakiewicz w biegu
na 60 m. oraz Łukasz Kłopotowski na
300 m.

* Podczas licytacji WOŚP w Muzeum
Mazowieckim złoty medal kupił Petro−
tel za 8 tys. zł. 

* Ponad setka uczniów wzięła udział
w I etapie XI edycji Konkursu Chemicz−
nego im. Ignacego Łukasiewicza.

* 145 osób zdawało egzamin matural−
ny w sesji zimowej. Byli to absolwenci
szkół dla dorosłych i – po raz pierwszy
– ze szkół dla młodzieży.

* LO im. St. Małachowskiego jest je−
dyną płocką szkołą, która znalazła się
w ogólnopolskim rankingu “Rzeczpos−
politej” i “Perspektyw” na najlepszą
szkołę średnią. Małachowianka zajęła
337 miejsce.

* Prawie do ostatniego miejsca wypeł−
nione są dwie płockie placówki zajmu−
jące się pomocą dla osób bezdomnych.

* Od 18 do 24 stycznia trwał Tydzień
Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. W tym roku odbywał się
pod hasłem “Mój pokój wam daję”.

* Płockie szkoły jazdy przeżywają
prawdziwe oblężenie, gdyż za dwa mie−
siące zmieniają się przepisy i kursy po−
drożeją co najmniej o 50 proc. 

* Futboliści wygrali dwa mecze, a raz
zajęli trzecie miejsce podczas turnieju
halowego w Niemczech. 

* Wiosną na budowie instalacji Basell
Orlen Polyolefins będzie pracowało 2,5
tys. osób.

* Bułgarski napastnik Boris Kondev
podpisał umowę z Wisłą SSA. Kontrakt
obowiązuje do końca 2004 roku.

* Orlen zgłosił do Urzędu Pracy za−
miar zwolnień grupowych. Pracę stracić
ma ok. 500 pracowników. 

* Poprawiła się sytuacja finansowa
Cotexpolu; spółka planuje przyjęcia do
pracy.

* Samica boa pacyficznego urodziła
13 dzieci. 

* W ramach współpracy partnerskiej
Płocka z Bielcami na Mołdawie poje−
chało trzech przedstawicieli Aeroklubu
Ziemi Mazowieckiej.

* NIK skontrolował Auchan. Wyniki
wykazały, że market zbudowany został
z pominięciem zgody konserwatora za−
bytków, a uruchomiony mimo sprzeci−
wu inspektora sanitarnego. Sklep płacił
też za małe podatki. 

* Czas studniówek zainaugurowali (17
stycznia) maturzyści Szkoły Społecznej
Płockiego Towarzystwa Oświatowego.

* Pracownicy Instalu już ponad 2 mie−
siące czekają na zaległe pensje.

* W obawie przed wzrostem cen
mieszkań i materiałów budowlanych na
rynku nieruchomości nastąpiło znaczne
ożywienie.

* Elektroinstal otrzymał ISO
9001:2000.

* Szczypiorniści Wisły (1 lutego) ro−
zgromili w stolicy Warszawiankę 20:38.

* Leszek Fortuński z Gąbina został
mazowieckim strażakiem roku.

* Płocki okręgowy związek wędkarski
(decyzją Zarządu Głównego PZW) po−
łączył się z włocławskim.

* Rozpoczął się remont ”stodoły” przy
ul. Tysiąclecia – po jego ukończenia ma
tam być Biedronka. (m.d, j)

Druga nagroda 
Z II nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i kamerą video przyjechała

z Poznania Grupa Teatralna „Spod znaku Króla Maciusia”. Dzieci wystawiły
spektakl pt. „Cyrk”. Teatr z Płocka, był jedną z dwóch grup, które reprezentowa−
ły Mazowsze na Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu. Teatr z Płocka i Przeci−
szewiaki ze Szkoły Podstawowej w Przeciszewie otrzymały nominacje na Forum
i Złote Ikary w Warszawie. 

Na zaproszenie Prezydenta Warszawy i Stołecznego Centrum Edukacji Kultu−
ralnej dzieci z Płocka i Przeciszewa pojechały również na ferie do Warszawy.
Tam pod okiem aktora i reżysera Cezarego Domagały brały udział w warsztatach
teatralnych. Organizatorzy zapewnili im również wyjścia do teatru, filharmonii
oraz zwiedzanie Zamku Królewskiego. (r.ł.)

Od 1 lutego weszła w życie uchwała Rady Miasta Płocka dotycząca stref tak−
sówkowych i nocnych taryf. W grudniu radni ustalili, że pierwsza strefa obejmo−
wać będzie także ulice: Grabówka, Gościniec, Żyzna, Sierpecka i Krakówka, któ−
re dotychczas były w strefie drugiej. Oznacza to, że kurs na te ulice od lutego jest
tańszy i wynosi maksymalnie 1,60 zł/km. Jednocześnie o dwie godziny wydłużo−
no czas obowiązywania tzw. nocnych taryf. Wyższe opłaty taksówkarze mogą po−
bierać obecnie od godz. 22 do 6. (j)

Nocna taryfa

24 stycznia w mieszkaniu na parte−
rze bloku przy ul. Marii Skłodow−
skiej−Curie wybuchł gaz. Pięciooso−
bowa rodzina zdążyła uciec, jednakże
dwie osoby zostały poparzone, w tym
jedna bardzo ciężko. Uciekli tak jak
stali – spalił się cały dobytek. Tym−
czasowe locum znaleźli u rodziny
jednakże do życia brakuje im dosłow−
nie wszystkiego.

Z pomocą pospieszyli znajomi i – jak
zwykle – nie zawiódł ratuszowy Od−
dział Zarządzania Kryzysowego, Och−
rony Ludności i Spraw Obronnych, któ−
ry zorganizował zbiórkę odzieży dla
poszkodowanych. W imieniu Prezy−
denta 21 sztuk wyrobów dziewiarskich
(bluzki, swetry, spódnice, piżamy) oraz
koce i ręczniki od PCK przekazał kie−
rownik oddziału Jan Siodłak. (j)

Pomoc w nieszczęściu
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W ojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska wydał decyzję o na−

tychmiastowym usunięciu ryb. Problem
w tym, że dostęp do ryb był praktycznie
niemożliwy. Na początku lutego Zespół
Reagowania Kryzysowego Urzędu
Miasta Płocka zorganizował w ratuszu
naradę właścicieli działek wokół portu
i służb odpowiedzialnych za bezpie−
czeństwo w tamtym rejonie.

Lodowa sałatka

Większość martwych, ale również tych
jeszcze żywych ryb zebrali płocczanie.
Właściciele działek przy porcie mówili
o ich masowym wybieraniu. Niektórzy
z mieszkańców naszego miasta wyrwali
je harpunami z kawałkami lodu, kiedy
jeszcze niskie temperatury pozwalały na
swobodne poruszanie się po powierzchni
zbiornika. Część ryb mogła trafić na płoc−
kie bazary. Wiele zalega jeszcze na kon−
strukcjach stalowych zapory. Na razie nie
ma do nich dostępu. Podobnie jak do tych
zamrożonych w bryłach lodu na środku
zbiornika. W miarę topnienia śniegu wi−
dać jednak, jakie spustoszenie wywołała
styczniowa przyducha. – Nie umiem po−
wiedzieć, ile jest tych ryb, można założyć,
że od kilku do kilkunastu ton, ale nie da
się tego oszacować – mówi Andrzej Ha−
sa, Wojewódzki Inspektor Ochrony Śro−
dowiska w Płocku. - Część na pewno za−
lega na dnie. 

Od 31 stycznia miasto włączyło się
w pomoc w odławianiu śniętych ryb. Wy−
dział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta skontaktował
się z firmą, która ma się zająć przejmowa−
niem i utylizacją martwych ryb. Podnie−
siono również bramę przeciwpowodzio−
wą, aby umożliwić w miarę swobodny
przepływ wody. – Oceniliśmy, że nie ma
zagrożenia powodziowego i zatorowego
i mogliśmy podjąć decyzję wyrównania
poziomów - mówi Waldemar Ciesielski,
kierownik płockiego Nadzoru Wodnego
Rejonowego Zarządu Gospodarki Wod−
nej w Warszawie. – Woda została przela−
na z Wisły do portu. Centromost rozpo−
czął natlenianie zbiornika. Pokruszył

również pokrywę lodową, ale niskie tem−
peratury spowodowały ponowne jej spię−
trzenie. Na wzrost poziomu tlenu
w zbiorniku wpłynęło również ocieplenie
i opady deszczu. Choć – jak alarmują
służby ochrony środowiska wzrost tem−
peratur mógł wpłynąć na przyspieszenie
procesów rozkładu. – Są już niepokojące
symptomy. Mimo niskich temperatur
w wodzie pojawiły się pałeczki Coli typu
kałowego - twierdzi Andrzej Hasa - Taka
sytuacja związana jest zwykle z rozkła−
dem białka. Jeśli tych ryb nie usunie się
szybko, sytuacja może stać się groźna. 

Podstawowa przyczyna

Masowe śnięcie ryb w naszym rejonie
to nic niezwykłego. W poprzednich la−
tach zdarzało się to przynajmniej raz
w roku; na Wiśle lub w okolicznych je−
ziorach. Ostatnia przyducha wydarzyła
się latem, a na podobną skalę w 1986 ro−
ku na Wiśle w okolicach Murzynowa.
Zawsze jednak wiązało się to z niskim
poziomem wody i wysokimi temperatu−

rami, a takie występują tylko latem. - Nie
słyszałem, aby coś podobnego wydarzyło
się gdziekolwiek w Polsce właśnie w zi−
mie - dodaje Andrzej Hasa. Wyniki badań
przeprowadzonych przez Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny
Weterynaryjnej w Bydgoszczy są jednoz−
naczne. „Bezpośrednią przyczyną śnięć
w rzece Wiśle w okolicy portu rzecznego
była niska koncentracja tlenu przy wyso−
kiej koncentracji węgla” - czytamy
w sprawozdaniu. Na sytuację wpływ mia−
ła również wysoka tafla lodu i śniegu,
uniemożliwiająca dopływ światła, brak
ruchu wody oraz nagłe ochłodzenie i spa−
dek ciśnienia atmosferycznego. Od kilku
lat ławice ryb gromadzą się w zbiorniku,
gdzie jest cieplejsza woda niż w rzece.
Kiedy przychodzi zima śluza przeciwpo−
wodziowa jest zamykana. Zbiorniku staje
się wówczas pułapką. Kiedy temperatury
na powierzchni spadają, ryby schodzą na
dno, gdzie jest mała koncentracja tlenu.
Dłuższe przebywanie w takich warun−
kach doprowadza do ich zatrucia i licz−

nych śnięć. Ryby, które próbowały rato−
wać się wypłynięciem do góry zostawały
uwięzione w lodzie.

Znaleźć rozwiązanie

Nie ma idealnego. Kruszenie lodu
w zbiorniku przy niskich temperaturach
nie ma sensu, bo po kilku godzinach lód
ponownie się pojawia.– Rozbijanie lodu
lodołamaczami od Włocławka spowodo−
wałoby, że mielibyśmy powódź na własne
życzenie - uważa Waldemar Ciesielski.
– Nie można też podnieść śluzy na stałe,
gdyż w razie niebezpieczeństwa możemy
nie zdążyć zabezpieczyć Radziwia przed
falą powodziową. Musi pozostać zam−
knięta do czasu, aż nie nastąpi swobodny
przepływ wody.

Pozostaje ręczne wybieranie ryb,
choć wydaje się to trudne do zrealizo−
wania. Basen portowy nie ma łagodnej
linii brzegowej. Zejście ludzi na kruchy
lód jest niebezpieczne. Poruszanie się
łodziami praktycznie niemożliwe. Mi−
mo to przedstawiciele firm, posiadają−
cych działki przy zbiorniku zobowiąza−
li się do wybierania, w miarę możliwo−
ści wszystkich padniętych ryb i segre−
gowania ich w specjalnych workach. Te
może odbierać firma Hetman z Floria−
nowa koło Kutna i wywozić do zakładu
utylizacji w Bedlnie. - Jest to jedna
z ośmiu tego typu firm działających
w Polsce - mówi Jerzy Nowakowski,
kierownik Wydziału Gospodarki Ko−
munalnej i Ochrony Środowiska UM -
jej siedziba znajduje się najbliżej Płoc−
ka. 

Wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to
działanie doraźne, ale konieczne. - Skalę
zjawiska poznamy dopiero, gdy zejdzie
cała pokrywa lodowa - mówi płk Jan Sio−
dłak, kierownik Oddziału Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych Urzędu Mia−
sta.– Czekamy na wiosnę i wtedy solidar−
nie uruchomimy wszelkie niezbędne dzia−
łania. Wtedy będzie można ocenić, ile
ryb leży na dnie i czy potrzebne będzie
pogłębianie zbiornika.

Radosław Łabarzewski 

Bezpośrednią przyczyną masowego śnięcia ryb w rejonie portu rzecz−
nego w Radziwiu była przyducha. Dziś trudno jeszcze ocenić skalę
zjawiska. Jedno jest pewne: jeśli ryby nie zostaną szybko usunięte
grozi nam katastrofa ekologiczna. 

Wielka przyducha 

W 2004 roku Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego zamierza
przeznaczyć 5,8 mln zł na kontynuację
prac remontowych i adaptację budynku na
potrzeby Muzeum Mazowieckiego. – Są to
pieniądze na docelowe rozwiązanie siedzi−
by muzeum – mówił na konferencji praso−
wej marszałek Adam Struzik. – Wspólnie
z Prezydentem Miasta pracujemy nad tym
przedsięwzięciem. Został mi przedstawio−
ny projekt rozwiązania problemu.

Mirosław Milewski na sesji Rady Mia−
sta przyznał, że trwają ustalenia w sprawie
pomieszczenia wszystkich obiektów mu−
zeum w jednym miejscu. – Chcemy na
działce sąsiadującej z kamienicą secesyj−
ną wybudować mniejszy budynek i tam
umieścić resztę zbiorów – mówił.

Przypomnijmy, że w budynku przy ul.
Tumskiej 8, gdzie w końcu roku przenie−
sie się część zbiorów MM, trwają inten−
sywne prace. W budżecie miasta na ten
rok przewidziano 7,7 mln zł na rozbudowę
i adaptację przyszłej siedziby muzeum.

Marszałek, na spotkaniu z dziennika−
rzami, mówił także o przygotowaniach do

pozyskania funduszy z UE na projekty
z terenu Mazowsza. Na stronach interne−
towych www.mazovia.pl. znajduje się ba−
za danych Internetowego Systemu Ewi−
dencji Kart Projektów (ISEKP). Z Płocka
zgłoszono np.: rozbudowę oczyszczalni
ścieków Płock−Maszewo, Centrum Kultu−
ry Europejskiej z Nadwiślańskim Bulwa−
rem Narodów i Kultur, platformę telein−
formatyczną e−Urząd – I etap.

– Chcemy wyjść naprzeciw klientom
– deklarował Adam Struzik. – Dlatego
staramy się o certyfikat jakości ISO. Je−
steśmy pierwszym urzędem marszałkow−
skim, który podjął takie wyzwanie.

Certyfikat ISO 90001:2000, o który się
ubiega, to system zarządzania jakością,
z nastawieniem na dostosowanie pracy
urzędu do wymagań interesantów i osią−
gnięcie ich satysfakcji z obsługi. 

Koszty związane z wdrożeniem systemu
pokryte zostaną z budżetu województwa
i wyniosą ok. 90 tys. zł. Certyfikat otrzymu−
je się na rok. Potem trzeba go odnawiać, po−
przez wprowadzanie ulepszeń i poprawek
w funkcjonowaniu placówki. (m.d.)

O Tumskiej, Unii i ISO
Być może już wkrótce ożywią się

stosunki między Płockiem a stolicą
hiszpańskiej Aragonii. Wszystko zale−
ży od płockich przedsiębiorców, któ−
rzy zostali zaproszeni do udziału
w misji ekonomicznej w Hiszpanii.
Szanse na współpracę gospodarczą
z jednym z hiszpańskich regionów by−
ły jednym z punktów konferencji pn.
„Zarządzanie finansami w mikro i ma−
łych przedsiębiorstwach”, która odby−
ła się w ratuszu. 

Instytut Międzynarodowych Finansów
i Bankowości, organizator spotkania,
uczestniczy w organizowaniu współpra−
cy pomiędzy hiszpańskimi regionami au−
tonomicznymi a wybranymi polskimi
województwami. Z jego inicjatywy w ro−
ku 1998 i 2000 zorganizowane zostały
wyjazdy do Andaluzji i spotkania
z przedstawicielami rządu autonomicz−
nego w trakcie których zaprezentowany
został system bezpośrednich dopłat dla
rolników ze środków pomocowych UE.
Dwa razy do roku organizowane jest
przez Instytut i Polsko−Hiszpańską Fun−
dację Współpracy i Rozwoju Polsko -

Hiszpańskie Forum Ekonomiczne, gro−
madzące przedstawicieli hiszpańskich
i polskich banków, korporacji ubezpie−
czeniowych, administracji państwowej
i samorządowej, środowisk naukowych,
uczelni, wybranych dziedzin przemysłu
oraz inwestorów i firm konsultingowych.
Przedsiębiorcy z województwa mazo−
wieckiego wyjadą do Hiszpanii pod ko−
niec lutego. 

Główną część konferencji stanowiły
przede wszystkim problemy przedsię−
biorców związane z finansowaniem in−
westycji, właściwym opodatkowaniem,
prowadzeniem rachunków i transakcji
bezgotówkowych. Według Instytutu
kształtujące się w Polsce otoczenie gos−
podarcze stawia nowe wymagania
przed kadrą kierowniczą małych i śred−
nich przedsiębiorstw. Polscy przedsię−
biorcy muszą nauczyć się efektywnie
wykorzystywać dostępne na rynku na−
rzędzia; przepisy prawa, kredyty ban−
kowe i ubezpieczenia

Honorowy patronat nad konferencją
objął Prezydent Miasta Płocka Miro−
sław Milewski. (r.ł.)

Pojedziemy do Saragossy?
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1. UCHWAŁA Nr 368/XX/04 w spra−
wie uchwalenia budżetu miasta
Płocka na 2004 rok. 

2. UCHWAŁA Nr 369/XX/04 w spra−
wie rozpatrzenia zarzutu E.D., B.B.
i M.W. do projektu miejscowego
planu zagospodarowania prze−
strzennego terenu położonego
w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej
i Kutnowskiej.

3. UCHWAŁA Nr 370/XX/04 w spra−
wie rozpatrzenia zarzutu A. i A.G.
do projektu miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego te−
renu położonego w Płocku u zbiegu
ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.

4. UCHWAŁA Nr 371/XX/04 w spra−
wie uchylenia Uchwały Nr
752/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka
z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie
uchylenia Uchwały Nr
1030/LXIV/98 Rady Miasta Płocka
z dnia 19 maja 1998 r. oraz przezna−
czenia do sprzedaży w formie prze−
targu ustnego nieograniczonego nie−
ruchomości zabudowanej położonej
w Płocku przy ul. Kwiatka 7.

5. UCHWAŁA Nr 372/XX/04 roku
w sprawie polityki mieszkaniowej
miasta Płocka.

6. UCHWAŁA Nr 373/XX/04 w spra−
wie przystąpienia wraz z Polskim
Koncernem Naftowym „Orlen”
Spółka Akcyjna do tworzenia
wspólnego przedsięwzięcia pn. Park
Przemysłowo - Technologiczny.

7. UCHWAŁA Nr 374/XX/04 w spra−
wie wyrażenia woli powołania
Związku Miast i Gmin Mazowsza
oraz uczestniczenia w tym związ−
ku miasta Płocka jako jego założy−
ciela.

8. UCHWAŁA Nr 375/XX/04 w spra−
wie zmiany uchwały nr 941/
XLVI/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie ustalenia wysokości
opłat za przewozy środkami maso−
wej komunikacji miejskiej świad−
czone przez Komunikację Miejską
- Spółkę z o.o.

9. UCHWAŁA Nr 376/XX/04 w spra−
wie zaciągnięcia pożyczki z Woje−
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro−
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie
w 2004 roku przedsięwzięcia pn.
„Zakup sześciu autobusów dla Ko−
munikacji Miejskiej Spółka z o.o.
w Płocku - II etap”. 

z obrad rajców

Uchwały 
Rady Miasta Płocka 
podjęte na XX sesji 
w dniu 27 stycznia 2004 roku:

Wojciech Hetkowski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Zwracam się do Pana Przewodniczą−
cego RM o przeanalizowanie dokumen−
tacji przetargowej w aspekcie wyboru
wykonawcy budynku komunalnego przy
ul. Norwida i stwierdzenie ewentualnych
uchybień w stosunku do przepisów usta−
wy o zamówieniach publicznych.. 2/
W związku z informacjami prasowymi o
nierzetelnym wypełnieniu oświadczenia
majątkowego przez radnego S.Z. Wiś−
niewskiego proszę o zbadanie tego
oświadczenia i potwierdzenie zgodności
bądź niezgodności ze stanem faktycz−
nym. 3/ Zwracam się z apelem o prze−
analizowanie decyzji w sprawie ustale−
nia opłat za korzystanie z bieżni na sta−
dionie MZOS. 4/ W imieniu mieszkań−
ców osiedla Podolszyce Południe, a w
szczególności młodych małżeństw, za−
mieszkujących osiedla Sady i Zagroda,
wnoszę prośbę o budowę, bądź lokaliza−
cję dla przedszkola na tym osiedlu.

Anna Kossakowska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Rada Mieszkańców osiedla ”Zielo−
ny Jar” zwraca się do Pana Prezyden−
ta o spowodowanie zamontowania
tablic z nazwami ulic: Kutrzeby,
Wańkowicza, Monte Casino, Ossow−
skiego i Patriotów na słupach oświet−
lenia ulicznego u wylotu powyższych
ulic w Al. Armii Krajowej.

