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Przedsięwzięcie jest nowatorskie, unikalne w skali
kraju. Gdy realizacja się powiedzie, zyskają nie tylko
płocczanie, ale również mieszkańcy gmin ościennych.
Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna ma zapew−
nić szybki, tani, bezpieczny i – co najważniejsze – po−
wszechny dostęp do internetu zarówno firmom, jak
i indywidualnym odbiorcom. W planach jest stworze−
nie tzw. sieci Metro, ale najpierw trzeba wybudować
nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. – Ze
względu na skalę, miasta nie stać na takie przedsię−
wzięcie – wyjaśnia Andrzej Latuszek, pełnomocnik
Prezydenta ds. informatyzacji. – Dlatego będziemy się
starali o strategicznych partnerów i o pozyskanie fun−
duszy strukturalnych. 

Pełnomocnik planuje, że w pierwszej połowie br.
miasto złoży wnioski o środki z Unii Europejskiej,
o ile zostanie otwarty przez Urząd Marszałkowski
konkurs ofert. Do końca 2005 roku powstanie wte−
dy dokumentacja projektowa, a rok później ruszy
dostęp szerokopasmowy do internetu dla Urzędu
Miasta oraz zostanie podłączone testowe osiedle
– w nowej części Podolszyc Północ. 

Jakie korzyści przyniesie sieć miejska? – W pier−
wszym etapie umożliwi połączenie wszystkich jednostek
urzędu, które znajdują się w różnych punktach miasta

– wyjaśnia Andrzej Latuszek. – Wdrożony zostanie sy−
stem obiegu dokumentów i archiwizacji. Dzięki temu
usprawnimy działanie Urzędu Miasta, a także urząd
„otwarty” będzie dla klienta 24 godziny na dobę, przez
siedem dni w tygodniu, przez cały rok. Pozwoli to płoc−
czanom na załatwianie większości spraw przez internet.

Platforma da korzyści nie tylko urzędnikom i klien−
tom UM. To także zysk dla przeciętnego mieszkańca.
Możliwe będzie m.in.: monitorowanie osiedli i miesz−
kań, zakładanie nowoczesnych instalacji alarmowych,
symulowanie obecności lokatorów w mieszkaniu po−
przez uruchamianie oświetlenia oraz urządzeń domo−
wych, instalowanie systemów przeciwpożarowych,
które automatycznie powiadomią odpowiednie służ−
by. Inne usługi, które zapewni sieć Metro to: telefonia
internetowa, wideokonferencje, telewizja cyfrowa, in−
ternet, poczta elektroniczna, wypożyczalnie muzyki,
filmów, a nawet oprogramowania, wirtualne bibliote−
ki, zdalne zarządzanie energią. 

– Myślimy również, aby w niedalekiej przyszłości
możliwy był tzw. e−learning, czyli kształcenie przez in−
ternet, szczególnie dorosłych – opisuje Latuszek.
– Siedząc w domu można byłoby wykonywać różnego
rodzaju usługi, czyli możliwa była tzw. zdalna praca
szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Również,

nie wychodząc z mieszkania, można byłoby przepro−
wadzić pierwsze konsultacje z lekarzem domowym.

Mazowiecka Platforma stworzy możliwości rozwo−
ju dla Płockiego Parku Przemysłowo−Technologicz−
nego, w którego tworzenie włączył się Orlen.

Gdy powstanie Platforma, możliwe będzie przyłą−
czenie do niej ościennych gmin, w których obecnie,
albo w ogóle nie ma dostępu do internetu, albo jest on
bardzo utrudniony. 

– Rozmowy, między innymi z Bielskiem, Radzanowem,
Słupnem, Gąbinem, Łąckiem, Nowym Duninowem, Bru−
dzeniem Dużym oraz Starą Białą, są zaawansowane
– wyjaśnia Latuszek. – Gmin nie stać, aby samodzielnie
wybudowały kosztowną infrastrukturę, a stworzenie
Platformy znacznie obniżyłoby koszty. Poza tym jakość
byłaby znacznie lepsza, a możliwości większe.

Platforma będzie budowana najprawdopodobniej
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, a nadzór nad
projektem sprawuje Organizacja Narodów Zjedno−
czonych ds. Rozwoju (UNDP).

Urząd Miasta będzie starał się o pozyskanie środ−
ków z Unii Europejskiej – 75 proc. wartości inwesty−
cji, czyli ok. 15 mln zł. W tegorocznym budżecie na
Platformę zarezerwowano 4,5 mln zł.

Małgorzata Domańska

Ściągnięcie z sieci filmu video wraz z dodatkami w niecałe dwie minuty, a zdjęć w kilka sekund. Niemożliwe? Teraz nie,
ale już niedługo może być to realne. Urząd Miasta chce stworzyć Mazowiecką Platformę Teleinformatyczną. 

Nowoczesność w mieście i gminach

Grand z Otylią
26 i 27 lutego na Pływalni Miejskiej „Podo−

lanka” odbędzie się Grand Prix Polski w Pły−
waniu. 

Do Płocka przyjedzie ok. 150 zawodników
ze 130 klubów. Swój udział zapowiedziały
gwiazdy kadry olimpijskiej w pływaniu, m.in.
Otylia Jędrzejczak oraz Bartosz Kizierowski.

Zawody rozpoczną się o godz. 10. Kibice już
od godz. 9 będą mogli przyglądać się ro−
zgrzewce. Wstęp na trybuny jest wolny. 

W sobotę przed południem uczestnicy Grand
Prix zmierzą się na dystansach: 400 metrów
stylem zmiennym, 800 metrów stylem dowol−
nym oraz 50 metrów motylkiem, stylem grzbie−
towym, klasycznym i dowolnym. Rozpoczęcie
drugiego bloku zaplanowano na godz. 17. Za−
wodnicy będą pokonywać 200 metrów motyl−
kiem, grzbietem, stylem dowolnym oraz
zmiennym.

W niedzielę pływacy będą rywalizować na dy−
stansie 400 metrów stylem dowolnym oraz na 100
metrów stylem klasycznym, dowolnym, grzbieto−
wym, zmiennym i motylkowym. 

Organizator zawodów – Miejski Zespół
Obiektów Sportowych – zaprasza na trybuny
wszystkich fanów pływania. (m.d.)

Nowy oddział dziecięcy zmniejszył się o 9 łóżek (z
29). Nie ma już jednoosobowych sal. W pomieszcze−
niach, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu był odcinek
izolacyjno−biegunkowy zadomowiła się część detok−
sykacyjna oddziału psychiatrycznego, jak na razie,
z sześcioma łóżkami. Z kolei poradnia chirurgiczna
podzieliła się pomieszczeniami z poradnią sportową.
Koszt ostatnich remontów, wraz z wyposażeniem po−
mieszczeń, to blisko 500 tys. zł. 

Oddział dziecięcy

To zupełnie inny oddział. Na ścianach niebanalne,
„dziecięce” rysunki, nowe podłogi z kolorowymi akcenta−
mi i figurami geometrycznymi, np. do gry w klasy. Wszę−
dzie dominują pastelowe kolory. – Tutaj nie było remontu
od momentu powstania oddziału, czyli od 25 lat – mówi
ordynator oddziału dziecięcego dr Jarosław Steckiewicz.
– Zostały wymienione wszystkie instalacje: wodno−kanali−
zacyjna i elektryczna. Mamy nowe podłogi, nowe stanowi−
ska do kąpieli i pielęgnacji niemowląt oraz szafki na sa−
lach chorych. Remont był możliwy dzięki wsparciu z bu−
dżetu miasta. Część środków szpital zdobył sam. 

dokończenie na str. 12

Płocki SZPZOZ zakończył remonty na oddziale dziecięcym, w części oddziału
psychiatrycznego i w nowej poradni chirurgicznej.

Jakość w miejskim szpitalu
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* Referendum w sprawie odwołania
Prezydenta Płocka nie odbędzie się;
inicjatorzy zrezygnowali choć zapew−
niają, że zebrali wymaganą liczbę pod−
pisów. Jednakże – jak twierdzą – listy
z podpisami spalili.

* Dwaj organizatorzy balów (z alko−
holem) w szkołach ukarani zostali
mandatami.

* Są pieniądze na unijne stypendia
dla uczniów i studentów, jednakże
wnioski o ich przyznanie trzeba złożyć
jeszcze raz.

* Na ul. Kościuszki PEC układa li−
nię ciepłowniczą. Prawdopodobnie do
końca lutego ruch odbywać się będzie
tylko w jedną stronę.