Andrzej Nowakowski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o informacje na temat kosz−
tów organizacji XII finału WOSP
w Płocku oraz – analogicznie – w
trzech ubiegłych latach. 2/ Proszę
o informacje na temat uśrednienia
płac nauczycieli płockich szkół. 3/
Proszę o informację na temat plano−
wanych inwestycji – zwłaszcza
w kwestii nitki wodociągu po prawej
stronie ul. Otolińskiej – za torami
PKP.

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o dokonanie analizy możli−
wości wykonania bezpiecznego połą−
czenia osiedli: Podolszyce Południe
i Imielnica, uczęszczanym skrótem od
pętli autobusowej na Podolszycach,
wzdłuż płotu do Imielnicy w pobliże
ul. Brzoskwiniowej. 2/ W sprawie do−
cieplenia w III L.O. im. Marii Dąbrow−
skiej wewnętrznego dziedzińca szkoły
oraz jednej ściany tzw. małej sali gim−
nastycznej.

Lech Latarski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zmiana trasy autobusu linii nr 4 na
trasie cmentarz komunalny − Rydzyno.
Prośba dotyczy kursu z godz. 14.30,
aby ten autobus skręcał w ul. Targową
na przystanek przy Mostostalu.

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ponownie wnoszę o udostępnienie
mi ksero dokumentacji z zamiany
działki przy ul. Wyszogrodzkiej
z PERN−em. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między 
sesjami i podczas XX sesji Rady Miasta
w dniu 27 stycznia 2004 roku:Radni przyjęli politykę mieszkanio−

wą Gminy Płock. Oczywiście nie obyło
się bez burzliwej dyskusji. – To skan−
dal, aby tak ważny dokument zmieścił
się na trzech stronach – oburzał się An−
drzej Rokicki. – Nie ma tu żadnych wy−
liczeń, a tylko same ogólnikowe stwier−
dzenia. A przecież polityka mieszkanio−
wa jest jednym z najważniejszych doku−
mentów. 

– To tylko wyznaczenie pewnych ce−
lów – wyjaśnił zastępca prezydenta Da−
riusz Zawidzki. – Jesteśmy w trakcie
opracowywania wieloletniego progra−
mu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy. Już niedługo na sesji
zostanie on przedstawiony i tam znajdą
się dane i liczby, które państwa tak bar−
dzo interesują.

Dariusz Zawidzki mówił też, że na−
leżało zmienić politykę mieszkanio−
wą, gdyż ta obowiązująca od 1996 ro−
ku nie przystaje do obecnych realiów.
W nowym dokumencie zawarto kie−
runki rozwoju polityki wobec miesz−
kań, które gmina już posiada i które
chce dopiero – w różny sposób – po−
zyskać. Gmina chce np. budować lo−
kale o obniżonym standardzie. – Czy
to znaczy, że bloki te nie będą miały
piwnic? – dopytywał Zygmunt Bura−
czyński. 

Zastępca prezydenta wyjaśnił, że
takie budowanie ma wielką zaletę
– jest tańsze, bo cena mkw. może na−
wet spaść poniżej 1,4 tys. zł. – Poza
tym mają to być mieszkania dla osób,

których nie stać na własny lokal
– mówił.

Piotr Nowicki miał zastrzeżenia do
zapisu, w którym mowa jest o ustalaniu
stawek czynszu w mieszkaniach z zaso−
bu gminy. Według założeń mają one
być na takim poziomie, aby istniała
możliwość pokrycia z nich kosztów ek−
sploatacji i remontów bieżących. – W
takim wypadku stawki musiałyby
wzrosnąć dwa−, a nawet trzykrotnie
– mówił Nowicki. 

– Uważam, że czynsz powinien być
zróżnicowany: w lokalach nowszych −
wyższy, w starszych – niższy – przeko−
nywał Dariusz Zawidzki. – Zapew−
niam, że uwzględniamy ochronę rodzin
o niskich dochodach. 

Zastępca prezydenta wyjaśnił tak−
że, że miasto nie chce budować no−
wych mieszkań socjalnych. – Założy−
liśmy, że będziemy je pozyskiwać
z dotychczasowych zasobów – mówił.
– W ciągu kilku miesięcy udało nam
się przekształcić ponad 60 lokali na
mieszkania socjalne i w tym kierunku
będziemy zmierzać. 

Według przyjętej polityki mieszka−
niowej miasto będzie sprzedawało lo−
kale użytkowe oraz garaże, które nie
znajdą najemców w drodze przetargów. 

– Wolimy je sprzedać, niż stojąc, pu−
ste miałyby generować straty – wyjaś−
niał Dariusz Zawidzki.

Radni większością głosów przyję−
li uchwałę nt. polityki mieszkanio−
wej. M.D.

O mieszkaniach
i czynszach

Radni (po ostrej dyskusji) wyrazili zgodę na sprzedaż zabytkowego budynku przy ul.
Kwiatka 7 – płockiej bożnicy. Przeciwni takiemu pomysłowi byli radni SLD.

Przypomnieli, że w bożni−
cy miała się mieścić Płocka
Galeria Sztuki że w tym hi−
storycznym miejscu mogłyby
się znaleźć judaiki z Muzeum
Mazowieckiego. Kilkaset
obiektów mogłoby stworzyć
muzeum Żydów płockich lub
mazowieckich. 

– Odłóżmy decyzję o sprze−
daży na później – proponował
Zygmunt Buraczyński.

Prezydent Mirosław Mi−
lewski przekonywał jednak,
że całość zbiorów Muzeum
Mazowieckiego powinna
znaleźć się w jednym miej−
scu.

Za wystawieniem bożnicy
na sprzedaż głosowało 11
radnych, 10 było przeciw,
a jeden radny się wstrzymał. 

Działka o pow. 660 mkw.,
na której stoi budynek zosta−
nie wystawiona do sprzedaży
w formie przetargu nieograni−
czonego. Według umowy z 1998 roku budynek nie będzie mógł być wykorzystywany
„jako łaźnia, garbarnia, toaleta publiczna lub do prowadzenia w nim jakiejkol−
wiek nieprzystojnej działalności, przez którą rozumie się rozrywki eksponujące
nagość lub seks oraz dansing. Budynek ten nie może też być wykorzystany ja−
ko kościół”. (m.d.)

Bożnica na sprzedaż
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dokończenie ze str.1
Dochody własne to 67,2% tej sumy

a dotacje i subwencje 32,8%. Wśród do−
chodów najpoważniejszą pozycją są po−
datki i opłaty lokalne− 52,5%. Wydatki
zaplanowano na poziomie 426 mln 245
tys. 786 zł i w porównaniu z rokiem
ubiegłym jest to kwota o 58,5 mln zło−
tych wyższa. Wynika to przede wszyst−
kim z ambitnego planu inwestycyjnego
– w tym realizacji drugiej przeprawy
mostowej.

– Na pokrycie części tych wydatków
zaplanowałem zaciągnięcie taniego,
długoterminowego kredytu, który
w niewielkim stopniu obciążał będzie
budżety kolejnych lat – tłumaczył Miro−
sław Milewski. Jednocześnie zabiegam
o uzyskanie bezzwrotnych środków fi−
nansowych na wykonanie tych przed−
sięwzięć. Mając na względzie ograni−
czenie uciążliwości związanych z cięż−
kim transportem zainicjowałem przygo−
towanie w tym roku inwestycji pn. ob−
wodnica północna. W tym roku trzeba
też rozpocząć remont starego mostu.
O około 1,3 mln złotych więcej zapro−
ponowałem na bieżące remonty ulic i 4
mln złotych więcej na oświatę. Uregu−
lowane zostaną również zobowiązania
SZPZOZ, głównie zaległe wynagrodze−
nia dla pielęgniarek z ”tytułu 203”.

Budżet to jednak ”naczynia połą−
czone”; jeśli się komuś dodaje to inne−
mu trzeba zabrać. W związku z tym
zmniejszono wydatki na opiekę spo−
łeczną i kulturę, jakkolwiek Prezydent
zapewnił, że ani kalendarz imprez nie
będzie ograniczony, ani nie uszczuplo−
ne zostały pieniądze na świadczenia
społeczne. Od połowy roku planuje się
zwiększenie liczebności straży miej−
skiej o 11 osób, wyposażenie jej w sa−
mochód i wideoradar. Straż pożarna li−
czyć może na partycypację w kosztach
zakupu specjalistycznego samochodu
gaśniczego a mieszkańcy Podolszyc na
rozpoczęcie organizacji posterunku po−
licji na tym osiedlu (dokumentacja
techniczna). W tegorocznych planach
jest także m.in. kontynuacja przebudo−
wy kamienicy przy ul. Tumskiej na po−
trzeby muzeum, budowa amfiteatru
i portu jachtowego, rozbudowa Sobótki
i modernizacja ogrodu zoologicznego,
tworzenie parku technologicznego.
Prezydent zachwalał także inne zapisy
budżetu, nie ukrywając że liczy na ich
akceptację przez radnych.

Życie na kredyt

Zupełnie odmienne zdanie na temat
przedłożonego materiału miała opozy−
cja. W imieniu klubu SLD jej stanowi−
sko przedstawił Andrzej Rokicki.

– Z nadzieją pochyliliśmy się nad
propozycjami Pana Prezydenta, ale
spotkało nas wielkie rozczarowanie.
Z przykrością stwierdzamy, że to ko−
lejny wybieg propagandowy – rozpo−
czął swoje wystąpienie przewodni−
czący klubu. Przedstawiony projekt
pod względem merytorycznym nie jest
żadnym przełomem. Chyba, że za
przełom uznać to, że po raz pierwszy
od 14 lat przekroczona została barie−

ra 56 mln złotych deficytu budżetowe−
go. Oznacza to, że proponowane wy−
datki przekraczają o ponad 56 mln
złotych przychody, a źródło pokrycia
deficytu Prezydent zamierza pokryć
kredytem komercyjnym, a tym samym
zadłużać miasto.

Mówca przypomniał m.in. że
w 2005 roku ma być zakończona bu−
dowa dróg dojazdowych do nowego
mostu, na którą w tym roku zarezer−
wowano 40 mln złotych. Ponieważ
łączny koszt szacowany jest na około
200 milionów, w przyszłym roku na
to zadanie trzeba będzie przeznaczyć
kwotę kilkakrotnie wyższą – dowo−
dził. Zwrócił również uwagę, że na
ostatniej sesji w 2003 roku zmniej−
szono wydatki o 5,5%, tłumacząc to
m.in. brakiem rozstrzygnięć przetar−
gowych. – Niestety, część tych inwe−
stycji nie znalazła się w budżecie
2004 roku – stwierdził A. Rokicki. 

Swoje uwagi – zarówno pozytywne
jak i krytyczne – zgłosili także przed−
stawiciele innych klubów. Elżbieta
Popczuk – w imieniu klubu PSL
– stwierdziła, że dobrze się stało iż
prawie 30 proc. tegorocznego budże−
tu przeznaczono na inwestycje. – Je−
dynie zbyt mało pieniędzy jest przez−
naczone na służbę zdrowia – mówiła.
– Ale mimo pewnych słabości, budżet
jest dobry dla mieszkańców Płocka. 

Podobne zdanie miał przewodni−
czący klubu Nasze Miasto Płock Ze−
non Sylwester Wiśniewski. – To naj−
lepszy budżet do tej pory, mimo że bę−
dzie wymagał wielu wyrzeczeń
– stwierdził. – Została zmieniona
strategia rozwoju; idziemy w dobrym
kierunku. Wystarczy chociaż wymie−
nić inwestycje oświatowe. Dzięki re−
montom w szkołach jeszcze bardziej
poprawią się warunki nauczania. Na−
sze Miasto Płock jest za przyjęciem
budżetu.

Radni SLD próbowali wprowadzić
kilkanaście zmian. Piotr Nowicki
chciał, aby 500 tys. zł przeznaczyć na
remont budynku przy ul. Kwiatka 7,
czyli bożnicy. – Strasznie dużo chce−
my przeznaczyć na dopłaty do Komu−
nikacji Miejskiej – mówił. – Proponu−
ję, aby z tych środków wyremontować
zabytkowy budynek, przeznaczyć 50
tys. zł na Płocką Galerię Sztuki, 150
tys. zł na Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki i 400 tys. zł na Płocką Orkie−
strę Symfoniczną. 

Anna Kossakowska chciała, aby
100 tys. zł przeznaczyć na realizację
programu rozwoju turystyki. – Płock
ma ambicję stać się miastem tury−
stycznym, ale nic nie robimy, aby tak
się stało – stwierdziła.

Zaproponowała także, aby 300 tys.
zł przeznaczyć na szkolnictwo wyż−
sze i wpisanie do budżetu utrzymanie
Parku nad Jarem.

Żaden z wniosków SLD nie zyskał
akceptacji radnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa po−
zytywnie zaopiniowała projekt budże−
tu Płocka na 2004 rok.

E. Jasińska (m.d)

Awantura o kasę SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka za rok 2003 (skrót)
W minionym roku komisja odbyła 21 posiedzeń. Obecnie Komisja Rewizyjna obraduje w 10

osobowym składzie: Zenon Sylwester Wiśniewski -przewodniczący, Elżbieta Popczuk - wiceprze−
wodnicząca, członkowie: Barbara Smardzewska− Czmiel, Bożena Musiał, Marek Krysztofiak, Zbi−
gniew Nowak, Józef Czurko, Jacek Jasion, Wiesław Kossakowski, Jerzy Seweryniak.

Komisja powołała około pięciu zespołów, które łącznie odbyły ponad 20 dodatkowych posie−
dzeń. 

Tematyka posiedzeń Komisji Rewizyjnej koncentrowała się na kilku zagadnieniach: kontroli, in−
formacji i sprawozdaniach oraz sprawach zgłaszanych przez radnych w formie interpelacji. Doty−
czyły one m.in. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu i uchwał Rady Miasta, zasad−
ności powstania spółki Inwestycje Miejskie, oceny realizacji inwestycji miejskich, kontroli Miej−
skiego Zespołu Obiektów Sportowych, analizy zbycia udziałów i utraty kontroli nad spółkami miej−
skimi, procedury wydawania pozwoleń na budowę, analizy przetargów, realizacji umowy na kon−
serwację i oświetlenie płockich ulic, przygotowania placówek oświatowych w zakresie bazy loka−
lowej do roku szkolnego 2003/20004, polityki miasta w zakresie lokali użytkowych.

Komisja Rewizyjna wyłaniała ze swojego składu podzespoły ds. kontroli.
Informacje przyjmowane przez komisję dotyczyły m.in: zasadności powstania spółki Inwesty−

cje Miejskie (komisja doprowadziła do zerwania niekorzystnego dla gminy kontraktu), sytuacji
pracowniczej w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej, oceny kontroli urzędu, jednostek i spółek gmin−
nych.

Kontrola w MZOS wykazała niedociągnięcia w pracy kierownika jednego z obiektów sporto−
wych oraz niewłaściwe dysponowanie tym obiektem. Komisja wykryła nieuzasadnione rozdawnic−
two kart darmowego wstępu na obiekty sportowe – w efekcie Prezydent zlikwidował wszystkie
karty darmowego wstępu, a ceny biletów potaniały o 2 złote.

W ciągu minionego roku komisja przyjęła 10 wniosków, które dotyczyły spraw omawianych na
posiedzeniach m.in. konserwacji i wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta, wszczęcia
przez Prezydenta Płocka postępowania w sprawie przetargu pt. „Rozbudowa składowiska odpa−
dów komunalnych w Kobiernikach”, kontroli w MZOS i w MZD w zakresie napraw ulic, o wyłącze−
nie odcinka Wisły w obrębie miasta z gospodarki rybackiej.

Komisja może w obecnej kadencji po raz pierwszy kontrolować spółki z większościowym pa−
kietem udziałów gminy Płock. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiśniewski Zenon Sylwester

PS. Na początku sesji Piotr Nowicki (w imieniu klubu SLD) zgłosił wniosek
o odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, uzasadniając ten fakt donie−
sieniami prasowymi o podejrzeniach o prowadzenie przez niego niejasnych inte−
resów. Sylwester Wiśniewski odpowiedział, że nigdy nie zrobił niczego niezgod−
nego z prawem. W głosowaniu przy 10 radnych za, 14 przeciw i jednym wstrzy−
mującym się wniosek odrzucono. (j)

Rada Miasta przyjęła uchwałę
w sprawie „wyrażenia woli powołania
Związku Miast i Gmin Mazowsza oraz
uczestniczenia w tym związku Miasta
Płocka jako założyciela”. 

– Partnerami Związku ma zostać pięć
miast, które utraciły status wojewódz−
twa w związku z nową organizacją ad−
ministracyjną kraju, czyli: Płock, Cie−
chanów, Siedlce, Ostrołęka i Radom
– mówi Krzysztof Lewandowski, Peł−
nomocnik Prezydenta ds. Rozwoju
Gospodarczego i Aktywnych Form
Zwalczania Bezrobocia. 

Teraz partnerzy z innych miast muszą
przyjąć podobne uchwały, czyli wyrazić
wolę przystąpienia do tego związku.
– Liczymy, że nastąpi to w ciągu trzech
miesięcy – uważa pełnomocnik. 

Wspólnym przedsięwzięciem reali−
zowanym w ramach Związku Miast
i Gmin Mazowsza może stać się projekt
utworzenia Zintegrowanego Mazo−
wieckiego Systemu Rozwoju Zasobów
Ludzkich „Omega”. – To system infor−
matyczny, w którym partnerami będą:
samorząd terytorialny miast i gmin, in−
stytucje rynku pracy, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne, wyższe uczelnie, in−
stytucje i organizacje pozarządowe
oraz pracodawcy – mówi Andrzej La−
tuszek, Pełnomocnik Prezydenta ds.
Informatyzacji. – W zależności od par−
tnerów będą oferowane różnego rodza−

ju usługi, m.in. poradnictwo zawodowe,
doradztwo gospodarcze, pośrednictwo
pracy, program Pierwsza Praca oraz
Indywidualny Program Aktywizacji
i Rozwoju Zawodowego (IPARZ). Po−
radnictwo zawodowe będzie oferowało
m.in. informację zawodową oraz porad−
nictwo indywidualne i grupowe. W ra−
mach doradztwa gospodarczego będzie
można zasięgnąć informacji na temat
aktywizacji młodzieży i osób doro−
słych, utworzenia nowej firmy, czyli
gdzie i jak załatwić wszystkie formal−
ności, jakie są programy pomocowe.

System Omega będzie dostępny w in−
ternecie za 5−6 lat, ale już teraz trwają
prace nad jego budową. Dzięki niemu
młodzi ludzie aktywnie będą mogli po−
szukiwać miejsc pracy, zmieniać przygo−
towanie zawodowe, testować swoje
umiejętności, podnosić swoje kwalifika−
cje czy nawet uczyć się przez internet.
Jeśli projekt się powiedzie to np. płocki
stomatolog będzie mógł sprawdzić czy
np. w Siedlcach nie ma dla niego pracy,
jakie są ceny wynajmu lokalu na gabinet,
ile kosztuje wynajęcie mieszkania, a na−
wet sprawdzić ile kosztują artykuły spo−
żywcze. Wtedy zdecyduje czy przenie−
sienie się do Siedlec jest dla niego ko−
rzystne. Do systemu będą mogli się rów−
nież zgłaszać szefowie firm, którzy po−
szukują wykwalifikowanych w danych
dziedzinach pracowników. M.D.

Związkowa Omega



*CO NOWEGO W MIEŚCIE*CO NOWEGO W MIEŚCIE*CO NOWEGO W MIEŚCIE*CO NOWEGO W MIEŚCIE*CO NOWEGO W MIEŚCIE*

6 Sygnały Płockie

Pierwszy autobus z 5 osobami wy−
jechał w poniedziałek, 2 lutego, na−
stępny w piątek.

Chęć korzystania ze specjalnej linii
Komunikacji Miejskiej wyraziło już
38 osób, niektórzy z nich jeżdżą
wspólnie z opiekunami. - Codziennie
czekamy na kolejne zgłoszenia - mówi
Marzenna Kalaszczyńska - Na razie
jeździmy w poniedziałki i piątki, ale
bardzo możliwe, że wkrótce będziemy
jeździli w inne dni tygodnia. 

Pomysł zrodził się z doświadczeń
płockich pacjentów. Częste wyjazdy do
Warszawy, trudności w poruszaniu się
po zatłoczonych ulicach stolicy były
niezwykle uciążliwe i kosztowne. Te−
raz ma to się zmienić. Autobus wyjeż−
dża spod byłego dworca PKS−u przy ul.
Jachowcza. Zawozi pacjentów pod sam
szpital i czeka na ich powrót. Następnie

odwozi wszystkich do ich miejsc za−
mieszkania w Płocku. Jak zapewnia
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych pa−
cjenci nie powinni mieć również prob−
lemów z rezerwacją terminów. Każdy
umawia się indywidualnie z lekarzami
na następną wizytę w terminie, w któ−
rym są wyznaczone kursy. 

Koszt podróży w obie strony wyno−
si na razie 40 zł. - Wystąpiliśmy do
sponsorów o pieniądze, żeby zmniej−
szyć opłaty. Mam nadzieję, że nam się
to uda - mówi Marzenna Kalaszczyń−
ska. Biuro Rzecznika Osób Niepełno−
sprawnych cały czas czeka na chęt−
nych chcących wspomóc akcję. Cze−
ka również na kolejnych pacjentów,
którzy zgłaszać się mogą bezpośred−
nio do biura na ul. Zduńską 3 lub te−
lefonicznie pod nr 367 16 01 lub 367
15 98. (r.ł.)

Komunikacja Miejska uruchomiła kursy do Centrum On−
kologii w Warszawie. Na razie są to dwa kursy w tygodniu,
ale Rzecznik Osób Niepełnosprawnych zapowiada, że bę−
dzie ich więcej. 

Pomoc pacjentom
onkologicznym 

W płockim oddziale Polskiego
Związku Głuchych zrzeszonych jest
blisko 200 osób. Od kilku lat osoby
głuchonieme starały się o zatrudnienie
w Urzędzie Miasta tłumacza języka mi−
gowego, który pomógłby w załatwianiu
wszelkich spraw w płockim ratuszu. Od
początku lutego jest to już możliwe. 
24 -letni Mariusz Umyszkiewicz posłu−
guje się językiem migowym od ponad
dwóch lat. Doskonale zna środowisko
osób głuchoniemych. Pracował jako
wolontariusz w świetlicy, działającej
przy płockim oddziale związku przy ul.
Wroniej. Twierdzi, że nauka tego języ−

ka nie jest trudna. – Wystarczą dwie go−
dziny nauki w tygodniu. Po trzech, czte−
rech miesiąca można swobodnie się po−
rozumieć - dodaje.

Teraz oferuje swoją pomoc w Biurze
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
trzy razy w tygodniu; we wtorki
i czwartki od 11.00 do 15.30, a w środy
od 11.00 do 17.30. Do jego zdań należy
przyjmowanie i pomoc interesantom
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia−
sta Płocka, tłumaczenie telewizyjnego
programu informacyjnego „Wieści z ra−
tusza” oraz w razie potrzeby obsługa
wycieczek i wystaw. (r.ł.)

Tłumacz migowy 
w ratuszu

Do Pałacu Prezydenckiego w War−
szawie zaproszonych zostało 20 osób
z całej Polski, które od wielu lat
– oprócz pracy zawodowej – zajmują
się organizacją i propagowaniem
sportu wśród młodzieży. Znalazło się
wśród tej dwudziestki wyróżnionych
dwóch płocczan: Tadeusz Prosow−
ski i Krzysztof Błaszczyk. Szef
Kancelarii Prezydenta – Jolanta Szy−
manek−Deresz udekorowała ich Zło−
tymi Krzyżami Zasługi. Gratulacje
odebrali od wielu znanych działaczy
sportowych a także minister ds. euro−
pejskich Danuty Hübner.

Trener Tadeusz Prosowski od 50
lat związany jest z klubem sporto−
wym Wisła Płock i wyszkolił wiele
roczników młodych piłkarzy.
W 1980 roku po raz pierwszy wpro−
wadził drużynę seniorów Wisły do II
ligi. Jest członkiem Rady Trenerów
Mazowieckiego Związku Piłki Noż−
nej. Nadkomisarz Krzysztof Błasz−
czyk od wielu lat propaguje piłkę
nożną wśród młodzieży, jest wice−
prezesem, reaktywowanego po 20 la−
tach, klubu sportowego Masovia, zaj−
mującego się przede wszystkim szko−
leniem piłkarskiego narybku. (j)

Za krzewienie kultury fizycznej

Zasłużeni, docenieni

Do końca lutego powinniśmy poznać
nazwisko nowego dyrektora Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki. Na siedem
ofert złożonych w Urzędzie Miasta tyl−
ko trzy spełniły przewidziane konkur−
sem wymogi i zostały dopuszczone do
drugiego etapu. Teraz przeprowadzone
zostaną rozmowy z kandydatami.

Nie udało się wyłonić kandydata na
stanowisko dyrektora Miejskiego Oś−
rodka Pomocy Społecznej. Na ogłoszo−

ny w grudniu konkurs wpłynęły dwie
oferty. Tylko jeden z kandydatów speł−
niał wymogi konkursu. Do 9 marca
można ponownie składać w ratuszu do−
kumenty w zaklejonej kopercie z napi−
sem „konkurs na stanowisko dyrektora
MOPS w Płocku”. Oferty przyjmowane
są w pok. 114 w Wydziale Organizacji
i Spraw Administracyjnych Urzędu
Miasta. Otwarcie nastąpi 10 marca,
o godz. 13.00. (r.ł.)

Dyrektorzy nie wybrani

Gmina Płock pozyskała już prawie
88 proc. (61,2 ha) gruntów pod budo−
wę dróg dojazdowych do nowego
mostu. Do wykupienia pozostało
jeszcze ok. 8,6 hektara. – Na prawym
brzegu Wisły mamy wykupionych 100
proc. działek – mówi Pełnomocnik
Prezydenta ds. Przeprawy Mostowej
Andrzej Hancyk. 

Po stronie lewobrzeżnej, od przy−
czółka mostowego do ul. Dobrzy−
kowskiej miasto musi pozyskać 38
działek o łącznej pow. ok. 3,5 ha.
– Stanowi to ok. 16,6 proc. – wyjaś−
nia Andrzej Hancyk. – Na odcinku od
ul. Dobrzykowskiej do Gór do wyku−
pienia pozostało 19 działek o pow.
ok. 5,1 ha., czyli udało nam się wyku−
pić ok. 82,9 proc. gruntów.

Pod koniec stycznia w „Rzeczpos−
politej” ukazało się ogłoszenie,
w którym Wojewoda Mazowiecki po−
informował o zamiarze wywłaszcze−
nia 17 działek o różnej powierzchni
(od 26 do 7742 mkw.) w obrębie
„Radziwie”. – Stany prawne tych
gruntów są nieuregulowane – mówi
pełnomocnik. – Albo nie ma właści−
cieli, albo nie mogą wykazać się oni
prawem do terenu.

Wszystkie osoby, którym przysłu−
guje prawo rzeczowe do gruntów mu−
szą w terminie dwóch miesięcy od
daty ukazania się ogłoszenia (do 26
marca) wykazać swoje prawa do nie−
ruchomości – prawo własności,
współwłasności, użytkowania wie−

czystego i inne. Dokumenty potwier−
dzające posiadane prawa rzeczowe
należy składać w Delegaturze Mazo−
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Płocku, Oddział Skarbu Państwa
i Przekształceń Własnościowych, ul.
Kolegialna 15, pokój 214. 

– Jeśli właściciele się nie zgłoszą
zostanie wydana decyzja wywłaszcze−
niowa ustalająca wysokość odszko−
dowania za przejęte grunty – wyjaś−
nia Andrzej Hancyk. – Pieniądze tra−
fią do depozytu sądowego, a jeśli
w ciągu trzech lat, nadal nie znajdą
się właściciele przejdą one na rzecz
Skarbu Państwa.

Wraz z wykupem działek pod dro−
gi dojazdowe trwają prace przy budo−
wie samego mostu. Stoją już wszyst−
kie podpory, zarówno mostu główne−
go jak i dojazdowego. Na odcinku
dojazdowym wykonano i zamonto−
wano całą konstrukcję stalową oraz
zabetonowano osiem z dziesięciu
przęseł płyt pomostu; dwa ostatnie
przęsła przygotowane są do betono−
wania i gdy tylko pozwoli na to po−
goda prace zostaną wykonane. Trwa−
ją przygotowania do montażu przęsła
1−2 mostu głównego. Zmontowane są
już przęsła nr 4−5 i 5−6.

Mazowiecki Wojewódzki Inspek−
torat Nadzoru Budowlanego wydał
pozwolenie na użytkowanie inwesty−
cji pn. „Regulacja rzeki Wisły w re−
jonie budowanego mostu drogowego
w Płocku”. M.D.

Mostowe roboty
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O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Płocka
ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań własnych Miasta Płocka
w zakresie pomocy społecznej.

Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się
o dofinansowanie z Budżetu Miasta Płocka na rok 2004 realizacji zadań będą−
cych zadaniami Miasta Płocka w zakresie pomocy społecznej.

Środki finansowe mogą być przyznane tylko na realizację zadań na rzecz
mieszkańców miasta Płocka.

Regulamin Konkursu wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji
zadania można otrzymać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 (II piętro), pokój 229, tel. 367−17−01, 367−17−08.

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadań powinien zostać złożony
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2004r. w Wydziale Zdro−
wia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, pokój 229
w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem:

NIE OTWIERAĆ
„KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA PŁOCKA

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W ROKU 2004 ” 

Wnioski podlegają rozpatrzeniu i ocenie przez Komisję Konkursową powo−
łaną przez Prezydenta Miasta Płocka.

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie przez Komisję Konkursową na−
stąpi nie później niż do dnia 31 marca 2004r.
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Przedstawicie Krosna, Włocławka,
Ostrowa Wielkopolskiego i Trzebini
spotkali się (3 lutego) z Prezydium Fo−
rum dla Płocka oraz komitetu sterujące−
go Funduszu Grantowego. Miasta te
chcą płockie Forum powielić u siebie.

Przypomnijmy, że Forum dla Płocka
powstało w celu stworzenia strategii
zrównoważonego rozwoju miasta.
W pracach uczestniczyli przedstawicie−
le samorządu, biznesu i organizacji po−
zarządowych.

Spotkanie było także okazją do pod−
sumowania rozdziału grantów w pier−
wszej edycji Funduszu Grantowego,
a także do omówienia dalszych działań
Forum. – Dzięki wspólnym działaniom
mamy dobre relacje z władzami miasta
– mówił prezes PKN Orlen Zbigniew
Wróbel. – W ten sposób upowszechnia−
my nowy model porozumienia.

Prezes przyznał, że ważnym elemen−
tem powstania Funduszu Grantowego
były dziesiątki podań z prośbą o pomoc
od koncernu. – Trudno być Salomonem.
Gdybyśmy chcieli sprawiedliwie sami ro−
zdzielać pieniądze, nie mielibyśmy już
czasu na produkcję paliw – tłumaczył.

– Działania Forum to możliwość
tworzenia zrównoważonego rozwoju
miasta wspólnie z mieszkańcami Płoc−
ka – mówił prezydent Mirosław Milew−
ski. – Namówiono mnie na systematycz−
ne oddawanie części władzy i to się
sprawdziło. Pierwsza edycja Funduszu
Grantowego zakończyła się sukcesem
– 33 projekty dostały dofinansowanie.
Ponadto nie liczyłem, że aż tyle organi−
zacji pozarządowych zaangażuje się

w prace Forum.
Prezydent podkreślił, że miastu zale−

ży na dynamicznym rozwoju Funduszu
Grantowego, tak aby za rok, za dwa
przekroczył pulę 3, a może nawet 4 mln
zł. – Chciałbym, aby w komitecie steru−
jącym oprócz Płocczan Roku i Lekarza
30−lecia znalazł się przedstawiciel mło−
dzieży – mówił. – Liczę także, że jeszcze
w tym roku liczba partnerów zwiększy
się do kilkunastu.

Na razie, do wspólnej puli, która zo−
stanie rozdzielona w drugiej edycji,
Miasto przekaże 600 tys. zł, a Orlen
– 500 tys. zł. Przekazane przez Levis’a
pod koniec ubiegłego roku pieniądze
– 50 tys. dolarów – również zasilą kon−
to tegorocznego Funduszu.

Waldemar Chmielewski z Organiza−
cji Narodów Zjednoczonych ds. Roz−
woju (UNDP) podkreślał, że projekt
wspólnego zarządzania miastem wpro−
wadzony w Płocku jest pierwszym
w Polsce. – Jest on najbardziej przej−
rzysty ze wszystkich projektów, jakimi
do tej pory się zajmowaliśmy – mówił.
– Otworzyliśmy dla mieszkańców do−
stęp do informacji na temat każdej wy−
dawanej złotówki.

– Jesteśmy dopiero na początku tej
drogi, ale zarówno pomysł z forum, jak
i z funduszem grantowym bardzo nam
się podoba – mówiła po spotkaniu
przedstawicielka Włocławka. – Do tej
pory udało nam się podpisać z UNDP
umowę o realizacji strategii zrównowa−
żonego rozwoju. Pieniądze z Funduszu
chcielibyśmy przeznaczyć na rewitali−
zację starówki. M.D.

Płockie Forum dla innych

Od początku stycznia działa w Płoc−
ku Poradnia Opieki Paliatywnej. Mieści
się w tym samym budynku co Płockie
Hospicjum, przy ul. Piłsudzkiego 31. 
- Trafiają do nas pacjenci z chorobą
nowotworową po zakończonym lecze−
niu przyczynowym - mówi dr Maciej
Wiewiórowski - Tacy, którzy nie wyma−
gają leczenia w oddziale stacjonarnym
lub hospicjum domowym. Lekarze in−
terniści pracują tu pięć razy w tygod−
niu. Chorzy oprócz opieki pielęgniar−
skiej, mają zapewnioną pomoc psycho−

loga, kapelana i pracownika socjalnego.
Przy pierwszej wizycie konieczne jest
skierowanie od lekarza POZ lub specja−
listy, który ma podpisaną umowę z Na−
rodowym Funduszem Zdrowia. - Pora−
dy są bezpłatne. Przyjmiemy każdego
pacjenta, który się do nas zgłosi - doda−
je Maciej Wiewiórowski. 

To nie ostatnia z nowych inicjatyw
Płockiego Hospicjum. Jeszcze w tym ro−
ku powinien zostać oddany nowy budy−
nek, w którym powstanie m.in. oddział
opieki paliatywnej dla dzieci. (r.ł.)

Nowa poradnia

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ogłasza konkurs 
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymogi:
a. wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze, ekonomiczne, w za−

kresie nauk społecznych,
b. ukończona specjalizacja z zakresu organizacji i pomocy społecznej,
c. staż pracy minimum 3 lata w pomocy społecznej,
d. zdolności kierownicze i organizacyjne,
e. dobry stan zdrowia.

2. Oferta powinna zawierać:
a. koncepcję funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

i systemu pomocy społecznej w mieście,
b. curriculum vitae,
c. odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwali−

fikacje i przebieg pracy zawodowej,
d. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmo−

wania stanowiska kierowniczego,
e. zaświadczenie o niekaralności.

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

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

Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku” należy skła−
dać w Wydziale Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Organi−
zacyjny Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. nr 114, do 9 marca
2004 roku.

Otwarcie ofert nastąpi 10 marca 2004 roku, o godz. 13.00.
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Jak co roku w ferie zimowe
odbyły się zawody strzeleckie
„Szczerbinka 2004” zorganizo−
wane przez Komendę Hufca
ZHP. Oprócz harcerzy i zuchów
wśród uczestników były dziecia−
ki ze świetlic środowiskowych
i klubu profilaktyki, którymi
opiekują się starsi koledzy. Na
strzelnicy przy ul. Norbertań−
skiej pojawiło się 106 uczesn−
ików. Zawody rozgrywane były
w trzech kategoriach wieko−
wych: 7−10, 11−14 i 15−18 lat.
Wśród najmłodszych wygrała
Gabriela Musiołek z Gromady
Zuchowej „Trzeszczące
Chrząszcze”, w kategorii 11−14
lat zwyciężyła Beata Miodu−
szewska z 1. Mazowieckiej Dru−
żyny Harcerskiej „Legion Tę−
czowych Wojowników”. Puchar
Komendanta Policji zdobyła Jo−
anna Gut z 86. Drużyny Starszo−
harcerskiej „Stonogi”, która zdo−
była najwięcej punktów wśród
najstarszych uczestników zawo−
dów.                            (m.d.)

Strzelające chrząszcze

Policjanci zatrzymali sześciu spraw−
ców rozbojów. Do pierwszego z nich
doszło 9 stycznia na ul. Gwardii Ludo−
wej. Na 18−letniego ucznia technikum
napadło trzech młodych mężczyzn.
W wyniku zdarzenia chłopak doznał
poważnego urazu oka. Po apelach
w mediach, udało zatrzymać się 21
i 22−latków. Najmłodszy jest studentem
politechniki, a jego starsi koledzy to
słuchacze studium ochrony osób i mie−
nia.

Drugi rozbój miał miejsce 19 stycz−
nia na ul. Dobrzyńskiej. Do 16−latka
wracającego ze szkoły podeszło trzech
mężczyzn, którzy pobili go i skradli ze−
garek. Policja zatrzymała sprawców.

Okazali się nimi płocczanie w wieku
16−19 lat. W czasie czynności śled−
czych okazało się, że trójka ta ma na
swoim koncie całą masę kradzieży.
– Kilkadziesiąt razy włamywali się do
altanek działkowych – mówi rzecznik
policji Karol Dmochowski. – Zabierali
wszystko, co można było sprzedać
w skupie złomu. Ukradli nawet dwa ko−
miny z blachy kwasowej z gazowni przy
ul. Łukasiewicza, nie gardzili aluminio−
wymi elementami budek telefonicznych,
konstrukcjami plansz reklamowych, na−
wet listwami podłogowymi. 

Nieletni płocczanin odpowie za kra−
dzież i rozbój przed sądem dla nielet−
nich, a starsi trafili do aresztu. (m.d.)

Kradli kominy i wpadli

* Po podważeniu i odgięciu drzwi zło−
dzieje włamali się do Opla Corsy
i skradli panel od radia. Właściciel
oszacował straty na 1,3 tys. zł.

* Policjanci zatrzymali dwie kobiety
i mężczyznę (19−59 lat), u których

w mieszkaniu przy ul. Sienkiewi−
cza znaleźli 1,2 tys. paczek papie−
rosów bez akcyzy, dziewięć tore−
bek z kapslami, prawie 300 pu−
stych butelek po markowych wód−
kach i 92 plastikowe. W butelkach

znajdował się rozcieńczalnik do
farb spirytusowych (zdjęcie), któ−
ry zatrzymani wykorzystywali do
„produkcji” alkoholu. Specyfik
ten jest silnie trujący, a można by−
ło go kupić na płockich targowi−
skach. 

* 25−letni kierowca Opla Corsy nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu kie−
rującemu Fiatem 126 p. Obrażeń
ciała doznała pasażerka fiata. Do
zdarzenia doszło na ul. Wyszo−
grodzkiej.

* Z Fiata Sieny zaparkowanego przy ul.
Sienkiewicza złodzieje zabrali radio
o wartości 500 zł. 

* Funkcjonariusze Centralnego Biura
Śledczego zatrzymali dwóch męż−
czyzn, u których znaleziono kilo−
gram amfetaminy i pół kilograma
marihuany. 50− i 44−latek z Warsza−
wy trafili do aresztu. (m.d.)

Kronika policyjna

Joanna Gut odbiera puchar od Komendanta KMP
Ryszarda Kijanowskiego i kom. Katarzyny Lorens
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Straż Miejska podsumowała swoje
działania w 2003 roku. – Przeprowadzi−
liśmy prawie 41,5 tys. kontroli – mówi
rzecznik SM Piotr Umiński. – To prawie
93 proc. więcej niż w 2002 roku. Było to
możliwe dzięki m.in. dodatkowym dzie−
więciu etatom.

Wzrost wykroczeń strażnicy zanoto−
wali w kategoriach: porządek i spokój
publiczny (o 306, co stanowi ok. 96
proc.) oraz obyczajności (o 84, czyli 71
proc.). Mniej wykroczeń w porównaniu
z 2002 odnotowano w kategoriach: prze−
ciwko zdrowiu (o 292 mniej, czyli ok.
132 proc.) i przeciwko urządzeniom użyt−
ku publicznego (o 243, tj. 39 proc.).

Najwięcej (podobnie jak w 2002 r.) by−
ło wykroczeń przeciw bezpieczeństwu
w komunikacji, czyli parkowanie w miej−
scu niedozwolonym, jazda pod prąd,
ignorowanie znaków zakazu.

– Na drugim miejscu znajdują się wy−
kroczenia popełnione z ustawy o wycho−
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al−
koholizmowi oraz o utrzymaniu czystości
i porządku – relacjonuje rzecznik. – W
pierwszym przypadku zanotowaliśmy 839
wykroczeń, w drugim – 533.

Ze statystyki interwencji wynika, że
w ubiegłym roku płocczanie nie zacho−
wywali się spokojnie. Strażnicy aż 626
razy (dwa razy częściej niż w 2002 r.) ka−
rali hałasujących po nocach, taksówkarzy
jeżdżących bez zezwoleń
oraz handlujących
bez wpisu do ewi−
dencji działalności
gospodarczej. – Na
targowiskach zatrzy−
maliśmy sześciu Pola−
ków i 11 Ormian, któ−
rzy prowadzili niele−
galny handel – wymie−
nia Piotr Umiński. – Za−
trzymanych przekazaliśmy policji.

Według strażników płocczanom często
zdarzało się wyprowadzać psy bez smy−
czy i kagańca, spać na przystanku autobu−
sowym, podrzucać śmieci sąsiadom albo
na obrzeżach miasta urządzać dzikie wy−
sypiska. – Znaleźliśmy dziewięć takich
wysypisk, m.in. na ul. Kwiatka, Norber−
tańskiej, Słonecznej i Długiej – mówi
rzecznik. – 15 osób zatrzymaliśmy na go−
rącym uczynku i ukaraliśmy ich mandata−
mi. W stosunku do trzech osób skierowa−
liśmy wnioski do Sądu Rejonowego.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej kon−
trolowali również osiedla, a wyniki po−
kontrolne i zauważone uchybienia prze−
kazali administracjom. Zwracali oni uwa−
gę m.in. na place zabaw dla dzieci, stan
budynków, ławek, altanek śmietniko−
wych, chodników i oświetlenia. Najwię−
cej uwag dotyczyło osiedli: Podolszyce
Południe, Dobrzyńska, Podolszyce Pół−
noc, Zielony Jar i Skarpa.

Ponad 6 tys. razy strażnicy kontrolo−
wali punkty sprzedaży alkoholu; te szcze−
gólnie podejrzane nawet po dwa, trzy ra−
zy dziennie. Na piciu w miejscu niedoz−
wolonym złapali prawie tysiąc osób.
Wśród nich trzykrotnie znaleźli się lu−
dzie, którzy kupili alkohol nieletnim
i trzech sprzedawców, którzy nieletnim te
napoje sprzedali. Funkcjonariusze zatrzy−
mali także 28 wagarowiczów i 26 pija−
nych nieletnich. – Odwieźliśmy ich albo
do szkoły, albo do rodziców lub do Izby
Wytrzeźwień – wyjaśnia Piotr Umiński.

Według statystyki straży lepiej jest
z czystością na targowiskach. Strażnicy
złapali 500 handlowców w brudnych far−
tuchach, trzymających ryby na gazecie
zamiast w pojemnikach z lodem albo nie−
prawidłowo podających pieczywo.