* Pogotowie stomatologiczne (od
godz. 19 do 7) działa w tym roku
w przychodni A−Dent przy ul. Czwar−
taków (Podolszyce Południe).

* Deportowano 2 Wietnamczyków,
którzy nielegalnie i bez dokumentów
pracowali w jednej z płockich restaura−
cji.

* Pierwszego dnia mistrzostw Polski
17 i 18−latków w Gorzowie pływacy
płockiego MUKS−u zdobyli 3 brązowe
medale.

* Na 3 miesiące aresztowano właści−
cieli płockiej firmy, zajmującej się
transportem i obrotem paliwami.

* Na klatce schodowej bloku przy
ul. Gierzyńskiego znaleziono zwłoki
bezdomnego (ok. 50 lat).

* Mechanizm sterującymi figurami
na ratuszowej wieży odmawia czasami
posłuszeństwa. Przez kilka dni nie mo−
gliśmy oglądać Władysława Hermana
i Bolesława Krzywoustego. Wiosną
system ma być przebudowany na bar−
dziej niezawodny.

* Kuria Diecezjalna zorganizowała
kurs dla 12 nadzwyczajnych szafarzy.
Mogą nimi być mężczyźni (od 35 do
65 lat) o nienagannej opinii, którzy
w wyjątkowych okolicznościach mogą
pomagać księżom w udzielaniu komu−
nii świętej.

* Z halowych mistrzostw Polski ju−
niorów w Spale Paulina Paradowska
(bieg na 600m) i Konrad Kruszyński
(skok wzwyż) przywieźli srebrne me−
dale i tytuły wicemistrzów.

* Bp Stanisław Wielgus został kon−
sultorem watykańskiej Kongregacji ds.
Wychowania Katolickiego. Zasiada
w niej jeszcze jeden Polak – rektor
warszawskiego Wyższego Seminarium
Duchownego.

* Płocki oddział ZUS od stycznia
obsługuje również kilka powiatów
z ciechanowskiego i ostrołęckiego.

* Mazowiecka Spółdzielnia Miesz−
kaniowa w 25−lecie swej działalności
otrzymała certyfikat ISO 9001:2000.
W jej zasobach mieszka ponad 20 tys.
płocczan.

* Rozpoczął się remont byłej „samo−
chodówki” u zbiegu Misjonarskiej
i Padlewskiego. Po 10 miesiącach prac
powstanie tu Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych.

* Rynex ogłosił konkurs na kon−
cepcję zagospodarowania Nowego
Rynku. (j)
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Prezydent zarządził
Pod drogi dojazdowe

Prezydent podjął decyzje o nabyciu
przez Gminę 2 nieruchomości zabudo−
wanych o pow. 3251 mkw. i 1501 mkw.
przy ul. Bliskiej (Obręb 1) z przeznacze−
niem na realizację drogi dojazdowej do
nowego mostu.

Zasady najmu

O wynajęcie lokali budowanych przez
MZGM−TBS przy udziale finansowym
Gminy mogą ubiegać się: osoby wpisane
do rejestru ubiegających się o lokale wcho−
dzące w skład mieszkaniowego zasobu
miasta, osoby zakwalifikowane do wynaję−
cia lokalu czynszowego w ramach „progra−
mu 300”, ci którzy przekażą zajmowany
obecnie lokal komunalny, lokatorzy miesz−
kań wyłączonych z użytkowania. Najemcy
mają obowiązek wpłaty kaucji zabezpie−
czającej (roczny czynsz). Obecnie MZGM−
TBS buduje 39 mieszkań ze środków Kra−
jowego Funduszu Mieszkalnictwa, przy fi−
nansowym współudziale miasta.

Strych z bonifikatą

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
powstałych w wyniku adaptacji stry−
chów, staraniem i na koszt najemców,
stosuje się bonifikaty: przy sprzedaży in−
dywidualnej – 80% wartości lokalu (przy
zapłacie jednorazowej) lub 50% wartości
(przy zapłacie ratalnej). Przy sprzedaży
zbiorowej, gdy udział w części wspólnej
(wraz z lokalami wykupionymi wcześ−
niej) wynosi minimum 65%, bonifikata
przy zapłacie jednorazowej wynosi 90%,
a przy ratalnej 60%.

Grunty dla spółdzielców

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
L−W, jako użytkownik wieczysty nieru−
chomości (gruntu pod budynkami) wy−
stąpiła z wnioskiem o sprzedaż nierucho−
mości przy ul: Kolegialnej 38, Lasockie−
go 22, Piasta Kołodzieja 1, Kochanow−
skiego 23, Bielskiej 14A, Królewieckiej
1 i 3. Przy sprzedaży tych gruntów zasto−
sowana zostanie bonifikata 99%.

Igrzyska w Coventry

Przewodniczący komitetu organizacyj−
nego 39. Międzynarodowych Igrzysk
Szkolnych przysłał zaproszenie do udzia−
łu w imprezie 25−osobowej delegacji
z Płocka (20 młodych sportowców, 4 tre−
nerów, przedstawiciel miasta). Tegorocz−
ne igrzyska odbędą się w dniach 6 — 11
lipca w Coventry w Wielkiej Brytanii.
Zakwaterowanie i wyżywienie zapew−
niają organizatorzy, natomiast koszty
przejazdu i ubezpieczenia pokryte zosta−
ną z budżetu naszego miasta.

Prywatyzacja PEC 

Prezydent podjął decyzję o zbyciu
w procesie prywatyzacji do 85% udzia−
łów Gminy Płock w spółce Płocka Ener−
getyka Cieplna. Zbycie udziałów nastąpi
w całości, jednorazowo, jednemu pod−
miotowi, w trybie rokowań podjętych na
podstawie publicznego zaproszenia. Do
dokonania wyboru inwestora powołana
została 6−osobowa komisja pod przewod−
nictwem z−cy prezydenta Dariusza Za−
widzkiego. (j)

Minęło pół miesiąca...

Płockie Przedsiębiorstwo Budowla−
no−Usługowe „Vectra” rozpoczęło
prace przy budowie nowego amfitea−
tru. Najpierw trzeba rozebrać stary
obiekt, ale aby to zrobić, należało
przygotować plac budowy. Skarpa
poprzecinana jest metalowym płotem,
za którym znajdują się kontenery,
w których mieszczą się tymczasowe
biura. Wykonawca zapowiada, że
w ciągu miesiąca rozpocznie rozbiór−
kę i palowanie pod nowy obiekt. Po

ukończeniu prac budowlanych na
plac budowy wejdzie BBR Polska
– warszawska firma, która zajmie się
montażem dachu, czyli skomplikowa−
nymi konstrukcjami linowymi (do
Płocka przyjadą aż ze Szwajcarii)
i niemieckimi membranami.

Wykonawca liczy, że prace będą
przebiegały bez zakłóceń. Może nawet
uda się skrócić czas budowy amfiteatru
– mógłby zacząć działać już wiosną
2006 roku. (m.d.)

Rozbiórka i palowanie

W rocznicę egzekucji
19 stycznia 2005 r. o godz. 12 odbyła się uroczystość poświęcona 60.

rocznicy spalenia 79 Polaków przy ul. Sienkiewicza 28. Tym Miejscem Pa−
mięci Narodowej opiekują się harcerze z 86 DSH i młodzież z ZSZ Nr 6
w Płocku (wcześniej z ZSO Nr 8 „ Igiełki”). W uroczystości – jak co roku
– uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, kombatanci i około stu ucz−
niów. W zadumie i poszanowaniu dla historii naszego narodu złożono kwia−
ty, zapalono znicze i minutą ciszy oddano hołd pomordowanym.

Grażyna Jabłońska
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Panu Radnemu
Krzysztofowi Roliradowi

wyrazy współczucia z powodu śmierci
Matki

w imieniu samorządu płockiego
składają

Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Prezydent Miasta
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Styczniowe
zamówienia
publiczne
UMP

1. Dostawy
1. Dom Pomocy Społecznej „Przy−

jaznych Serc” w Płocku, ul. Krótka 6a
zaprasza do składania ofert w trybie
przetargu nieograniczonego na dosta−
wę mięsa i wędlin (na dostawę mięsa
drobiowego) do końca 2005r.

2. Przetarg nieograniczony na dosta−
wę 11 sztuk kserokopiarek z drukarka−
mi i skanerami.

2. Roboty budowlane
1. Budowa dróg dojazdowych (kra−

jowych) do II przeprawy mostowej
w Płocku, etap I, budowa odcinka I i II.