W sumie strażnicy miejscy udzielili
w 2003 r. prawie 5 tys. pouczeń i nałoży−
li 1634 mandaty karne o łącznej kwocie

prawie 86 tys. zł. Śred−
nia kwota mandatu
wyniosła 52 zł. 

– Skierowaliśmy też
390 wniosków o uka−
ranie do Sądu Rejo−
nowego  – mówi
Piotr Umiński.

Oprócz karania
w ubiegłym roku

strażnicy prowadzili pro−
gram „Bezpieczna szkoła, dom, ulice”.
– Stale współpracujemy z pedagogami
oraz dyrekcją szkół – wyjaśnia rzecznik.
– Przeprowadziliśmy prawie 150 poga−
danek w 17 szkołach podstawowych, gim−
nazjalnych i średnich. Mówiliśmy ucz−
niom o agresji, alkoholu, papierosach
i narkotykach. 

Najbardziej na takie zjawiska, jak po−
bicia, wymuszenia, kradzieże, zastra−
szanie, handel narkotykami, narażone
są płockie gimnazja nr 2, 4 i 6, Budo−
wlanka, Elektryk i Siedemdziesiątka.

Małgorzata Domańska

Bezpieczna ulica, szkoła, dom

Strażacy z Komendy Miejskiej PSP
w Płocku w ciągu pierwszego miesiąca
bieżącego roku musieli interweniować
ponad sto razy, w tym 70 razy w sa−
mym Płocku. Tylko w pierwszym ty−
godniu lutego na terenie działania Ko−
mendy wybuchło 10 pożarów, zlikwi−
dowano 16 zagrożeń i 3 razy strażacy
wyjeżdżali do fałszywych alarmów.
W działaniach ratowniczo−gaśniczych
brało udział 118 strażaków z KM PSP
i 49 strażaków ochotników.

Dwa śmiertelne wypadki miały miej−
sce 3 i 7 lutego. W pierwszym przypad−

ku wybuchł pożar na pierwszym piętrze
budynku przy ul. Warszawskiej.
Z dwóch znajdujących się w mieszka−
niu osób, jedna uległa śmiertelnemu za−
czadzeniu, druga z objawami zatrucia
tlenkiem węgla została przewieziona do
szpitala.

Natomiast drugi tragiczny wypadek
miał miejsce wieczorem w miejscowo−
ści Parzeń w gminie Brudzeń. W wyni−
ku zderzenia samochodu pożarniczego
Żuk z OSP w Sobowie i Fiata Brava pa−
sażer Żuka poniósł śmierć, a 6 osób zo−
stało rannych. (j)

Strażacy meldują

Dwie ofiary, dziewięciu rannych
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Pielęgniarki powinny posiadać mini−
mum trzyletnią praktykę i wykazać się
podstawową znajomością języka an−
gielskiego. Podobne wymogi musi
spełnić technik RTG, choć w tym wy−
padku nie określono okresu praktyki. 

Przynajmniej pięcioletnim okresem za−
trudnienia w zawodzie, II stopniem spe−
cjalizacji w zakresie higieny i epidemio−
logii musi się wykazać epidemiolog - hi−
gienista. Powinien również znać język
angielski w stopniu zaawansowanym
i mieć prawo jazdy kategorii B. 
- Wysłaliśmy już oferty do Okręgowej Iz−
by Pielęgniarek i Położnych oraz do płoc−
kiego Sanepidu - mówi mjr Marian Ła−
piński z WKU w Płocku. Komenda gro−
madzi i wstępnie weryfikuje wszystkie
oferty. Następnie przekazuje je do Woje−
wódzkiego Sztabu Wojskowego w War−
szawie, stamtąd mają trafić do Centrali
Wojskowych Misji Pokojowych.

Wybrane osoby przejdą specjali−
styczne szkolenie dotyczące informacji
o sytuacji społeczno - politycznej regio−

nu oraz niezbędne szczepienia. Zwykle
jednorazowy pobyt w ramach Polskie−
go Kontyngentu Wojskowego w Iraku
trwa 6 miesięcy, z możliwością prze−
dłużenia do jednego roku.

Wszyscy zainteresowani, informacji
powinni szukać w siedzibie WKU przy
ul. Kilińskiego 12, pokój nr 112 lub
106B lub pod nr tel. 262 60 21 w. 219 lub
208. Oferty wraz z CV można składać do
20 lutego 2004r. Wylot w rejon działa−
nia misji planowany jest na kwiecień. 

Centrala Wojskowe Misje Pokojowe
w Warszawie poszukuje również kan−
dydatów na stanowiska: główny ekono−
mista oraz tłumacz języka arabskiego.
Osoby zainteresowane pracą w Polskim
Kontyngencie Wojskowym w Republi−
ce Iraku powinny składać podania
o pracę na adres: Centrala Wojskowe
Misje Pokojowe; ul. Królewska 1, 00−
909 Warszawa 60 albo na fax: (0−22)
6873−309 lub 6879−360. Więcej infor−
macji uzyskać można na stronach inter−
netowych MON. (r.ł)

Być może w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku znajdą
się płocczanie. Wojskowa Komenda Uzupełnień poszukuje pie−
lęgniarek anestezjologicznych i operacyjnych, techników RTG
i lekarzy specjalistów. 

Płocczanie pojadą
do Iraku?

Do 31 marca uruchomiono dodatkowe połączenia kolejowe z i do Płocka. Co−
dziennie o godz. 18.50 odjeżdża pociąg do Sochaczewa przez Kutno. Na miejscu
pasażerowie będą o 21.34. Natomiast z Kutna o godz. 10.31 odjeżdża dodatkowy
pociąg do Płocka. Podróż trwa 1 godzinę.

Obecnie do Kutna kursuje siedem pociągów o godz.: 5.10 (dalej do Warszawy),
6.27, 14.35 (do Łodzi), 15.33 (kursuje od poniedziałku do piątku), 16.27, 18.50
(do Sochaczewa), 22.28.

Odjazdy pociągów z Kutna do Płocka: 4.19, 5.13, 10.31, 12.10, 14.31 (od po−
niedziałku do piątku), 17.14, 19.15 (m.d.)

Pociągiem w Polskę

W Mazowieckim Urzędzie Woje−
wódzkim w Warszawie odbyło się po−
siedzenie Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego, któremu prze−
wodniczył wojewoda Leszek Mizie−
liński. Podsekretarz stanu w Minister−
stwie Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej – Dagmir Długosz podzie−
lił się swoimi obserwacjami na temat
kształtu dialogu społecznego w Pol−
sce w związku z prowadzonym przez
ministerstwo monitorowaniem prac
powołanych półtora roku temu

WKDS−ów. Komisja przyjęła rów−
nież informację o zabezpieczeniu
środków przez samorządy powiatów
na funkcjonowanie powiatowych
urzędów pracy w 2004 roku. W przy−
padku powiatów; płockiego i wę−
growskiego, gdzie cięcia budżetu mo−
gą zagrozić funkcjonowaniu powiato−
wych urzędów pracy, członkowie Ko−
misji zasugerowali, aby przewodni−
czący Komisji zwrócił się z prośba do
starostów o weryfikację przeznaczo−
nych środków. L.Ch.

Komisja społecznaPłockie Gimnazjum nr 6, jako jedyne
w Polsce, zostało laureatem konkursu
„Przyjaźni Środowisku” w kategorii
„Promotor Ekologii”. Celem konkursu
jest promowanie działań i osiągnięć z za−
kresu edukacji ekologicznej i innych po−
zainwestycyjnych działań proekologicz−
nych, promocja innowacyjnych i orygi−
nalnych przedsięwzięć proekologicznych
oraz mogących mieć znaczący wpływ na
zmianę świadomości ekologicznej. Gim−
nazjum z Płocka zostało wyróżnione już
przed rokiem. Szkoła intensywnie działa
na rzecz środowiska od początków swego
istnienia. Obok zajęć edukacyjnych, wy−
cieczek przyrodniczych, wyjazdów na
„zielone szkoły”, zajęć warsztatowych,
co roku są organizowane happeningi pro−
mujące zdrowy styl życia. W ubiegłym
roku „Szóstka” realizowała, dofinanso−
wany z budżetu miasta, program aktywi−
zacji społecznej na rzecz racjonalnej gos−
podarki odpadami. - Nauczyciele wraz

z uczniami odwiedzali kluby osiedlowe,
gimnazja, przedszkola, ucząc właściwego
segregowania odpadów - mówi Grażyna
Rutkowska, dyrektor gimnazjum. - W tym
roku szkolnym wprowadziliśmy autorski
projekt „innowacji ekologicznej”. Jedna
z pierwszych klas ma rozszerzony pro−
gram z biologii i informatyki, wzbogaco−
ny o informacje z zakresu ekologii i edu−
kacji zdrowotnej.

Nagroda ma charakter prestiżowy.
Gimnazjum nr 6 znalazło się w gronie kil−
kudziesięciu gmin, organizacji, stowarzy−
szeń i placówek naukowych zajmujących
się promocją działań proekologicznych.
Od pięciu lat organizatorem konkursu jest
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzą−
dowych – Stowarzyszenie Europa Nasz
Dom, a współorganizatorem Instytut
Analiz Środowiska oraz Europejskie
Centrum Ochrony Środowiska. Patronat
Honorowy nad konkursem objął Prezy−
dent Rzeczpospolitej Polskiej. (r.ł.)

Gimnazjum na „szóstkę”

Studia artystyczne rozpoczynali pod
koniec minionego wieku, a kończyli
w pierwszych trzech latach XXI w. Ich
prace dyplomowe w warszawskiej Aka−
demii Sztuk Pięknych i Europejskiej
Akademii Sztuk uznano za najbardziej
interesujące i zadziwiająco dojrzałe. Są
laureatami znaczących, prestiżowych
nagród i wyróżnień na krajowych i za−
granicznych festiwalach i konkursach.
Brali udział w wielu ważnych wysta−
wach w Polsce, Europie, Azji. 

Od 13 lutego do końca miesiąca
w Płockiej Galerii Sztuki możemy
oglądać obrazy, rzeźby, grafiki i obiek−
ty siedmiu młodych artystów; Małgo−
rzaty Górowskiej, Marii Kiesner, Ro−

berta Motelskiego, Radosława Parola,
Stefana Parucha, Borisa Schwencka,
Grzegorza Witka.

Kluczem do wystawy jest dialog mło−
dych twórców z rzeczywistością, intere−
sują ich ludzie, rzeczy, zjawiska, wyda−
rzenia z przeszłości i teraźniejszości.
– Łączy ich poszukiwanie prawdy
o człowieku, pogłębiona refleksja
o świecie, w którym przyszło mu żyć.
Odkrywają sens istnienia, poszukują
wartości najważniejszych i nieprzemija−
jących, kształtują sugestywne wizje od−
zwierciedlające ludzkie przeżycia, my−
śli, uczucia, marzenia — mówi komi−
sarz wystawy Jerzy Brukwicki, kierow−
nik Galerii Krytyków „Pokaz”. (r.ł.)

Dialogi młodych

Wojewoda Mazowiecki
działając na podstawie art. 15 ust 2 i 3 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

krajowych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 721) informuje
o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny - budowę

mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z drogami
dojazdowymi i infrastrukturą techniczną:

– nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
1. działki nr 577/1 o powierzchni 59 mkw.,
2. działki nr 495/5 o powierzchni 96 mkw.,
3. działki nr 568/1 o powierzchni 611 mkw.,
położonych w Płocku w obrębie nr 12 „Radziwie”,
4. działki nr 635/2 o powierzchni 885 mkw.,
5. działki nr 631/2 o powierzchni 204 mkw.,
położonych w Płocku w obrębie nr 16 „Ciechomice”,

– nieruchomości
6. działki nr 224/2 o powierzchni 930 mkw., 
położonej w Płocku w obrębie nr 14 „Góry”, dla której

w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg
Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr KW 38641.

Jednocześnie zawiadamia się, że jeżeli w terminie 
do dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji
nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe 
do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie
wywłaszczeniowe. Dokumenty potwierdzające posiadanie
prawa rzeczowe należy składać w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim w Warszawie Delegatura Placówka
Zamiejscowa w Płocku, oddział Skarbu Państwa
i Przekształceń Własnościowych, ul. Kolegialna 15, 
09−400 Płock, pok.214 
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Autostrada do nieba

...Wyjątkowo korzystną pod wzglę−
dem ekonomicznym, okazała się
przedstawiona gminie Płock przez
Konsorcjum ”Autostrady Gdańskie”
propozycja przystąpienia do tworzo−
nej spółki ”BALTI−TAP”, która roz−
pocznie budowę drogi szybkiego ru−
chu, oznaczonej w sieci autostrad
symbolem A−1. Droga ta będzie pro−
wadziła z Gdańska przez Toruń,
Łódź, Częstochowę, Katowice do gra−
nicy państwa. Choć wstępne szacun−
kowe koszty całego przedsięwzięcia
(a więc sieci autostrad o długości
2600 km)wynoszą 7−8 miliardów do−
larów Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
uznał realizacje projektu za zadanie
priorytetowe, w którym istotną rolę
przeznaczył samorządom.

W założeniach droga A−1 będzie
komercyjną drogą szybkiego ruchu,
z którą połączenie jest dla Płocka
niezmiernie ważne. – Ubiegamy się
przecież o budowę drugiej przeprawy
mostowej – zaznaczył wiceprezydent
Stanisław Jakubowski – a wiadomo,
że sam most bez systemu dróg nie
powstanie. Przystąpienie do spółki
oznaczać będzie dla nas możliwość
połączenia z autostradą i uzyskanie
tzw. łapacza do niej od strony połud−
niowej w Strzelcach, przez tę bowiem
miejscowość autostrada będzie prze−
biegała...

Bieda w natarciu

Pragnę zwrócić uwagę na ciągły
wzrost liczby osób korzystających ze
świadczeń socjalnych, a także na zaz−
naczającą się tendencję do zwiększa−
nia udziału środków własnych Gminy
przeznaczonych na pomoc społeczną,
w stosunku środków rządowych – po−
wiedział wiceprezydent Z. Buraczyń−
ski. Problem ubóstwa należy trakto−
wać jako problem społeczny o wiel−
kiej wadze. Co 6. mieszkaniec Płocka
korzysta z różnych form pomocy spo−
łecznej, a potrzebujących wciąż przy−
bywa – dodał radny Marek Kuba−
sik.(...)

Radni opowiedzieli się za utworze−
niem Miejskiego Centrum Pomoco−
wego ze stołówką, łaźnią i pralnią dla
ubogich oraz Klubem Pracy dla Bez−
robotnych. Za cenną uznali inicjaty−
wę rozwijania sieci świetlic środowi−
skowych dla dzieci z rodzin patolo−

gicznych, a także organizowania klu−
bów i boisk otwartych dla dzieci star−
szych i młodzieży. Radni wnioskowa−
li także o zakup mikrobusu, celem
uruchomienia przewozów osób nie−
pełnosprawnych i chorych.

Ryby w Sobótce

Wiceprezydent Zygmunt Bura−
czyński spotkał się z zarządem Okrę−
gowego Związku Wędkarskiego
w sprawie możliwości zarybienia So−
bótki. Zarząd Miasta jest zaintereso−
wany tą inicjatywą, płoccy miłośnicy
wędkarstwa zachwyceni. Co na
to...ryby?

Skup złomu

Zaostrzenie kontroli policyjnych
i skarbowych w płockich punktach
skupu złomu i metali kolorowych za−
powiedział wiceprezydent Stanisław
Jakubowski, odpowiadając na pytanie
radnego Tadeusza Taworskiego.
Działania te są wymierzone przeciw
nasilającym się na terenie naszego
miasta kradzieżom elementów sieci
energetycznych i urządzeń wykona−
nych z metali kolorowych. (...) Za−
kład Energetyczny i Telekomunikacja
Polska wyznaczają bardzo wysokie
nagrody za informacje lub wskazanie
winnych tego typu kradzieży.

Utopiona inwestycja

Burzliwy przebieg miał końcowy
etap XXIX sesji Rady Miasta Płocka,
a to za sprawą przedstawionej przez
wiceprezydenta Stanisława Jakubow−
skiego informacji na temat aktualne−
go stanu inwestycji” infiltracyjne
ujęcie wody dla Płocka”. Według ra−
portu, w 4−letniej historii realizacji
tego obiektu, ponad dwa stanowią
opóźnienia, natomiast wykonawca
– warszawska Hydrobudowa – kilka−
krotnie występowała do władz miasta
o zmiany w kosztorysie. W konsek−
wencji od 1991 roku do tej pory kwo−
ta przeznaczona na infiltracyjne uję−
cie wzrosła z ok. 19 mld starych zło−
tych do 41 mld. Zarząd Miasta zarzu−
cił wykonawcy nieterminowość oraz
nie wywiązywanie się z obowiązków

i pod koniec sierpnia wstrzymał dal−
sze finansowanie inwestycji. Trwają−
cy przez kolejny miesiąc impas spo−
wodował, że Zarząd ponownie zwołał
spotkanie z ”Hydrotechniką” 18 paź−
dziernika 1995 roku i zażądał osta−
tecznego zakończenia inwestycji do
20 listopada na koszt wykonawcy.
Wiceprezydent S. Jakubowski skwi−
tował swój raport stwierdzeniem, że
przy realizacji infiltracyjnego ujęcia
wody popełniono kardynalny błąd już
na etapie rozpoznania hydrogeolo−
gicznego. W efekcie woda z ujęcia
spod dna Wisły jest o wiele gorsza od
wody pobieranej z rzeki powierz−
chniowo. (...) Rada Miasta przyjęła
wniosek radnego Grzegorza Lichom−
skiego o powołanie komisji eksper−
tów, która zbada okoliczności reali−

zacji infiltracyjnego ujęcia wody,
a następnie przedłoży stosowny ra−
port.

Oczyszczalnia dla Radziwia

Zarząd Miasta zadecydował o po−
wołaniu komisji przetargowej do wy−
boru wykonawcy na opracowanie do−
kumentacji technicznej oczyszczalni
ścieków oraz kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Radziwie. Lewobrzeżna
część Płocka nie posiada kanalizacji
sanitarnej, co jest naturalną konsek−
wencją braku jakiejkolwiek oczysz−
czalni na tym terenie. Pociągnięcie
sieci kanalizacyjnej położyłoby kres
istnieniu licznych zbiorników bezod−
pływowych (tzw. szamb) uciążliwych
dla mieszkańców dzielnicy oraz stwa−
rzających zagrożenie dla środowiska
naturalnego.

Arboretum w ZOO

(...) Zmiana lokalizacji arboretum
podyktowana była kilkoma warunka−
mi: podstawowy to lipcowa uchwała
Rady Miasta o utworzeniu na tere−
nach – przeznaczonych pierwotnie
pod arboretum – parku integracyjne−
go dla osób niepełnosprawnych.
Ogrodzony teren w rejonie ulic: To−
polowej i Kobylińskiego, zdaniem
radnych, doskonale się do tego nada−
je. Kolejnym argumentem za przenie−

sieniem arboretum na tereny zoo by−
ło przekonanie o wykorzystaniu kra−
jobrazowych i przyrodniczych walo−
rów skarpy wiślanej oraz przeznacze−
nie na nie większych niż przy cmen−
tarzu terenów. Odmiennego zdania
jest dyrektor Miejskiego Ogrodu Zo−
ologicznego – Tadeusz Taworski.
Twierdzi, iż z terenów zoo nie można
wydzielić kompleksowej całości,
którą zgodnie z przygotowanym pro−
jektem można byłoby przeznaczyć na
potrzeby arboretum.

Drogowcy nie próżnują

W ciągu 10 miesięcy tego roku na
bieżące remonty ulic wydano z bu−
dżetu 660 tysięcy złotych. Kwota nie
jest może imponująca w porównaniu
do oczekiwań wszystkich użytkowni−

ków dróg, narzekających na dziury
w nawierzchni, jednak pod względem
stosowanej w naprawach technologii,
a także środków finansowych, wy−
przedza zdecydowanie inwestycje ro−
ku ubiegłego.

W latach poprzednich popularne ła−
tanie dziur dokonywane było za po−
mocą jedynie miejscowego wyrówny−
wania mas na gorąco. W tym roku do
tego typu napraw użyto tańszej tech−
nologii, a jest nią dokonywanie wy−
równań masami na zimno. Na uli−
cach: Południowej, Spółdzielczej,
Chopina, Bielskiej, Głowackiego,
Jaśminowej, Ogrodowej, Okopowej,
Kościuszki, Zdziarskiego, Akacjo−
wej, Brzozowej i Bukowej dokonano
w ciągu 10 miesięcy tego roku odno−
wy nawierzchni bitumicznej poprzez
ułożenie trzycentymetrowej warstwy
asfaltobetonu. (...)

Ratusz stary jak nowy

Na ostatniej sesji Rady Miasta za−
padła decyzja o zaniechaniu realizacji
nowego ratusza w budynku przy ul.
Jachowicza/1 Maja. Mimo tego,
urzędnicy z płockiego magistratu zy−
skają dodatkową przestrzeń do pracy
dzięki rozbudowie obecnej siedziby
na Starówce.

Sprawa siedziby dla Urzędu Miasta
ciągnie się już od 1992 roku. W tym
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czasie Biuro Techniki Komunalnej
”BETEK” na zlecenie władz miasta
rozpoczęło prace przygotowawcze
dla inwestycji ”Nowy ratusz”. Doko−
nano wówczas ekspertyzy stanu tech−
nicznego budynków oraz uzbrojenia
terenu przy ul. Jachowicza/1Maja.
Rok później Urząd Miasta ogłosił
konkurs na opracowanie koncepcji
adaptacji tych budynków na nowy ra−
tusz, który wygrał BETEK oraz fir−
ma ”Artum”. BETEK−owi zlecono
opracowanie projektu technicznego
inwestycji oraz funkcje inwestora za−
stępczego. Projektant miał jednak
problemy z terminowym wywiązy−
waniem się z powierzonych zadań,
czego konsekwencją było rozwiąza−
nie umowy w styczniu bieżącego ro−
ku. Problem nowego ratusza stanął
ponownie na sesji Rady Miasta
w lipcu. Uchwalono wtedy podjęcie
działań, mających na celu pozyska−
nie współinwestorów, gotowych do
partycypacji w budowie nowego ra−
tusza. Niestety, nie znaleźli się par−
tnerzy, którzy mogliby wesprzeć wy−
siłki Urzędu Miasta. Po przeanalizo−
waniu nakładów finansowych, jakie
pochłonęłaby taka inwestycja, naro−

dziła się koncepcja rozbudowy starej
siedziby magistratu. 

Droższe bilety

Płoccy radni zatwierdzili nowe
stawki na bilety komunikacji miej−
skiej. (...) Za przejazdy płockimi
”czerwoniakami” będziemy płacić od
1 stycznia 1996 roku: 

– bilety jednorazowe (strefa miej−
ska) 0,70 zł, – ulgowe 0,35 zł

– bilety miesięczne (strefa miejska)
na jedną linię 25 zł – ulgowe 13 zł

– bilety miesięczne na wszystkie linie
(strefa miejska) 70 zł – ulgowe 35 zł

– zielone linie 1,40 zł – ulgowe
0,70 zł

– bilet na bagaż 0,70 zł.

Blisko, coraz bliżej...

Po długich negocjacjach doszło 20
grudnia 1995 roku do podpisania poro−
zumienia między Generalną Dyrekcją
Dróg Publicznych, Gminą Płock Spo−
łecznym Komitetem Budowy Mostu
”Ratunek dla Płocka” a Związkiem Mo−
stowców Rzeczypospolitej Polskiej
w Poznaniu, zgodnie z którym określony
został zakres przygotowań realizacyj−
nych do budowy drugiej przeprawy mo−

stowej wraz z dojazdami do mostu
w Płocku. Generalna Dyrekcję Dróg
Publicznych reprezentowali: jej dyrektor
generalny – Tadeusz Suwara oraz jego
zastępca – Marek Mistewicz, Gminę
Płock – prezydent Dariusz Krajowski−
Kukiel i wiceprezydent Stanisław Jaku−
bowski, Komitet ”Ratunek dla Płocka”
– Jan Siodłak i Franciszek Jaszczak
a Związek Mostowców – przewodniczą−
cy Andrzej Ryżyński i sekretarz Jacek
Skarżewski. Akceptujące podpisy złoży−
li także: Wojewoda Płocki i Minister
Transportu i Gospodarki Morskiej.

Podpisane porozumienie ma klu−
czowe znaczenie dla Płocka i jego
mieszkańców, oznacza bowiem fak−
tyczną realizację budowy nowego
mostu. Argumentacja stron, biorą−
cych udział w negocjacjach spowo−
dowała, iż przeprawa w Płocku stała
się następną inwestycją po zakończe−
niu budowy mostu w Toruniu. (...)
Zgodnie z treścią porozumienia Ge−
neralna Dyrekcja Dróg Publicznych
wyraża zamiar realizacji drugiej prze−
prawy mostowej w Płocku tuż po za−
kończeniu budowy mostu w Toruniu,
a więc pod koniec 1997 roku.

Droższe pogrzeby

Średnio o 20% w stosunku do cen
obowiązujących w 1995 roku wzro−

sły opłaty za usługi pogrzebowe,
świadczone przez Przedsiębiorstwo
Pogrzebowe Stanisława Frydrysiaka
– prowadzącego zarząd cmentarza
komunalnego. Cennik usług pogrze−
bowych w 1996 roku kształtuje się
następująco: wykopanie grobu
ziemnego i usypanie mogiły – 70 zł,
wybetonowanie dołu, wybiałkowa−
nie i zabetonowanie – 300 zł, obsłu−
ga pogrzebu przy udziale 4 żałobni−
ków – 150 zł, przechowanie zwłok
– 1 zł.

Starex zaprasza

W obecności parlamentarzystów,
przedstawicieli władz miasta, środo−
wisk kultury i płockiego biznesu
w sobotę, 10 lutego odbyło się uro−
czyste otwarcie nowego hotelu. Pla−
cówka, należąca do prywatnej firmy
”Starex” mieści się w budynku byłe−
go PTTK, który po kapitalnym re−
moncie nieco zmienił swój wygląd.
W nowym obiekcie znajduje się część
restauracyjno−gastronomiczna (dwie
sale restauracyjne) jest także niewiel−
ka część hotelowa. Płocczanie będą
mogli bawić się w „Starexie” na dy−
skotekach, a najbardziej wytrwałych
do późnych godzin nocnych zaprasza
klub ARKA. Ceny... podobno przy−
stępne. Wybrała: E.J.
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i grudniu 1995 roku?
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Radnemu Nowakowskiemu dziękujemy
za prezent, jaki przygotował nam i Czytelnikom na jubileusz. W deba−

cie budżetowej na ostatniej sesji Rady Miasta zaproponował bowiem, aby
w ramach oszczędności zabrać pieniądze przeznaczone na wydawanie
”Sygnałów Płockich” i przeznaczyć je na jakiś inny, ważniejszy cel. Ope−
rował przy tym kwotą 400 tysięcy złotych, choć już w grudniu
2002 roku na jego interpelację w sprawie kosztów wy−
dawania gazety Skarbnik Miasta odpowie−
działa, że wydatki bezpośrednie związane
ze składem, drukiem oraz kolportażem
zewnętrznym wynoszą 111.780 zł. I tyle re−
alnie – likwidując gazetę – można zaosz−
czędzić plus ewentualnie płace za 3 etaty,
co w sumie da kwotę około 200 tysięcy
złotych. Reszta pieniędzy zapisanych
w budżecie to tzw. wydatki pośrednie czy−
li utrzymanie ratusza (ogrzewanie, oświet−
lenie, sprzątanie, telefony itp.), które nie
zmniejszą się z chwilą zaprzestania wyda−
wania gazety. Radny Nowakowski z pew−
nością o tym wie (a przynajmniej powi−
nien) i w tej sytuacji szafowanie
kwotą 400 tys. złotych jest wprowa−
dzaniem ludzi w błąd. Tak więc za−
oszczędzić można około 200 tysięcy
złotych. A ile można stracić?

Nakład ”Sygnałów Płockich” wy−
nosi obecnie 5 tysięcy egzemplarzy
i można przyjąć, że co najmniej tylu
płocczan naszą gazetę czyta, czer−
piąc wiedzę o wielu rzeczach, które
dzieją się w ratuszu i w mieście.
W 1995 roku radni – bo to była ich
inicjatywa – zdecydowali, że miesz−
kańcom naszego miasta (wobec roz−
szerzającego się ubożenia społe−
czeństwa) należy się bezpłatna in−
formacja ”z pierwszej ręki”. W perspektywie wzrostu cen gazet (22% po−
datek VAT od maja) można spodziewać się, że dostęp do płatnej prasy
zostanie jeszcze bardziej ograniczony. Czy można zabrać wielu płoccza−
nom jedyne źródło informacji, oszczędzając zaledwie 200 tys. złotych
w skali roku?

Może warto poszukać oszczędności gdzie indziej? Może uznać za
niepotrzebne szkolenia pracowników, wydatki na delegację,  można też
ograniczyć diety radnych, albo zlikwidować etat nauczyciela (polonisty!)
piszącego słowo harmonogram przez ch. Itp., itd... Zespół redakcyjny
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Tym razem świadomie chciałem
zostać członkiem Rady Mieszkań−
ców. Dawniej nie interesowałem się
lokalną polityką. Ktoś za mnie coś
tam robił. Rada Osiedla – wydawało
mi się – niewiele mogła zrobić. Poza
tym, nikt mnie nie namawiał; wybory
do tych rad odbywały się bez rozgło−
su, odnosiłem wrażenie, że w zam−
kniętym kręgu wtajemniczonych.

Nagle, przy wyborze poprzednich
rad w 1999 roku wybory zorganizo−
wano jak do Rady Miasta, czyli były
powszechne. Frekwencja w Płocku
wyniosła ok. 4%! Zainteresowało
mnie to; zapoznałem się ze statutem
Rady i odkryłem, jak ważną rolę mo−
że dla społeczności lokalnej odgry−
wać Rada Mieszkańców. Może nawet
zająć się szkołą, przedszkolem, tere−
nami miejskimi, może mieć wpływ
na zagospodarowanie przestrzenne,

lokalny biznes, opiekę społeczną.
Dostaje na to ok. 6.000 zł z Urzędu
Miasta. Może, ale czy ma odwagę
i potrafi?

Kolejne wybory w 2003 roku za−
chęciły mnie do wzięcia udziału
w lokalnym życiu politycznym. Po
rozmowach z sąsiadami zrobiliśmy
kampanię reklamową wśród miesz−
kańców naszego osiedla. Okazało
się, że ludzie wcale nie są tak obo−
jętni; jak się im coś zaproponuje to
nie odmawiają, uaktywniają się, co
już jest sukcesem. Przed samymi
wyborami rozwiesiliśmy – wykona−
ne metodą chałupniczą – ulotki
o kandydaturach, przypomnieliśmy
o terminie wyborów. Frekwencja
wyborcza na naszym osiedlu wzro−
sła o 50%!

Radny osiedlowy
(nazwisko do wiadomości redakcji)

Moje przemyślenia

Witold Mierzyński znany jest płoc−
czanom przede wszystkim jako aktor
Teatru Dramatycznego. Z biegiem
czasu coraz więcej osób poznaje go
także jako poetę. Pisze wiersze od wie−
lu lat, choć na ogół ”do szuflady”. Od
niedawna dopiero prezentuje swój do−
robek słuchaczom. Recytował swoje
utwory m.in. w kawiarni Hotelu An−
gielskiego, w Lisiej Jamie i warszaw−
skim Domu Polonii, bibliotece we
Włocławku, w kościele w Ciechocin−
ku. Teraz część z nich (około 60
z dwóch ostatnich lat) chciałby wydać
w formie tomiku. Za naszym pośred−
nictwem szuka sponsorów, którym de−
dykuje poniższe utwory. (j)

Choinki wyborcze
Wiszą zdjęcia radnych
jak bombki na drzewie,
z której będzie prezent
dla nas dziś – nikt nie wie.

Lecz legenda głosi
w wyborców zaśpiewie,
że prezent pod swym drzewkiem
ma radny dla siebie.
A w tym właśnie jest ambaras,
aby było – dla niego i dla nas.

Wiersza pisanie
Chcesz wiersz napisać?
To połam swą duszę.
Spytaj – kim jesteś?
Jeśli wiesz – kim jesteś?

A potem zawierz
nadziei niebieskiej
i za zasłonę jej
wedrzyj się z mocą.
Jeżeli znajdziesz tam
oczy rozwarte
i pięćdziesiątą trzecią
znajdziesz kartę
z talii, by wróżbę
postawić wspomnieniom. (...)

Szukam sponsora
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Najpierw były teatralne prezentacje
przygotowane przez Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki, potem konkursy
i wreszcie wspólna zabawa z posta−
ciami z bajek. Około 150 dzieci
z osiedla Wyszogrodzka bawiło się
przez kilka godzin na balu karnawało−
wym w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 12, zorganizowanym
dla nich przez Radę Mieszkańców te−
go osiedla. 

Gości – w wieku od 3 do 11 lat – i
ich rodziców powitał przewodniczący
Rady Mieszkańców Ryszard Rzym−
kowski: – Dziękuję panu dyrektorowi
Jerzemu Żuchewiczowi, że zechciał
nas przyjąć w progi szkoły. Cieszę
się, że swoją obecnością zaszczycili
naszą imprezę ”Uśmiech pod choin−
ką” panie radne: Violetta Kulpa i El−
żbieta Popczuk a także pan przewod−
niczący Rady Miasta Stanisław Na−
wrocki. Aby zobaczyć dziś roześmiane
dzieci, rozpakowujące paczki z nies−
podziankami, potrzebne było wspar−
cie finansowe osób dobrego serca.
Serdecznie dziękuję sponsorom: Mi−
rosławowi Kłobukowskiemu −prezeso−

wi MTBS, Halinie Cicherskiej – pre−
zesowi PSS ”Zgoda”, Krzysztofowi
Michalskiemu z firmy Rethman, Da−
riuszowi Ciarkowskiemu z Telekomu−
nikacji Polskiej oraz Hannie i Walde−
marowi Sochockim z Agencji Rekla−
mowej.

Na koniec wszystkie dzieci Miko−
łaj obdarował paczkami, do których
sponsorzy włożyli czekolady, cukier−
ki, mandarynki i inne słodkości
a także długopisy. Nagrodami
w konkursach były czekoladowe Mi−
kołaje. (j)

Na osiedlu Wyszogrodzka

Ach, co to był za bal...
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– Dlaczego nie mogę w tym roku zapła−
cić podatku za mojego psa w kasie spół−
dzielni mieszkaniowej, jak to bywało
w poprzednich latach? – pyta poirytowa−
ny Czytelnik. Spółdzielnię mam w sąsied−
nim bloku, a do ratusza muszę jechać
przez pół miasta i jeszcze wydać pieniądze
na bilet autobusowy.

Podobnie jak Rada Warszawy tak i Ra−
da Miasta Płocka (na wniosek radnych:
Jacka Szubstarskiego i Andrzeja Nowa−
kowskiego) obniżyła w tym roku podatek
od psa do symbolicznej złotówki. Od takiej
kwoty trudno już odliczyć prowizję, którą
w latach ubiegłych odliczały sobie admini−
stracje osiedli mieszkaniowych, pośredni−
czące w poborze tego podatku, dlatego

obecnie złotówkę za swego czworonoga
można zapłacić tylko w kasie Urzędu Mia−
sta (I piętro, wejście od ul. Zduńskiej)
wziąwszy uprzednio w sąsiednim pokoju
(nr C−143) pokwitowanie. Nie otrzymamy
w tym roku w zamian blaszanego numerka
– do ich wybicia nie wystarczyłoby pienię−
dzy z tegorocznej stawki. Przypominamy,
że emeryci i renciści mają 50−procentową
ulgę, czyli płacą tylko 50 groszy. Podatek
można też wpłacić na poczcie na konto
Urzędu Miasta, ale wówczas trzeba liczyć
się z tym, że opłata pocztowa będzie wyż−
sza od samego podatku.

Dotychczas złotówkowy psi podatek ui−
ściło ponad 120 właścicieli. Termin płatno−
ści tego podatku upływa 15 maja br. (j)

Psia złotówka

„Skąpy” konkurs
Dyrekcja Teatru Dramatycznego

zaprasza uczniów szkół średnich
i gimnazjalnych do udziału w kon−
kursie literackim na recenzję spekta−
klu „Skąpiec” Moliera w reżyserii
Jacka Andruckiego.

Do konkursu można zgłosić tylko
jedną pracę nie przekraczającą
trzech stron maszynopisu (ok. 5 tys.
znaków). Najciekawsze teksty zosta−
ną nagrodzone i opublikowane
w „Tygodniku Płockim”. Ponadto
wszyscy autorzy otrzymają dyplo−
my. Prace będą oceniane w dwóch
kategoriach: dla szkół średnich
i gimnazjalnych.

Opisane prace (imię i nazwisko au−
tora, nazwa szkoły oraz nazwisko
opiekuna) należy przesyłać listownie
do 21 marca na adres: Teatr Drama−
tyczny im. Jerzego Szaniawskiego,
ul. Nowy Rynek 11, 09−400 Płock
lub pocztą elektroniczną: 

teatrplock2@wp.pl z dopiskiem
„Skąpiec”. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefo−
nu 262−60−71 w. 21.        

First Certyficate
Spółka ”Centrum Edukacji” została

wybrana przez British Council na punkt
rejestracyjny egzaminów brytyjskich. Jest
to jedyna taka placówka na północnym
Mazowszu. W tym roku popularny egza−
min First Certryficate in English wszyscy
chętni będą już mogli zdawać w Płocku,
bez konieczności dojazdu do stolicy.

Oprócz wspomnianego, w Centrum
Edukacji będzie można również zdawać
inne egzaminy Cambridge: Key English
Test, Preliminary English, Certificate in
Advanced English, Certyficate of Profi−
ciency in English, Business English Cer−
tyficate na trzech poziomach – prelimina−
ry, vantage, higher oraz uzyskać informa−
cje o pozostałych egzaminach brytyjskich
organizowanych przez British Council.

Zapisy na sesję Lato 2004 odbywać się
będą w dniach 23 lutego – 5 marca w pun−
kcie rejestracyjnym w siedzibie Centrum
Edukacji przy Al. Kobylińskiego 25 pok.
29. Bliższe informacje uzyskać można
pod tel. 365 86 26 lub 365 86 20 i drogą
elektroniczną: Norbert.Szalwinski@cen−
trumedukacji.pl Anna Kossakowska

Prezes Centrum Edukacji
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W 2003 roku zbiory biblio−
teczne Książnicy Płockiej
wzbogaciły się o ponad 14,5

tys. woluminów, nie licząc książek mó−
wionych, kaset, płyt CD i DVD oraz
taśm z programami językowymi.
Wskaźnik zakupu nowości wyniósł 9,6
woluminów na 100 mieszkańców i był
jednym z najwyższych w regionie. Po−
nad połowa z nich to książki naukowe.

Mniej komputerów

Oszczędności będą jednak konieczne. -
Na czym mamy oszczędzać? Na energii
elektrycznej, ogrzewaniu, papierze? - za−
stanawia się dyrektor Książnicy. - Na
pewno, jeśli nie wstrzymana, to zahamo−
wana zostanie komputeryzacja oddziałów
i filii bibliotecznych. Kupimy po prostu
mniej komputerów. Nie wydamy też infor−
matora o bibliotece. Negocjujemy rów−
nież stawki za wynajmem lokali. Dyrektor
Książnicy Płockiej planuje kupować tań−
sze, choć jak podkreśla nie gorsze, książ−
ki. Trudno jednak mówić o ilościach, kie−
dy jeszcze nie wiadomo jaką stawkę
VAT na książeki ustali parlament. - Dzi−
siaj biblioteka musi również kupować du−
żo czasopism - dodaje Strzelecka - Przy−
chodzi do nas coraz więcej emerytów,
rencistów i studentów, ludzi, których nie
stać na kupno drogiej prasy. Praktycznie
od 10.00 do 18.00 mamy pełną czytelnię.

Bożenna Strzelecka nie zgadza się
również z zarzutami, że księgarnia pro−
wadzona przez Książnicę przynosi stra−
ty. Zapewnia, że od początku miała
gromadzić i sprzedawać tańszą książkę.
Tutaj płocczanie mieli mieć zapewnio−
ny wybór literatury, zwłaszcza regio−
nalnej. - Od samego początku ta księ−
garnia miała być inna i tę rolę wypeł−
nia. Na pewno do niej nie dokładamy -
dodaje. 

Nowa siedziba

Poprawę odczują mieszkańcy Radzi−
wia. Od kilkudziesięciu lat ta dzielnica
Płocka nie miał dobrej bazy lokalowej
pod siedzibę biblioteki. Filia Książnicy
Płockiej mieściła się w niewielkich,
ciasnych pomieszczeniach. Na okres
silnych mrozów była zamykana, ze
względy na problemy związane z wła−
ściwym dogrzaniem obiektu. Wkrótce
to się zmieni. Filia na Radziwiu prze−

niesie się do nowego, większego loka−
lu, z ul. Kolejowej na Zieloną. Do maja
pomieszczenia mają zostać wyremonto−
wane, wyposażone w komputery i od−
dane do użytku. Powstanie w nich czy−
telnia, wypożyczalnia kaset video i płyt
DVD oraz programów multimedial−
nych. 

Od stycznia kolejne trzy oddziały zo−
stały skomputeryzowane. Na ul. Gie−
rzyńskiego i Podolszycach Płn. oraz
w zbiorach muzycznych płocczanie
mogą już używać bibliotecznych kart
magnetycznych, takich samych jak
w głównej wypożyczalni. 

W tym roku możemy liczyć na im−
prezy, do których Książnica już nas
przyzwyczaiła. Będzie zatem konkurs
recytatorski „Pięknie być człowie−
kiem”, poetycki „O liść dębu” oraz cie−
szący się ogromnym zainteresowaniem
konkurs „Młodzi Twórcy Literatury.”
Do udziału w tym ostatnim zgłosiło się

w 2003 roku blisko 500 osób. W „Płoc−
kiej Premierze Miesiąca” będziemy
mogli się spotkać z Jerzym Pilchem,
Krystyną Koftą i Agatą Passent. Być
może przyjedzie również Bogusław
Wołoszański i Olga Tokarczuk. Z cyklu
„Pamięć musi trwać...” Książnica za−
mierza zorganizować wystawę o wo−
jennych losach płocczan, a z okazji
100−lecia urodzin Witolda Gombrowi−
cza będzie wystawa „Arystokrata du−
ży”. Na pewno ze swoimi rysunkami
przyjedzie do Płocka Bogdan Buthen−
ko. (r.ł.)

Rada Miasta zdecydowała o zmniejszeniu w tym roku wydatków na
Książnicę Płocką. Biblioteka dostanie 36 tys. zł mniej niż planowano
w projekcie budżetu. – Na pewno nie będziemy oszczędzać na książ−
kach - zapewnia Bożenna Strzelecka, dyrektor placówki.