2. Przetarg nieograniczony na reali−
zację zadania pn.: „Przebudowa i mo−
dernizacja ulicy Tumskiej wraz z infra−
strukturą w Płocku — etap I−szy od
skrzyżowania z ul. Kościuszki i pl. Na−
rutowicza do skrzyżowania z ul.
Kwiatka i ul. Kolegialną wraz z wyko−
naniem wyprzedzających badań arche−
ologicznych”.

3. Usługi
1. Przetarg nieograniczony na wy−

konanie zdania pn.: „Wykonanie
maksymalnie 130 projektów decyzji
ustalających warunki zabudowy i za−
gospodarowania terenu pomiędzy uli−
cami: Bielską, linią kolejową, Otoliń−
ską, Piłsudskiego, Kilińskiego, Mo−
stową, lewym brzegiem rzeki Wisły
oraz wschodnią i północną granicą
miasta Płocka, dla którego miejsco−
wego planu zagospodarowania prze−
strzennego oraz uczestniczenie w po−
stępowaniach administracyjnych
w sprawach dot. wydania ww. decyzji
do momentu, gdy staną się one decy−
zjami ostatecznymi”.

2. Przetarg nieograniczony na wyko−
nanie zdania pn.: „Wykonanie maksy−
malnie 130 projektów decyzji ustalają−
cych warunki zabudowy i zagospoda−
rowania terenu lewobrzeżnej części
miasta Płocka, dla którego nie miejsco−
wego planu zagospodarowania prze−
strzennego oraz uczestniczenie w po−
stępowaniach administracyjnych
w sprawach dot. wydania ww. decyzji
do momentu, gdy staną się one decy−
zjami ostatecznymi. 

3. Przetarg nieograniczony na wyko−
nanie zdania pn.: „Wykonanie maksy−
malnie 130 projektów decyzji ustalają−
cych warunki zabudowy i zagospoda−
rowania terenu pomiędzy ulicami:
Bielską, linią kolejową, Otolińską, Pił−
sudskiego, Kilińskiego, Mostową, le−
wym brzegiem rzeki Wisły oraz za−
chodnią i północną granicą miasta
Płocka, dla którego miejscowego pla−
nu zagospodarowania przestrzennego
oraz uczestniczenie w postępowaniach
administracyjnych w sprawach dot.
wydania ww. decyzji do momentu, gdy
staną się one decyzjami ostatecznymi”.

4. Wywóz nieczystości stałych ze
wskazanych placówek oświatowych
miasta Płocka oraz żłobków. mc

Miejska Komisja Stypendialna
w Płocku ogłosiła nabór wniosków
o przyznanie stypendium w ramach
programu finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz środków budżetu państwa.

Wnioski przyjmowane będą do 8
marca 2005 roku włącznie. Studenci
szkół wyższych składają wypełnione
wnioski o przyznanie stypendium
w siedzibie Zarządu Jednostek
Oświatowych w Płocku, ul. 3−go Ma−
ja 6, pok. nr 1 (parter internatu Lice−
um Ogólnokształcącego im. Wł. Ja−
giełły). Tam można pobrać formula−
rze wniosków wraz z załącznikami
(lub ze strony internetowej
www.zjo.lo.pl) Uczniowie szkół po−
nadgimnazjalnych formularze mogą
pobrać w Szkolnych Komisjach Sty−
pendialnych znajdujacych się w szko−
łach, w których ubiegają się o stypen−
dium. Tam też je składają.

Do ubiegania się o stypendium
uprawnieni są:

– studenci, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria (zgodnie z Regula−
minem Programu Stypendialnego „Ze
stypendium po tytuł – program stypen−
dialny na rok akademicki 2004/2005”):

1. Studiują w państwowych i niepań−
stwowych szkołach wyższych działają−
cych w systemie dziennym, wieczoro−
wym, zaocznym, eksternistycznym;

2. Posiadają stałe zameldowanie na
terenie miasta Płocka, przy czym za−
meldowanie nie może być dokonane po
1 sierpnia 2004 r.;

3. Pochodzą z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej
(zgodnie z §1 ust.2 Regulaminu); 

4. W chwili składania wniosku nie−
przekroczyli 25. roku życia (wiek liczo−
ny jest dokładnie co do dnia urodzenia).
Wnioski urodzonych przed 8 lutego
1980 r. nie będą przyjmowane.