Rok taniej książki

7 lutego minęło bowiem dziesięć lat od
śmierci Witolda Lutosławskiego, jednego
z największych twórców muzyki współ−
czesnej i... patrona wspomnianej orkie−
stry. Na 24 tego miesiąca przypada dwu−
dziesta trzecia rocznica zgonu Franciszka
Dorobka, być może najwybitniejszego
działacza społeczno−kulturalnego w po−
wojennej historii Płocka, współtwórcy
miejscowego zespołu symfonicznego
i najbardziej skutecznego propagatora
twórczości Lutosławskiego na gruncie lo−
kalnym (co znalazło wyraz w nadaniu Pa−
nu Witoldowi godności członka honoro−
wego Płockiego Towarzystwa Muzyczne−
go 13 października 1979 roku). Zrozumia−
łe zatem, że omawiany koncert został za−
tytułowany „Lutosławski In Memoriam” -
i że, w celu uczczenia pamięci Franciszka
Dorobka, nadano mu charakter muzycz−
no−poetycki: bezpośrednio po Canzonie
Czyża Henryk Jóźwiak, aktor naszego te−
atru, przedstawił mój wiersz, Zaślepiony
zaułek, poświęcony przedwcześnie zmar−
łemu ojcu.

Innym lokalnym akcentem imprezy by−
ła urocza Kołysanka piastunki Bolka
(sopranistka Joanna Nycz i smyczki). Jest
to fragment jednego z oratoriów Marcina
Kamińskiego - najważniejszej bodaj po−
staci w życiu muzycznym dwudziesto−
wiecznego Płocka, drugiego, obok F. Do−

robka, „akuszera” miejscowej orkiestry,
również przebywającego już „po drugiej
stronie dźwięku...”

Podobnie jak Tadeusz Baird, talentem
i rozgłosem międzynarodowym nieomal
równy Lutosławskiemu - a Kamińskiemu
bliski choćby przez to, że w dziedzinie
kompozycji też był uczniem słynnego Bo−
lesława Woytowicza - zmarły pół roku po
F. Dorobku w tragicznie przedwczesnym
wieku lat 53. Teraz powrócił do nas dzię−
ki zasłużenie słynnym 4 sonetom miłos−
nym do słów Szekspira na baryton i orkie−

strę w wykonaniu Adama Kruszewskie−
go, godnego następcy ich najwybitniej−
szego interpretatora, ś. p. Andrzeja Hiol−
skiego (spoglądając na dość szczelnie wy−
pełnioną widownię, z goryczą wspomina−
łem pierwszą i jedyną wizytę Bairda
w Płocku, kiedy to, podczas jego koncer−
tu kompozytorskiego, Sala Barokowa
Muzeum Mazowieckiego świeciła pust−
kami - może z powodu gorącej politycz−
nie, „solidarnościowej” wiosny 1981...).

Głównym bohaterem wieczoru był jed−
nak, jako się rzekło, Witold Lutosławski.

Usłyszeliśmy - już po raz trzeci w historii
naszej orkiestry - Małą suitę (1951), je−
den z niewielu klejnotów muzycznych
mrocznych czasów socrealizmu i sztucz−
nie forsowanej ludowości, oraz bieguno−
wo odmienną Muzykę żałobną (1958),
otwierającą dojrzały okres twórczości
późniejszego autora Gier weneckich
(programu dopełniła nader efektowna,
oparta na folklorze podhalańskim Orawa
Wojciecha Kilara, spośród żyjących pol−
skich kompozytorów „poważnych” chyba
najszerzej znanego i najbardziej lubianego
- głównie dzięki obfitej twórczości dla po−
trzeb filmu).

Dobierając utwory do rocznicowego
koncertu kierowano się więc zasadą „nie
taki diabeł straszny”, próbując ukazać ro−
dzimą muzykę współczesną od strony
przyjaznej dla zwykłego słuchacza – z wy−
jątkiem przeszywającej Muzyki żałobnej,
poświęconej wprawdzie pamięci ówczes−
nego mistrza Lutosławskiego, Beli Barto−
ka, lecz bezpośrednio zainspirowanej wę−
gierską hekatombą 1956 roku. Zamierze−
nie to powiodło się w pełni: orkiestra, do−
prawdy zbyt rzadko grywająca „poważny”
repertuar dwudziestowieczny, pulsowała
ludową, taneczną energią w Orawie i cza−
rowała subtelnością melancholijnego li−
ryzmu w Canzonie. Jacek Boniecki
– przed koncertem pochłonięty, nie z włas−
nej winy, sprawami raczej pozaartystycz−
nymi - potrafił należycie uwypuklić za−
równo archaizujące smaczki Sonetów Ba−
irda, jak i modernistyczne kulminacje Mu−
zyki żałobnej. Publiczność, nazbyt często
karmiona operetkową sztampą, pod ko−
niec na stojąco domagała się bisów.

PS. Jedynym kontrowersyjnym pun−
ktem tego niezwykłego wieczoru było ni−
czym nie uzasadnione włączenie do jego
części poetyckiej recytacji Norwidowego
”Fortepianu Szopena”.

Andrzej Dorobek

„NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY...”Tak nazywały się telewizyjne programy muzyczne prowadzone
swego czasu przez niedawno zmarłego Henryka Czyża – wybitnego dyrygenta i świetnego populary−
zatora muzyki zwanej poważną (która ma być wspomnianym w tytule „diabłem”). Także uzdolnio−
nego kompozytora - o czym najlepiej świadczy Canzona di barocco na orkiestrę smyczkową.
Utwór ten zainaugurował kolejny koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej (5 lutego br. w sali te−
atru). Koncert o charakterze szczególnym.

Pamięci Lutosławskiego
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Remont czeka sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Kilińskiego − Sienkiewicza
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Na ul. Bielskiej (od Tysiąclecia do Kwiatka) wykonany będzie remont jezdni i chodników
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Zmienią się także chodniki na ul. Mickiewicza i Jachowicza
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Wyremontowana będzie również jezdnia na wiadukcie na ul. Piłsudskiego
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Chodniki na ul. Tysiąclecia (od Wolskiego do Łukasiewicza) czekają na modernizację

M
A

R
IA

N
 P

R
Z

E
PI

Ó
R

K
O

W
SK

I

Miasto w tym roku przeznaczy 6
mln zł na remonty dróg. – To 1,3 mln
zł więcej niż w roku ubiegłym – mówi
zastępca prezydenta Dariusz Zawidz−
ki. 

Na bieżące utrzymanie dróg po−
wiatowych, gminnych (176 km)
i wewnętrznych (40 km) miasto pla−
nuje przeznaczyć ponad 2,5 mln zł.
Najwięcej, bo ponad 1 mln zł zosta−
nie przeznaczony na remonty cząst−
kowe nawierzchni jezdni, w tym na
naprawy wyrw, nierówności i spękań
oraz na odtworzenie przydrożnych
rowów, profilowanie poboczy, wy−
mianę uszkodzonych lub brakują−
cych krawężników. 420 tys. zł plano−
wane jest na oznakowanie pionowe
tych dróg, 370 tys. zł na oznakowa−
nie poziome, 250 tys. zł na sygnali−
zację świetlną, a 100 tys. zł na utrzy−
manie mostów i obiektów mosto−
wych.

W Płocku zostaną również prze−
prowadzone remonty kapitalne i mo−
dernizacje ulic. Na ten cel przezna−
czono wstępnie ponad 2,7 mln zł.
Wśród największych inwestycji nale−
ży wymienić remont nawierzchni
i chodników na ul. Bielskiej (od ul.
Tysiąclecia do Kwiatka). Do wymia−
ny jest tu 10,7 tys. mkw. jezdni i 7
tys. mkw. chodników. 

– Na tej cel planujemy przeznaczyć
ponad 1,7 mln zł. – mówi zastępca
prezydenta. 

W 2004 roku zostanie przeprowa−
dzony też remont sygnalizacji świet−
lnej na skrzyżowaniach ulic: Kiliń−
skiego−Sienkiewicza oraz Kilińskie−
go−Kolegialna. Na skrzyżowaniu ul.
Wyszogrodzkiej i Jana Pawła II (przy
PKO) zamontowane będą wysięgniki
sygnalizacji świetlnej. Powstanie też
nowa sygnalizacji na przejściu dla
pieszych na ul. Bielskiej, przy Cmen−
tarzu Komunalnym. 

50 tys. zł miasto przeznaczy na
zniesienie barier dla osób niepełno−
sprawnych, m.in. na obniżenie kra−
wężników. Piesi również będą mogli
zauważyć poprawę nawierzchni
chodników. Zostaną one wyremonto−
wane, m.in. na ul. Jachowicza (od ul.
Obrońców Płocka 1920 r do ul. Oto−

lińskiej), na ul. Tysiąclecia (od ul.
Wolskiego do Łukasiewicza), na ul.
Obr. Westerplatte (od Jachowicza do
Mickiewicza; po obu stronach), na ul.
Mickiewicza (od Traugutta do Szo−
pena; po obu stonach). Według pla−
nów powstaną również nowe chodni−
ki na ul. Borowickiej (od ul. Baseno−
wej do pętli autobusowej) i na ul.
Pocztowej.

Na remont 360 mkw. nawierzchni
na skrzyżowaniu ulic Popłacińska−
Portowa miasto planuje przeznaczyć
26 tys. zł. W tym roku przeprowa−
dzony będzie także remont ulicy Ki−
lińskiego (na odcinku od ul. Jacho−
wicza do 3 Maja), a także wiaduktu
w Al. Piłsudskiego. Poprawi się ja−
kość płockich skrzyżowań ulic: Do−
brzyńska−Na Skarpie, Wyszogrodz−
ka−Południowa oraz Szopena−Oto−
lińska. 

Za 50 tys. zł zostanie wykonana za−
toka autobusowa w Al. Piłsudskiego,
a za połowę tej kwoty zostaną wy−
równane zapadnięcia nawierzchni na
ul. Krakówka.

W planach miastach jest również
wykonanie dokumentacji technicznej
na modernizację ul. Północnej i Kra−
kówka, poszerzenie ul. Bielskiej
przed skrzyżowaniem z ul. Wiadukt,
a także na przebudowę skrzyżowania
ulic: Korczaka i Zgodnej.

W tym roku miasto zrezygnowało
z remontu ul. Mostowej na odcinku
od zoo do mostu. – Nie chcieliśmy,
aby kierowcy mieli kłopoty z przeja−
zdem przez miasto – wyjaśnia zastęp−
ca prezydenta. Inwestycję tę przeło−
żono na później, kiedy będzie można
już przeprawić się przez Wisłę no−
wym mostem.

– Co roku zamierzamy zwiększać
wydatki na remonty dróg o ok. 2 mln
do poziomu 10 mln zł – mówi Dariusz
Zawidzki. – Przyjęliśmy taką politykę
m.in. po spotkaniu drogowców z ca−
łego kraju, które odbyło się we
wrześniu w Płocku. Rozmawialiśmy
wtedy z przedstawicielami miast
o podobnej wielkości co nasze, którzy
przeznaczają znacznie więcej fundu−
szy na drogi.

Małgorzata Domańska

Nowe stare drogi
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Zbliżenia to projekt modnych ostat−
nio festiwali objazdowych, skonstruo−
wany tak, aby można go wystawić za−
równo w Płońsku, Płocku jak i na Ukra−
inie czy Słowenii. Tegoroczne przesła−
nie jest proste: odkryjmy nasze sło−
wiańskie korzenie, odbudujmy tożsa−
mość współczesnego człowieka i inte−
grujmy się poprzez sztukę z Europą.
Zgodnie z założeniem projektu, rano
odbywały się warsztaty dla młodzieży
a wieczorem wydarzenia artystyczne;
spektakle, wystawy, projekcje filmów,
koncerty i imprezy klubowe. Festiwal
porusza się po śliskiej powierzchni
sztuki współczesnej, poszukuje i próbu−
je odkrywać korzenie kulturowe każde−
go regionu, do którego festiwal zawita
łącząc je z elementami współczesnymi.

Festiwal został podzielony na cztery
etapy. Płock był pierwszy. W kwietniu
wyjedzie na Słowację, w lipcu wróci do
Płońska (tu odbyła się pierwsza edy−
cja), a w październiku będzie gościł na
Ukrainie.

Kos i Grigorij kontra kosmici

Pierwszy dzień związany był z pre−
zentacjami współczesnych form tańca.
Istniejący od 9 lat Teatr Tańca Dystans
pokazał w Płocku pieśni oczepinowe,
jeden z ważniejszych spektaklów gru−
py. Prowadzony przez Annę Piotrow−
ską teatr wykorzystuje różne techniki
tańca, łącząc naukę z zabawą. Spektakl
„Oczepiny” skupiony wokół rytuałów
ożenku, pokazywał emocje towarzyszą−
ce odejściu z domu rodzinnego do do−
mu męża, próbę walki z nieuchronnym
losem, która kończy się zwykle po−
słusznym przyjęciem roli żony i matki.
Niezwykle ekspresyjny taniec walki
młodości z dojrzałością. Zupełnie inny
w odbiorze był spektakl Teatru Tańca

Peter Gral and Friends. Przedstawienie
rozpoczyna się od pierwszych fascyna−
cji młodych ludzi. Widzowie mogą
oglądać rodzące się uczucia – ich roz−
kwit, rutynę i powolny rozkład związ−
ku. Niezwykle fascynująca była scena
kłótni. Taniec miękkich gestów staje się
szybszy, bardziej brutalny. Świetna gra
i taniec. 

Prawdziwą próbą sił był spektakl tea−
tru Psychomorfic Mutant Theatre
z Edynbuga, który zaprezentował się
płockiej publiczności drugiego dnia fe−
stiwalu. Mało brakowało a pokaz na
rynku starego miasta nie doszedłby do
skutku. Wszystko przez deszcz i zimno.
Aktorzy grali w strugach deszczu poka−
zując swoją fascynacje filmami science

fiction z lat 50. i serialem ”Czterej Pan−
cerni i Pies”. Choć spektakl nie powa−
lał, oglądało się go przyjemnie podzi−
wiając poświęcenie z jakim grali szkoc−
cy aktorzy.

Hiob i 12 małp

Prawdziwym wydarzeniem tegorocz−
nych zbliżeń stał się ”Hiob” Teatru
Woskresinnia z Lwowa. Wybór jedne−
go z pierwszych utworów dramatycz−
nych Karola Wojtyły nie był przypad−
kiem. Ojciec Święty wielokrotnie pod−
kreślał, że Ukraińcy są jednym z naro−
dów męczeńskich, poddanych ekster−
minacji, któremu udało się przetrwać
zagładę i stworzyć niepodległe pań−
stwo, przez co należy się im głęboki
szacunek. Przed wizytą Ojca Św. na
Ukrainie pojawił się więc pomysł wy−
stawienia przez Teatr ”Woskresinnia”,
któregoś z dramatów Karola Wojtyły.
Nie udało się. Spektakl powstał w 2002
roku. – Hiob jest tematem ciągle aktu−
alnym, każdy z nas nosi w sobie Hioba
– mówił Yaroslaw Fedoryszyn, reżyser
spektaklu. To niezwykle plastyczne,
choć oszczędne potraktowanie tematu
biblijnego, doskonale wpisuję się w for−
mę teatru poszukującego. ”Woskresin−
nia” ma w swoim repertuarze zarówno
inscenizacje tekstów klasycznych
i współczesnych jak i widowiska ulicz−
ne. Psychologiczne tradycje teatru
w połączeniu z poszukiwaniem coraz to
nowszych form ekspresji definiują cre−
do teatru. 

Czwartego dnia miał się odbyć pokaz
kina niezależnego i koncert grup jassu
gdańskiego. Najciekawszą prezentacją
był film, który określono mianem pier−
wotnej wersji ”12 małp”, składający się
z nieruchomych obrazów opatrzonych
napisami. Film można określić jak kino
komiksowe. Tylko w jednej scenie zau−
ważalny był ruch powiek aktora. Pro−

jekcje połączono z wizualizacją mu−
zyczną zespołu Paralaksa, który stojąc
za ekranem improwizował do obrazu.

Efekt prac warsztatowych można by−
ło poznać podczas przedostatniego,
tzw. Dnia Płockiego. Warsztaty obej−
mowały taniec współczesny, warsztat
aktorski i pieśni obrzędowe.

Założeniem festiwalu jest, aby każdy
etap poprzedzała kilkudniowa ekspedy−
cja terenowa. W tym roku festiwal po−
szukiwał rytuałów rodzinnych związa−
nych z narodzinami, weselem i śmier−
cią. Terenem działań badawczych był
region zawkrzański z bazą w Radzano−
wie. Zebrany materiał został zaprezen−
towany podczas Dnia Płockiego. Grupa
badawcza pod okiem Ewy Wróbel, et−

nomuzykologa zebrała pięć pieśni, któ−
re niezmienione zachowały się przez
dziesięciolecia. Wszystkie związane
były z rytuałem śmierci. Podczas tego
dnia płocczanie usłyszeli również kom−
pilacje sygnałów myśliwskich w wyko−
naniu Kwintetu Dętego Canzona.

Twórczy chaos

Można spierać się czy taka forma fe−
stiwalu jest czytelna, czy połączenie
imprez klubowych, teatrów ulicznych
i form poszukujących to dobry pomysł.
Można zastanawiać się czy łączenie
tych elementów, z poszukiwaniem ko−
rzeni słowiańskich to różnorodna ofer−
ta, czy też niepotrzebny chaos, z które−
go niewiele osób cokolwiek zrozumie.
Na pewno ważne dla młodych ludzi by−
ły warsztaty i wieczorne rozmowy.
Z pewnością organizatorzy nie ułatwili
mieszkańcom Płocka odbioru festiwa−
lowych propozycji. Zmiany dokonywa−
ne były z godziny na godzinę. Przedłu−
żał się czas oczekiwania na kolejne
spektakle, co powodowało, że czekali
na nie naprawdę cierpliwi widzowie. 

Radosław Łabarzewski
Fot. Marian Przepiórkowski

Z Europejskim Festiwalem Sztuki „Zbliżenia” płocczanie mogli obcować po raz trzeci. Obok pokazów grup teatralnych, projek−
cji filmów zobaczyć można było koncert Maćka Maleńczuka, kwiat sceny jassowej z Gdańska i popisy DJ−ów. Organizatorem im−
prezy było Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA.

Festiwal Spóźnienia

Popisy cyrkowe aktorów Psychomorfic Mutant Theatre z Edynburga (Szkocja)

„Pieśni oczepinowe” Teatru Tańca Dystans z Warszawy

„Hiob” teatr „Woskresinnia” ze Lwowa
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Zawsze podkreśla Pan, że jest
Pan twórcą wszechstronnym reży−
serem, operatorem, realizatorem
clipów z rockowych koncertów czy
reportaży wojennych. Skąd po−
mysł na realizację „Dziobem i Pa−
zurem”?

- Robiłem rzeczywiście różne fil−
my, ale wideoklipy to już historia.
„Dziobem i pazurem” jest moim
pierwszym autorskim filmem, od po−
czątku do końca. Trzy lata zdjęć,
ogromny wysiłek, ale chciałem po−
kazać coś nowego, czego jeszcze nie
było, nie tylko w Polsce, ale i na
świecie. Co prawda film zbiegł się
z realizacją „Makrokosmosu” i czę−
sto jest do niego porównywany,
i choć są to dwie rożne rzeczy, dziś
przynajmniej nie muszę tłumaczyć
o co chodzi. 

Wszyscy mają problemy z klasy−
fikacją gatunkową tego filmu, nikt
do końca nie chce o nim mówić, że
to film przyrodniczy. Jakby sam
pan go określił?

- Zadawałem podobne pytanie róż−
nym dziennikarzom. Po festiwalu
w San Francisco najbardziej presti−
żowe czasopismo filmowe na świe−
cie “Voyety” pisało o moim filmie
określając go jako semi−nature−fic−
tion. Z początku nie bardzo rozumia−
łem o co chodzi. Okazało się, że rze−
czywiście był taki trend w kinie
w latach 70. Były to filmy przyrod−
nicze, opowiadające historię na pod−
stawie scenariuszy filmowych, napi−
sanych tak, aby zwierzęta odczuwa−
ły jak ludzie. To porównanie wynika
zapewne z tego, że ja również chcia−
łem „opowiedzieć” przyrodę w spo−
sób filmowy. Myślę, że się udało.
Widz patrzy i odbiera go emocjonal−
nie. Czuje się napięcie. W filmach
przyrodniczych robionych przez
BBC tego nie ma. Zawsze ten ko−
mentarz stawia widza z boku.

Nie spotkałem się jeszcze z nega−
tywna opinią na temat Pańskiego
filmu. Jest Pan z niego dumny?

- Sam fakt pojawienia się informa−
cji o moim filmie w takim piśmie,
wpisał go na zawsze do historii
światowego kina. Kolejną nobilita−
cją w San Francisco było “spotka−
nie” z “Makrokosmosem”. „Dzio−
bem i pazurem” został zauważony
i nominowany, film francuski nie.
To szczególne wyróżnienie, gdyż
były tam tylko dwa obrazy opisujące
przyrodę. Większość startujących
w konkursie stanowiły dokumenty
wojenne.

Od samego początku założył
Pan, że film będzie pozbawiony
komentarza?

- To nie było łatwe, ponieważ cza−
sami jedno słowo załatwiłoby wytłu−
maczenie jakieś sceny. Zdaje sobie

sprawę, że chwilami opowieść może
być niezrozumiała, ale podjąłem to
ryzyko. Generalnie zależało mi na
stworzeniu tych emocji i sposobie
opowiadania, tak aby film kierowa−
ny był do każdego widza. Chciałem
aby, nawet ci który nie oglądają spe−
cjalnie filmów przyrodniczych mo−
gli poczuć akcję i napięcie, tak jak
w dobrym trillerze. Odczuwać razem
z ptakami.

U pana ptaki grały, ale Pan nie
sterował ich grą? Nie tresował ich
na potrzeby filmu? 

- Są różne szkoły realizacji takich
filmów. Szkoła angielska, taka jaką
użyto przy realizacji „Makrokosmo−
su” zakłada, że ptaki sa hodowane
na potrzeby filmu, tresowane pod
wymogi scen zapisanych w scena−
riuszu. Ja tej technologii nie podzie−

lam. To jest oczywiście łatwiejsze;
sfilmowanie oswojonego z człowie−
kiem i kamerą ptaka, nie bojącego
się maszyn. U mnie ta siła ciężkości
postawiona była na dziką naturę i na
to co się dzieje, a nie jest stwarzane.
Akcja jest wyławiana z rzeczywisto−
ści. Zresztą większość tych historii
nie udałoby się zainscenizować. Os−
wojone żurawie nie pokazałyby tego
co widać w moim filmie.

Zawsze był Pan w odpowiednim
miejscu i odpowiednim czasie?

- Każdy gatunek wymagał indywi−
dualnego podejścia. Oczywiście nie
zajmowałem się wszystkim na raz.
Jak wnikałem w jakiś gatunek to
chciałem o nim wiedzieć wszystko
i tu literatura była dla mnie punktem
wyjścia, choć jest jej niewiele. Wy−
dane w latach 60. „Ptaki ziem pol−
skich” to jedna z nielicznych świet−
nych, pozycji. Sokołowski podaje
takie przykłady, które w żadnej en−
cyklopedii nigdy się nie znalazły.
Poszukiwałem również wśród nau−
kowców. Pytałem. Potem musiałem
opracować własne podejście do te−
matu. Coś się widzi, ale należy zna−
leźć sposób jak to sfilmować. W jed−
nym okresie spędziłem zimą 500 go−
dzin, od ciemnego świtu po ciemny
zmierzch. Żadna ze sfilmowanych
wówczas scen nie weszła do filmu.
Oczywiście robiłem ujęcia, nawet
z nudów. „Coś” tam się działo, ale
nie było dość ciekawe i godne żeby
się znalazło w tym filmie. Poprze−
czkę postawiłem sobie bardzo wyso−
ko. Ocena tego co ma ostatecznie
wejść była bardzo surowa. Dlatego
większość scen jest unikatowa,

Jak się kręci film, aby ptaki nie
odczuły obecności człowieka?

- Już Puchalski, pierwszy z fil−
mowców, fotografików−przyrodni−
ków odkrył większość możliwych
technik przechytrzenia natury.
Trzeba się maskować, ukryć kame−

rę. Dla mnie dodatkową trudnością
była rezygnacja z kadrów przy gnia−
zdach, które są najłatwiejsze do fil−
mowania. Robiłem ukryte konstruk−
cje nadrzewne, zamaskowane krza−
kami namioty. Wiadomo, że nie są
dobrze ocieplone, a zimą warunki
są dość ekstremalne. Jak człowiek
chodzi to mu ciepło. Jak siedzi nie−
ruchomo przemarza. To była walka
z przetrwaniem. To była koniecz−
ność, np. kruki są niezwykle czujne,
każdy szmer natychmiast je płoszy.
Dzisiaj byłbym mądrzej i zaopatrzył
się w buty polarników, a ja walczy−
łem z mrozem na różne domowe
sposoby. I to powodowało przema−
rzanie. 

To fenomen na skalę Polski.
Film zrobiony przez kilka osób,
nie komercyjny...

- Komercyjny. Znalazł się u dy−
strybutora komercyjnego. Jeden
z koproducentów powiedział, że je−
steśmy pierwszym filmem dokumen−
talnym, który przynosi zwroty.
Wbrew pozorom to bardzo ważne.
Dziś żaden film dokumentalny nie
przynosi dochodów, a on już zarobił
połowę tego co „Superprodukcja” J.
Machulskiego.

Nie próbowaliście wprowadzić
do kin?

- Był taki moment, ale nikt w to
nie wierzył. Musiałem objechać cały
świat, żeby ktoś mógł to zrozumieć.
Następne moje filmy od początku do
końca będę realizował z myślą o ki−
nie, dążąc do... Oscara (śmiech).

Jaki będzie następny film?
- Teraz kończę bardzo dziwny pro−

jekt. Będą dwie wersje związane
w wydmami; pierwsza to bardziej
opowieść o Sowińskim Parku Naro−
dowym, druga, autorska, która mam
nadziej osiągnie sukces na świecie,
to film o stworzeniach żyjących
w żywiołach wydm. Zostanie wzbo−
gacony o słowo w wykonaniu Pana
Englerta. Scenariusz napisze scena−
rzysta z „Ekstradycji”. Projekt jest
realizowany dla telewizji. Kolejna
produkcja filmowa za dwa lata.

Miał pan również pewien epizod
związany z Płockiem.

- Tadeusz Bystram jest tą osobą,
która przywiozła mnie do Płocka.
Spotkaliśmy się przy produkcji fil−
mu „Litwo, Ojczyzno moja” i dokrę−
caliśmy parę scen w Płocku i okoli−
cach, m.in. w basenie płockim, ogro−
dzie zoologicznym, ale to nie był
film o przyrodzie tylko o Mickie−
wiczu.

Powiedział Pan w jednym z wy−
wiadów, że podczas prac nad
„Dziobem i pazurem” po powrocie
z jakiejś innej realizacji wychodził
przed dom i zastanawiałem się,
gdzie podziały się ptaki. A one by−

ły tam, gdzie zawsze, tylko pan ich
nie widziałem. Czy współczesny
człowiek jest niewrażliwy na przy−
rodę?

- Myślę, że ludzie nie chcą jej wi−
dzieć, a ona jest wszędzie w każdym
mieście. To kwestia wrażliwości.
Gdyby jakiś człowiek pracujący
w biurze podszedł do okna i zoba−
czył co się za nim dzieje byłby bo−
gatszy. 

Dziękuję za rozmowę. 

Dążąc do Oscara
(Z Krystianem Matyskiem, reżyserem, operatorem i twórcą obsypanego nagrodami „Dziobem i pazurem”
rozmawia Radosław Łabarzewski)

M
A

R
IA

N
 P

R
Z

E
PI

Ó
R

K
O

W
SK

I

Krystian Matysek (ur.
31.12.1967r.) jest absolwentem
Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego na kie−
runku realizacja obrazu filmo−
wego i telewizyjnego. Obecnie
mieszka w leśniczówce w środ−
ku Puszczy Białowieskiej. Au−
tor zdjęć do ponad 20 filmów
dokumentalnych i przyrodni−
czych, realizator teledysków.
Laureat nagrody za najlepszą
reżyserię videoclipu zespołu De
Press do utworu pt. ”Cyrwone
gorole” na Festiwalu Videocli−
pów ”Yach Film Festival ’95 ”.
Konstruktor urządzeń i włas−
nych patentów do nietypowych
zastosowań w filmie. Ceni spo−
kój i harmonię w trakcie pędu
realizacyjnego. Uwielbia pracę
we wszystkich gatunkach filmo−
wych, gdyż uważa, że świado−
mość każdego z nich niezwykle
poszerza horyzonty twórcze.

W 2003 roku jego autorski
film ”Dziobem i pazurem”
uczestniczył w wielu krajowych
i międzynarodowych festiwa−
lach filmowych, na kilku z nich
zdobywając nagrody główne lub
wyróżnienia, m.in. nagroda za
artystyczne dokonanie na Mię−
dzynarodowym Festiwalu Fil−
mów Przyrodniczych ”Green
Vision” w St. Petersburgu,
Grand Prix X Międzynarodowe−
go Festiwalu Filmów Przyrodni−
czych im. Włodzimierza Puchal−
skiego w Łodzi, nagroda jury
XVIII Międzynarodowy Festi−
wal Filmów Ornitologicznych
w Menigoute we Francji.

Prezentację filmu w Płocku
i spotkanie z autorem zorganizo−
wała Płocka Galeria Sztuki.
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Malarzem, którego związki z nadwi−
ślańskim grodem należą do wyróżniają−
cych się, jest Wojciech Gerson. Artysta
(1831−1901) urodził się w Warszawie,
w rodzinie właściciela niewielkiej cegiel−
ni, wywodzącego się z urzędniczej rodzi−
ny austriackiej. Matka pochodziła ze
spolszczonej rodziny niemieckiej trud−
niącej się ludwisarstwem. Cała ro−
dzina żywiła gorące uczucia
patriotyczne, czemu dała
wyraz w czasie Powsta−
nia Listopadowego. Oj−
ciec od samego po−
czątku uczestniczył
w nim jako porucz−
nik Gwardii Narodo−
wej, bracia matki
walczyli i odznaczyli
się w szeregach wojsk
narodowych i w obro−
nie Warszawy.

Przyszły malarz
w 1844 roku zapisuje się na
Wydział Architek−
tury do otwartej
w tym roku Szkoły
Sztuk Pięknych. Po roku przenosi się na
Wydział Malarstwa. Od 1849 roku odby−
wa wędrówki po kraju, wykonując ilu−
stracje widoków, typów i ubiorów ludo−
wych. W 1853 roku zwiedzał Mazowsze.
Podróże te, jak sam po latach wspominał:
pozostały skarbem doświadczenia
i umiejętności na całe życie, zaczerpnię−
tej z zawsze i dla wszystkich otwartej
księgi prawdy przyrodniczej i dziejowej.
Studiował również w Petersburgu i w Pa−
ryżu.

Patriotyczne tradycje rodzinne i wraż−
liwość malarza obdarzonego wielkim ta−
lentem, ukształtowały jego osobowość;
chciał służyć swoim talentem społeczeń−
stwu, sztuce i artystom polskim.

Jako patriota poświęcił się malowaniu
wielkich kompozycji historycznych,
w których tylko młodszy od niego o sie−
dem lat Jan Matejko był niedoścignio−

nym mistrzem. Ale jego talent i wielka
wrażliwość malarska w pełni zabłysły
we wspaniałych pejzażach i widokach
zabytkowych miejscowości. 

Niemniej interesująca, ale i mniej zna−
na jest jego twórczość religijna. Podej−
mował także tematykę rodzajową i wy−
konywał różnego rodzaju ilustracje.

Uprawiał krytykę artystyczną.
Działalność artystyczna i peda−

gogiczna malarza, który
prowadził słynną Klasę

Rysunkową, w której
naukę rozpoczynało
wielu wybitnych arty−
stów, m.in. urodzony
w Płocku rzeźbiarz
Ludwik Pyrowicz
i malarz z Płockiem
związany Michał du

Laurans, przyczyniła się
w bardzo dużym stopniu

do rozwoju życia arty−
stycznego Warszawy. 

Wojciech Gerson
był akademikiem,
ale w najlepszym ro−

zumieniu tego słowa, gdzie talent, wraż−
liwość i osobowość, a nie sztywne regu−
ły i schematy, znajdują odzwierciedlenie
w jego własnej i jego uczniów twórczo−
ści. Jest znakomitym realistą. Dziś po−
dręczniki historii sztuki jako wielki
wkład do jej rozwoju jednym tchem wy−
mieniają barbizończyków (francuskich
pejzażystów) czy prace Gustawa Cour−
beta, a w tej dziedzinie Gerson nic im nie
ustępuje.

Zabytkowo i ludowo

Motywy związane z nadwiślańskim
grodem malarz podejmował wielokrot−
nie. W 1914 roku pięć jego prac było po−
kazanych na wystawie w Płocku. Artysta
namalował ich więcej, ale nie wszystkie
są obecnie rozpoznane, niektóre znane są
tylko z reprodukcji czy opisów.

Pierwszym i jednocześnie najważniej−
szym obrazem jest „Widok Płocka” na−
malowany w 1852 roku na zamówienie
hrabiego Andrzeja Zamoyskiego, zało−
życiela i głównego akcjonariusza przed−
siębiorstwa „Żegluga Parowa”. Obraz
z dziełami innych malarzy był przezna−
czony dla statku „Płock”. Malarz przed−
stawił Wzgórze Tumskie widoczne
z brzegu skarpy za dawnym teatrem. Jed−
nak wzgórze to jest tylko tłem dla sceny
rodzajowej, ukazanej na pierwszym pla−
nie, gdzie malarz przedstawił mieszkań−
ców miasta zajętych swoimi codzienny−
mi sprawami. 

W akwareli z 1855 roku na tle Płocka
artysta namalował cztery postaci:
chłopca, dwie kobiety i mężczyznę, ja−
ko ilustrację strojów ludowych Płocka.
Ubranie chłopca to białe spodnie i ko−
szula oraz granatowa kamizelka i gra−

natowa rogatywka z futrzanym obszy−
ciem. Jedna z kobiet miała szary kafta−
nik i białą suknię w wąskie, niebieskie
paski i różową z zielonym wzorem chu−
stę. Ubranie drugiej kobiety to jasno−ró−
żowa bluzka, jasno−niebieska suknia
i czerwona chusta. Mężczyzna w wyso−
kim kapeluszu ubrany był w granatowy
płaszcz przepasany żółtym pasem
w szare paski. Pod płaszczem miał bia−
łą lnianą koszulę, białe w wąskie szaro−
niebieskie paski spodnie, buty z chole−
wami. Obecnie miejsce przechowywa−
nia akwareli jest nieznane.

Dziesięć lat później, w roku 1865
w warszawskim tygodniku „Kłosy”, K.
W. Wójcicki zamieścił artykuł poświęco−
ny Płockowi. Ilustracje do tego tekstu by−
ły wykonane na podstawie czterech ry−
sunków Gersona: „Katedra i Wieża Ze−
garowa - widok od północy”, „Wieża Ze−
garowa - widok przyziemia”, „Widok na
Wzgórze Tumskie i Wisłę od zachodu”
i „Osada rybacka w okolicach Płocka”.

W tym miejscu można porównać
mieszkańców miasta z obrazu „Widok
Płocka” z 1852 r. i z rysunku „Katedra
i Wieża Zegarowa - widok od północy”.
Obydwa dzieła przedstawiają Wzgórze
Tumskie, ale ukazane z dwóch przeci−
wległych stron: na pierwszym, ukazana
jest uboga część mieszkańców, która za−
mieszkiwała wówczas w domach na
skarpie, na drugim zamożne płockie
mieszczaństwo.

Cykl dziewięciu zabytków Płocka na−
malował artysta na niewielkiej planszy
w 1884 roku, w tym: „Wzgórze Tumskie
- widok od zachodu”, „Domy na skar−
pie”, „Wieża Zegarowa”, „Katedra - wi−
dok od południa”. Do tego rysunku wy−
korzystał zapewne malarz swoje wcześ−

niejsze studia rysunkowe z pobytu
w Płocku.

W Muzeum Narodowym w Warsza−
wie znajdują się jeszcze inne rysunki ma−
larza poświęcone Płockowi.

Historycznie i religijnie

Wojciech Gerson jest znakomitym
malarzem historycznym; z jego związ−
ków z Płockiem powstał zapewne obraz
„Żelisław przyjmowany przez Bolesława
Krzywoustego” namalowany w 1875 ro−
ku na zamówienie Zenona Brzozowskie−
go. Jest to ilustracja legendy herbu Beli−
na: w polu błękitnym trzy podkowy
srebrne, między nimi miecz. W klejnocie
nad hełmem w koronie ramię w zbroi
złoconej z wzniesionym mieczem. Herb
Belina ród Żelisława miał otrzymać od
Bolesława Śmiałego. Sam Żelisław pod−
czas wyprawy na Czechy w czasach ma−
łoletności Bolesława Krzywoustego,
w boju stracił rękę. Gdy Bolesław do−
szedł do władzy, w nagrodę ofiarował
mu złotą rękę, która została uwieczniona
w klejnocie herbu.

W bogatej formie wypowiedzi arty−
stycznej Gersona, nie brak i ilustracji
książkowej. W latach 1853−1855 Alek−
sander Przeździecki i Edward Rastawiec−
ki wydali „Wzory sztuki średniowiecznej
i z epoki Odrodzenia po koniec wieku
XVII, w dawnej Polsce”. Rysunki niek−
tórych płockich zabytków są dziełem
Wojciecha Gersona. Wcześniej, w 1876
roku wykonał ilustracje do „Bajek i po−
wiastek” związanego z Płockiem Stani−
sława Jachowicza.

Twórczość religijna w ocenie tematów
akademickich była ceniona najwyżej,
miała większą rangę od twórczości histo−
rycznej. Zamówienia na dzieła o takiej
treści do płockich świątyń nie są znane,
ale znaczącą galerię tworzą obrazy znaj−
dujące się na terenie diecezji płockiej.
Znajdują się również w okolicy Płocka.
Do kościoła p.w. św. Józefa w Siecieniu
w 1892 roku namalował „Świętą Rodzi−
nę”, a w 1894 do kościoła p.w. św. Sta−
nisława biskupa w Drobinie obraz jego
patrona. Namalował również obrazy do
świątyń w Iłowie i do rozebranych
w czasie drugiej wojny światowej ko−
ściołów w Gostyninie i Gąbinie, ale
miejsce ich przechowywania nie jest
znane. Roman Rzymkowski

Płock, a przede wszystkim Wzgórze Tumskie, zauroczyło swoim niezwykłym położeniem wielu artystów, którzy temu zauroczeniu
dali wyraz w twórczości plastycznej. Powstała w ten sposób niezwykle bogata, malarska i graficzna ikonografia miasta. Wśród
autorów dzieł znajdują się również artyści, których dorobek należy do najwybitniejszych w kraju, m.in. Aleksander Gierymski,
Wojciech Trzebiński, Edward Okuń czy Ferdynand Ruszczyc. Dzieła tych artystów związane z Płockiem, wielokrotnie omawiane
i publikowane, niektóre jednak zapomniane, stanowią znakomitą promocję miasta.

Płock ludowy i dziejowy

Rysunek do bajki S. Jachowicza „Lew
i owieczka” - 1876 r.

Wzgórze Tumskie, fragment planszy z za−
bytkami z Płocka - 1884 r., Muzeum Na−
rodowe w Warszawie

„Św. Rodzina” - 1892 r., kościół p.w. św.
Józefa w Siecieniu

Autoportret - 1875 r., Muzeum Narodowe
w Warszawie
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Towarzystwo Naukowe Płockie rozpo−
częło cykl wieczorów „Europa jaką lubi−
my”. Pierwsze spotkanie odbyło się pod
hasłem „Impresje hiszpańskie”. Przy świe−
cach i winie zaproszeni goście mogli posłu−
chać muzyki z Hiszpanii w wykonaniu
płockich młodych talentów – stypendystki
TNP Ani Kramarz (skrzypce) i Łukasza
Banacha (gitara). Poezję recytował dyrek−
tor teatru Marek Mokrowiecki. Łukasz od
PERN−u otrzymał symboliczny czek (3 tys.
zł) na zakup gitary lutniowej. – Spotkania
„Europa jaką lubimy” będą odbywać się
raz w miesiącu – mówił prezes TNP Zbi−
gniew Kruszewski. – W lutym przybliżymy
kulturę francuską, m.in. poprzez piosenki
w wykonaniu Joanny Rawik.

Spotkanie (30 stycznia) miało być ofi−
cjalnym zakończeniem wystawy cennych
grafik Francisco Goi. Ale nie było. – Po−
stanowiliśmy, że będzie je można jeszcze
oglądać przez całe ferie – mówił dyrektor

Muzeum Mazowieckiego Tadeusz Za−
remba. – W grudniu ub.r. grafiki obejrza−
ło ok. 4800 osób. To o 2500−3000 zwie−
dzających muzeum więcej niż w tym sa−
mym czasie w latch ubiegłych, gdy Grafi−
ki nie były pokazywane. W ostatnich
dniach stycznia przeżywaliśmy prawdzi−
wy najazd gości.

Dyrektor przyznał, że w księdze pa−
miątkowej jest wiele wpisów zarówno po
polsku, jak i w różnych językach świata.
– Czasami są tak bardzo egzotyczne, że
nie jesteśmy w stanie rozszyfrować z ja−
kiego kraju pochodzą – mówił.

Co pokaże Muzeum po sławnym Goi?
– Zastanawialiśmy się nad tym bardzo dłu−
go – opowiadał Tadeusz Zaremba. – Mu−
siało być to mocne nazwisko. Padło na Jó−
zefa Mehoffera, gdyż mamy w swoich zbio−
rach jedną z większych kolekcji jego dzieł:
obrazy, grafiki, projekty witraży i polich−
romie. W sumie 61 prac. (m.d.)

Hiszpania i Mehoffer

Było trochę przaśnie i trochę strasz−
nie. Kto chciał mógł się zadumać nad
losem człowieczym lub po prostu do−
brze się bawić. W ostatni czwartek
stycznia Nieformalna Grupa Teatralna
„Genezaret” pokazała „Pastorałki” Le−
ona Schillera. Była to 22. premiera gru−
py pod kierownictwem ks. Krzysztofa
Jończyka. Wyjątkowość dramatu Schil−
lera polega na harmonijnym połączeniu
scen biblijnych z polską tradycją. Tu

diabeł jest niczym z Pana Twardow−
skiego, dobrzy pastuszkowie – rodem
z Podhala, a źli bogacze to rozpita
szlachta. 

Przedstawienie łagodnie przeszło
w koncert pastorałek i kolęd w wykona−
niu chóru „Minstrel” pod kierownic−
twem Sławomira Gałczyńskiego. 

Spektakl wyreżyserował Henryk Jóź−
wiak, scenografię przygotowała Elżbie−
ta Ciesielska - Zając. (r.ł.)

Pastorałka

Kaja Walden (Ewa) i Emil Grochowski (Adam) w jednej z pierwszych scen „Pastorałki”
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Najlepszą miarą międzynarodowego
sukcesu płyty Tomasza Stańki Soul of
Things (2002) jest zdobycie przez nią Au−
stralijskiej Nagrody Jazzowej „The Bell
Awards” w konkurencji na „najlepszy al−
bum w kategorii międzynarodowej”. Płyta
następna jest już od kilku miesięcy gotowa
i ukaże się, oczywiście nakładem słynnej
niemieckiej wytwórni ECM, w lutym bie−
żącego roku. 19 tego miesiąca rusza pier−
wszy objazd promocyjny albumu (dwuty−
godniowe tournee po Wielkiej Brytanii),
na marzec przewidziane są koncerty
w Niemczech, na kwiecień - we Włoszech
i w Hiszpanii, a w czerwcu zaczyna się naj−
szerzej zakrojona trasa po USA. Oficjalna
polska premiera albumu i początek kolej−
nego dużego tournée promocyjnego prze−
widziane są na wakacyjny festiwal filmo−
wo−artystyczny w Kazimierzu Dolnym. 

I może nikt już wtedy nie będzie pamię−
tał, że na początku był tu między innymi
relatywnie mało nagłośniony przedpro−
mocyjny koncert w ramach „kawiarni jaz−
zowej” przy Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki, gdzie 19 stycznia br. nasz mistrz
trąbki wystąpił z towarzyszeniem stałej
gwardii przybocznej, czyli Simple Acou−
stic Trio w składzie: Marcin Wasilewski -
fortepian, Sławomir Kurkiewicz - kontra−
bas i Michał Miśkiewicz - perkusja.

Poprzedni płocki koncert tych muzy−
ków odbył się niemal dokładnie rok
wcześniej, jeszcze pod znakiem płyty So−
ul of Things, choć wykonywano też te−
maty premierowe, przewidziane na dopie−
ro powstający album najnowszy. Jak mó−
wi sam lider: „Jesteśmy improwizatorami,
więc program naszych występów jest
płynny. Zdarza się, że te same tematy gra−
my inaczej na początku jakiejś trasy i pod
jej koniec”.

W istocie - mimo identycznego składu
i zbieżności repertuarowych płockie kon−
certy Kwartetu Tomasza Stańki AD 2003

i 2004 okazały się dość różne. Na występie
tegorocznym trochę inna była wewnętrzna
dynamika frazy czy improwizowanej for−
my: mimo okazjonalnych zawirowań free
jazzowych i wibracji latynoskich (materiał
na nową płytę po części powstał pod wpły−
wem latynoamerykańskich doświadczeń
artysty) dominował kontemplacyjny spo−
kój: precyzyjnie rzeźbione frazy trąbki na
tle „stojących” akordów akompaniamentu
(Wasilewski miejscami brzmiał jak
McCoy Tyner) odsyłały wprost do pamięt−
nej Litanii, a przez nią - do klasycznych
nagrań dojrzałego Coltrane’a.

– Cieszy mnie, że zauważył Pan ten
związek - mówi artysta po koncercie z nie−
jakim rozrzewnieniem. - W końcu Coltra−
ne czy Davis to muzyka, na której wyro−
słem, i zawsze gdzieś tam tkwi w podtek−
ście tego, co gram.

Nowa płyta Stańki będzie się ostatecz−
nie nazywać Suspended Night („Noc
w zawieszeniu”) - i trudno zaiste o lepszy
tytuł w odniesieniu do jego muzyki
z obecnego okresu, jeśli za początek uz−
nać tu wydaną w 1997 roku Litanię. Doj−
mujący niepokój Music For K, psycho−
deliczne rozedrganie Peyotlu czy mrocz−
ność Bluish ulegają - właśnie - zawiesze−
niu: na plan pierwszy wysuwa się nieco−
dzienna serenitas, swoiście mistyczna po−
goda, korzeniami sięgająca gorzkich, nie−
rzadko dramatycznych doświadczeń do−
syć już długiego żywota.

Artysta nasz liczy sobie bowiem ponad
sześćdziesiąt lat - a przecież nadal jest
otwarty na świat, ludzi, nowe inspiracje
i wyzwania artystyczne. Współpracuje
z didżejskim duetem Niewinni Czarodzie−
je, znanym z występu na ubiegłorocznym
Astigmatic, z młodszymi o ponad połowę
muzykami Simple Acoustic Trio kontakt
ma wręcz świetny. Wkroczywszy w je−
sień życia znajduje się w nieustającej
wiośnie talentu. A.D.

Stańko czyli 
wiosna talentu Płocka Galeria Sztuki wzbogaciła

się o kolekcję prac Janusza Eysymon−
ta, zmarłego przed trzynastu laty arty−
sty, lwowianina, twórcy grupy „Reko−
nesans”. Uprawiał przede wszystkim
malarstwo metafizyczne i abstrakcyj−
ne, pozostając pod wpływem informe−
lu i pop - artu. Oprócz licznych wystaw
w Polsce, jego prace pokazywane były
również w Anglii, Francji, Szwecji,
Niemczech i na Węgrzech. 

Do Płocka trafiła kolekcja szkiców i pasteli. Przekazała je żona artysty, Halina,
również malarka, która uznała Płocką Galerię Sztuki za jedną z liczących się
w kraju. Wśród obdarowanych przez artystkę są, m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi
oraz Muzeum Narodowe w Warszawie i Wrocławiu. (r.ł.)

Eysymont w Płocku 

Osioł kosztuje 40 dolarów, ale nie da
się na nim jeździć po pustyni. Choć, je−
śli już wybierać to takiego o jasnej ma−
ści. Podobno są one bardziej wytrzyma−
łe. Najlepiej jednak kupić wielbłąda,
ale to wydatek 100 dolarów. Pozostaje
zatem autobus bez szyb, który kursuje
raz na tydzień, a podróż z miasta do
miasta może trwać nawet trzy doby.
Takie opowieści można było usłyszeć
podczas spotkania w płockim klubie
„Podróży”. Po Alpach przyszła kolej na
Afrykę. Na kolejną wyprawę, m. in. do
Sudanu, Kenii, Ugandy i Zambii, za−
brali płocczan fotograf Tomasz Kozieł
i Magda Masewicz. Zebrane przez nich
slajdy to dorobek dwóch, kilkumie−
sięcznych wypraw, w kurzu, w palącym

słońcu, często bez wody i jedzenia.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się
również, że najbardziej komfortowe
miejsca w sudańskich hotelach znajdu−
ją się poza ich murami. W środku nikt
nie jest w stanie wytrzymać. Szczęście
mają ci, którzy pierwsi „złapią” cień.
Na bezdrożach sudańskiej pustyni moż−
na odnaleźć zakurzonego „malucha”,
a w Tanzanii polski cmentarz. (r.ł.)

Spotkania Klubu „Podróże” w Do−
mu Darmstadt:

1 marca - „Mongolia”
4 kwietnia - „Tunezja” lub spotkanie

z Elżbietą Dzikowską
10 maja - „Fiatem na Nordcap”
7 czerwca - „W drodze do śnieżnego

jeziora - Pakistan”

Podróże po slajdach
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– Ubiegły rok zakończył się dla nas suk−
cesem: finansowym i sportowym – mówił
Krzysztof Dmoszyński, prezes Wisły SSA.
– Po raz pierwszy od wielu lat osiągnęliśmy
800 tys. zł zysku. Piłkarze ręczni zdobyli wi−
cemistrzostwo Polski, a nożni – po raz pier−
wszy w historii – zajęli wysokie, szóste miej−
sce.

Prezes mówił także o zorganizowaniu
w naszym mieście meczu międzynarodo−
wego pomiędzy reprezentacją Polski a Ser−
bią i Czarnogórą. – Klub wyszedł na prostą,
mimo, że mamy aż dwie sekcje: ręczną
i nożną – przekonywał Dmoszyński. – Ale
już niedługo możemy nie mieć żadnej. Umo−
wa sponsorska z PKN Orlen kończy się 30
czerwca. 

Dmoszyński twierdzi, że umowa jest źle
skonstruowana i – według niego – tak na−
prawdę jest to umowa komercyjna. – Daje−
my prawie trzysta metrów powierzchni re−
klamowej na stadionie i na hali Chemika
– tłumaczył. – Nie liczymy już reklamy na
koszulkach zawodników, którzy pokazywani
są podczas meczów przez telewizję. A to
przecież promocja firmy. 

Do tego cała kwota nie wpływa od razu
na konto klubu jednorazowo. – Otrzymuje−
my ją w ratach, ale dopiero gdy jest zado−
walający wynik. Po prostu nie możemy
przegrywać – wyjaśniał. – Tego nikt nie
zagwarantuje, bo to przecież tylko sport. 

W ubiegłym sezonie Wisła otrzymała od
Orlenu około 11 mln zł. – W innych klubach
jest tylko jedna sekcja, a pieniądze od spon−
sorów są dużo wyższe – informował prezes.
– Chcemy rozwijać sport przez duże „S”.
Jeśli nie wspomoże nas miasto od lipca mo−
żemy mieć o 50 proc. mniej funduszy na na−
sze drużyny. Same utrzymanie obiektów
kosztuje 1,5 mln zł rocznie. Już niedługo

może się okazać, że zamiast pierwszoligo−
wych drużyn będziemy prowadzić Towarzy−
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Dmoszyński przypomniał, że klub zaj−
muje się również pracą z młodymi ludźmi
i działa na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Teraz zarząd SSA boi się, że klub zniknie
z mapy sportowej Polski. – Dlatego proszę
o pomoc dla Wisły, aby była możliwość fun−
kcjonowania spółki przynajmniej na takich
zasadach jak teraz – apelował łamiącym się
głosem Krzysztof Dmoszyński. 

Radni w zdecydowanej większości po−
parli pomysł wsparcia klubu. Różnice poja−
wiły się w kwestii – na jakich zasadach ma
zostać dofinansowana Wisła. – Proponuję
przeznaczyć z budżetu 3 mln zł – mówił
Wojciech Hetkowski. – Aby mieć kontrolę
nad wydatkowaniem tych pieniędzy zgodnie
z prawem, proponuję powołać zespół robo−
czy złożony z przedstawicieli klubu, PKN
Orlen, Prezydenta i radnych.

– Nie możemy zapominać, że wsparcia
potrzebują też szkoły, biblioteki czy nowa
przeprawa mostowa – kontrargumentował
Andrzej Nowakowski.– Pośpiech nie jest tu
wskazany.

Lech Latarski stwierdził, że radni powin−
ni podjąć uchwałę o dofinansowaniu spółki.
– Jak nie przyniesie to efektu, to podejmie−
my inne działania wobec Orlenu – mówił.

Pojawiły się także pomysły o przejęciu
przez miasto tylko sekcji piłki nożnej (Ze−
non Wiśniewski). – Ale zanim podejmiemy
jakiekolwiek działania upoważnijmy prezy−
denta do powołania zespołu w celu przepro−
wadzenia rozmów z Orlenem – zapropono−
wał.

– Czy możemy przeznaczyć z budżetu pie−
niądze na prywatną spółkę? – dopytywał
Sławomir Goszkowski. 

Prezydent Mirosław Milewski wyjaśnił,
że finansowanie Wisły „wprost” nie jest
możliwe. 

– Musielibyśmy powołać inny podmiot
działający na zasadzie stowarzyszenia kul−
tury fizycznej – wyjaśnił.

Radni przegłosowali wniosek powołują−
cy zespół, który przeprowadzi rozmowy
z Orlenem nt. dalszego sponsorowania spół−
ki. Nie zgodzili się natomiast na przekaza−
nie klubowi 3 mln zł z budżetu miasta.

Małgorzata Domańska

Ponad godzinę trwała dyskusja radnych na temat dalszego funkcjonowania
Sportowej Spółki Akcyjnej Wisła Płock. Ostatnio zarząd spółki otrzymał de−
cyzję Orlenu, iż klub jest na sprzedaż.

Wisła czy TKKF?
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Płocczanie bardzo dobrze wypadli na
Zimowych Mistrzostwach Polski
w Pływaniu Juniorów Młodszych.
Przez trzy dni prawie 400 osób rywali−
zowało na Podolance. 

Już pierwszego dnia Katarzyna Ko−
walczyk została podwójną wicemi−
strzynią Polski, Paulina Kret – wicemi−
strzynią i brązową medalistką, a Piotr
Gałka – trzecim żabkarzem mistrzostw. 

Kowalczyk i Kret triumfowały na dy−
stansie 50 m kraulem. Pierwsza uzyska−
ła czas 26,81 s i tylko nieznacznie prze−
grała z Beatą Suchorską z Olimpii Poz−
nań. Paulina Kret była trzecia z wyni−
kiem 27,10 s.

Kasia nie miała zbyt wiele czasu na od−
poczynek, ale znów rewelacyjnie popłynę−
ła na dystansie 100 m motylkiem (II miej−
sce z czasem 1.04,97 min.). Kolejny me−
dal dla Płocka zdobył Piotr Gałka; z cza−
sem 30,64 s był trzeci, za Sławomirem
Wolniakiem z AWF Katowice i Krzyszto−
fem Wróblem z Victorii Racibórz.

Paulina Kret na dystansie 200 m
stylem grzbietowym zajęła drugie

miejsce z czasem 2:23,60 min. Ustą−
piła miejsca Annie Kowalczyk z Trój−
ki Częstochowa.

Drugiego dnia znów płocczanie
znów stanęli na podium. I miejsce
wywalczyła Kasia Kowalczyk na dy−
stansie 200 m stylem zmiennym uzy−
skując czas 2:22,57 min. Kowalczyk
zajęła także II miejsce na dystansie
50 m stylem motylkowym, a Paulina
Kret na dystansie 50 m stylem grzbie−
towym.

Ale to nie koniec medali dla płockich
zawodników. Trzeciego dnia ponownie
Kasia Kowalczyk nieznacznie przegrała
z Beatą Suchorską na dystansie 100 m
stylem dowolnym. Piotr Gałka był dru−
gi na 100 m stylem klasycznym.

W ogólnej klasyfikacji Płock, a wła−
ściwie Miejski Uczniowski Klub Spor−
towy, z dziesięcioma medalami (1 zło−
ty, 6 srebrnych i 2 brązowe) zajął 9.
miejsce w klasyfikacji medalowej. Bez−
konkurencyjny okazał się Jordan Kra−
ków, który z 26 medali miał aż 11 zło−
tych. (m.d.)

Juniorzy w czołówce
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Orliki tęsknią za latem
Dzięki poparciu Pana wiceprezydenta

Piotra Kubery i życzliwości dyrektora
MZOS – Krzysztofa Ganca, który prze−
chował nam łodzie w magazynie MZOS
i umożliwił korzystanie z basenu ”Jagiel−
lonka” ORLIKI przetrwały zimę i z niecier−
pliwością czekają na wiosnę, kiedy będą
mogli wypłynąć na szerokie wody.

W marcu planujemy ćwiczenia na ba−
senie z ratownictwa, zawody pływackie,
wiosenny rajd do Łącka i topienie Marzan−
ny. W kwietniu odbędzie się kurs przygoto−
wujący uczestników do udziału w letnich
obozach stacjonarno−wędrownych i pier−

wsze zawody żeglarskie. W okresie waka−
cji (lipiec−sierpień) członkowie Młodzieżo−
wego Klubu Wodniaków ”Orliki 2000” wez−
mą udział w obozowej akcji letniej; planu−
jemy obóz żeglarski na wielkich jeziorach
mazurskich, obóz szkoleniowy na patenty
żeglarza i młodszego sternika motorowod−
nego, spływ Pilicą, Bzurą i Wisłą. We
wrześniu i październiku startować będzie−
my w zawodach sportowych i regatach na
zakończenie sezonu żeglarskiego. Prowa−
dzić będziemy również w tym czasie nabór
kandydatów (roczniki:1992, 1993, 1994)
do sekcji Turystyki i Ratownictwa Wodne−
go MKW ”Orliki 2000”.

W. Wiechno
(opiekun sekcji Orliki 2000)

z redakcyjnej poczty

Polska brać żeglarska chce powitać Unię
Europejską na polskich wodach. Zaplano−
wano kilka tras na Odrze i Wiśle. Trzy
z nich będą biegły przez Płock. W naszym
mieście ma się również odbyć Wielka Gala
Wiślana. Organizatorzy planują, że do
Płocka przypłynie wówczas blisko 200
jachtów. Pod koniec stycznia spotkali się
w ratuszu przedstawiciele płockich klubów
żeglarskich i Urzędu Miasta, by zastanowić
się nad organizacją imprezy. 

Wielka Gala Wiślana ma być świętem
żeglarskim połączonym z powitaniem
Unii Europejskiej i promocją miasta.
Jachty przypłyną do Płocka 16 sierpnia.
Nie wiadomo jeszcze gdzie będą cumo−
wać. Planuje się, że przy Klubie Żeglar−
skim „Morka” i KŻ „Petrochemia”. Jeśli
jachtów byłoby więcej, mógłby zostać
wykorzystany port handlowy na lewym
brzegu Wisły przy stoczni. Następnego
dnia żeglarze mieliby czas na zwiedza−
nie miasta. Główna impreza odbędzie
się najprawdopodobniej w Klubie Naf−
toremontu. Większość uczestników
spotkania uznała, że jest to najlepsze
miejsce. W Płocku rozegrane zostaną
również regaty, choć tras jeszcze nie
ustalono. 

– Musimy zrobić wszystko, aby nie była
to jednorazowa impreza. Pokazać miasto
i okolicę w taki sposób, aby żeglarze chcie−
li tu kiedyś wrócić – mówił podczas spotka−
nia zastępca prezydenta Tomasz Kolczyń−
ski, który zobowiązał płockich wodniaków
do powołania komitetu organizacyjnego
i przygotowania szczegółowego harmono−
gramu Wielkiej Gali. W pracach nad nim
uczestniczyć będą również przedstawiciele
Urzędu Miasta oddziału promocji, współ−
pracy z zagranicą, oddziału kultury, sportu,
turystyki i rekreacji oraz Płockiego Ośrod−
ka Kultury i Sztuki. Zdzisław Borowski,
prezes Płockiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego zapewnił, że do 20 lutego ta−
ki plan powstanie. (r.ł.)

Kalendarz „Powitania UE na pol−
skich wodach”

26−27 maja – Wiosenny Rejs: Węgo−
rzewo - Płock - Gdańsk (ok. 30 - 40
jachtów)

27−28 lipca – Rejs Harcersko - Skau−
towski: Kraków - Płock - Gdańsk (ok.
30 - 40 jachtów)

16−17 sierpnia - Wielka Gala Wiśla−
na (ok. 150 - 200 jachtów) Rejs: Bug -
Wisła - Płock, Rejs: Słubice - Koźle -
Kraków - Płock – Bydgoszcz

Wisłą do Europy



Od 13 lutego
Płocka Galeria Sztuki

”Dialogi” młodych artystów
z Warszawy, 

wstęp 2 zł i 1 zł.
15 lutego

Teatr Dramatyczny
Premiera ”Skąpca” Moliera, godz.

18, bilety po 25, 20 i 10 zł.
19 lutego

POKiS
Promocja magazynu literackiego

”Gościniec sztuki” 
i koncert Sławomira

Wierzcholskiego, 
godz. 18
20 lutego

Muzeum Mazowieckie
Otwarcie wystawy 

”Józef Mehoffer. Sztuka
dekoracyjna”, godz. 18.

23 lutego
Dom Darmstadt

”E.T.A. Hoffmann w Płocku”
– spektakl w wykonaniu: Jolanty

Lothe, Wiesława Komasy 
i Steffena Möllera, godz. 18, 

wstęp 10 zł.
Książnica Płocka

Otwarcie wystawy o resorcie
sprawiedliwości w latach 1940−1950

pt. ”Zwyczajny resort”,
przygotowanej przez Instytut Pamięci

Narodowej, godz. 12.
24−25 lutego

Teatr Dramatyczny
”O dwóch takich, co ukradli księżyc”,

godz. 9 i 11.30, bilety 12 zł.
26−27 lutego

Dom Darmstadt
Konkurs muzyki współczesnej

organizowany we współpracy z PSM
im. K. Szymanowskiego

26 lutego
Teatr Dramatyczny

”Tango” Mróżka, godz. 11.30, 
bilety 14 zł.
27 lutego

SDK
”To nasze ostatnie bolero ” – koncert

poświęcony twórczości Agnieszki
Osieckiej, godz. 18.

29 lutego
Teatr Dramatyczny

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
”Mazowsze”, godz. 17, 

wstęp 20 zł.
Do 8 marca

Dom Darmstadt
Wystawa fotograficzna Jana

Drzewieckiego pt. ”Nagość kobiety”

14 lutego
Hala Chemika

Turniej piłki ręcznej chłopców
(rocznik 1987 i młodsi) oraz XVI

turniej o puchar OrlenExpres, 
godz. 10

I liga piłki ręcznej: 
Wisła Płock – DGT AZS 
AWFiS Gdańsk, godz. 17, 

wstęp 20 i 10 zł.
Hala Borowiczki

Turniej piłki nożnej o puchar prezesa
OZPN, godz. 9
21−22 lutego

Miejskie Centrum Sportu
Grand Prix Tenisa Ziemnego, od

godz. 9
28 lutego

PTTK
XXI rajd ”Zima 2004” – zakończenie

przy pomniku św. Huberta
w Cekanowie.
Hala Chemika

I liga piłki ręcznej: 
Wisła Płock – AZS AWF Biała

Podlaska, 
godz. 17, bilety po 20 i 10 zł.       (j)

(za zmiany w programie 
redakcja nie odpowiada)

i sportowych

Kalendarz imprez
kulturalnych

RYS. JANUSZ KUKLEWICZ

Wieści
z zoo

Płocki ogród zoologiczny wzbogacił się
o trzy nowe gatunki zwierząt. Jako jedyny
w Polsce otrzymał marmozetę cesarską,
niewielką małpkę z długimi wąsami. Za
kilka tygodni Płock otrzyma następną. Eu−

ropejski koordynator tego gatunku, wy−
soko ocenił przygotowanie, oddanego
w październiku pawilonu tamaryn

i marmozet, który powstał po
małpiarnii. Do pary, już zado−
mowionych w miejskim ogro−

dzie, kangurów rudych dołą−
czyły dwa następne. Są naj−
większymi wśród wszyst−
kich przedstawicieli tego
gatunku. Samiec może

osiągnąć nawet dwa
metry. Ich sierść ma
ubarwienie czerwono−
rude dzięki wydzieli−
nie tzw. gruczołów
pudrowych umiesz−
czonych na szyi ipier−
siach. 

Nowości czekają również na płocczan w pawilonie
dydaktyczno - naukowym. Trzy kajmany karłowate,
które tam zamieszkały mają zaledwie 20 cm długości
i są jeszcze bardzo młode. Na wolności żyją w Amery−
ce Południowej i są jednymi z najmniejszych krokody−
li, osiągając długość do 1,2 m. (r.ł.)

Fot. Aleksander Niweliński