5. Nie otrzymują stypendium socjal−
nego z innych źródeł.

– uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria (zgodnie z Regula−

minem Programu Stypendialnego „Ze
stypendium ku dojrzałości – program
stypendialny na rok szkolny
2004/2005”):

1. Rozpoczynają lub kontynuują nau−
kę w szkołach ponadgimnazjalnych dla
młodzieży kończących się maturą,

2. Posiadają stałe zameldowanie na
obszarach wiejskich, przy czym zamel−
dowanie nie może być dokonane po 1
sierpnia 2004 r.

3. Pochodzą z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej.

Kryteria dochodowe
Maksymalny miesięczny dochód

w roku 2003, uprawniający do ubiega−
nia się o stypendium wynosił 350 zł
netto na osobę w rodzinie. 

MKS może obniżyć wysokość do−
chodu w przeliczeniu na osobę w rodzi−
nie studenta. Decyzję o ewentualnym
obniżeniu wysokości dochodu upraw−
niającego do otrzymania stypendium
MKS podejmie dopiero po zebraniu
wszystkich wniosków. (rł)

Wypłaty unijnych stypendiów

Na XXXVI sesji Rady Miasta odbyła
się nietypowa debata. Tematem był ka−
taklizm, który dotknął kraje położone
u wybrzeży Oceanu Indyjskiego (26
grudnia 2004 roku).

Na zaproszenie Stowarzyszenia Nasze
Miasto Płock na sesji wystąpił Krzysztof
Mroziewicz – publicysta, wykładowca Uniwersytetu Warszaw−
skiego, w latach 1997−2002 ambasador w Indiach. Opowiadał jak
powstaje tsunami i jak bardzo jest potrzebny w tamtym rejonie
system wczesnego ostrzegania. – Najbliższy taki system jest w Ja−
ponii – opowiadał. – I nawet nadchodziły sygnały o zagrożeniu.
Ale ponieważ do tej pory na Oceanie Indyjskim nie było proble−
mu z tsunami, ludzie po prostu nie umieli ich zinterpretować. 

Nazwa tsunami pochodzi z języka japońskiego: tsu ozna−
cza port, nami – fala, tsunami = fala portowa. W wyniku fali
w krajach położonych u wybrzeży Oceanu Indyjskiego zgi−
nęło ponad 280 tys. ludzi, a wiele zostało rannych. Zniszczo−

nych jest tysiące wiosek, grozi wybuch epidemii. – Na
300 osób przypada jedna latryna – tak opisywał wa−
runki w obozach dla poszkodowanych Michał Prze−
dlacki, którego e−mail został odczytany na sesji.

Płocczanie pomagają ofiarom kataklizmu. – Płocka
Caritas zebrała do 24 stycznia ponad 308 tysięcy zło−
tych – relacjonował ksiądz Wiesław Szymański. – Te−
raz najbardziej są tam potrzebne pieniądze, aby posz−
kodowani mogli kupić łódki i dzięki nim zdobywać po−
żywienie.

Środki finansowe zbierał także płocki oddział Pol−
skiego Czerwonego Krzyża. – Mamy w tej chwili ponad 20
tysięcy złotych – mówiła szefowa PCK Barbara Żółtowska. 

Radni klubu Nasze Miasto Płock zaapelowali, aby władze
samorządowe wszystkich polskich miast oraz radni jednora−
zowo opodatkowali się na rzecz pomocy ofiarom tsunami.
– O kwocie niech zdecydują sami – mówił Józef Czurko. 

Płoccy radni przychylili się do tej propozycji; głosowali
jednomyślnie „za” wystąpieniem z apelem do polskich samo−
rządowców. Sławomir Goszkowski zaproponował, aby mia−
sto objęło opieką kilkoro dzieci w ramach akcji „Adopcja na
odległość”. (m.d.)

Tsunami

W Muzeum Mazowieckim trwa wielkie pakowanie; wię−
kszość zbiorów jest już w wielkich i mniejszych skrzyniach
z dokładnym opisem zawartości i wskazanym miejscem
przeznaczenia. Dział archeologii został przeniesiony do ma−
gazynów spichlerza. Tam trafią również zbiory działu histo−
rii i sztuki. Natomiast secesja spakowana zostanie na końcu,
bo przeniesiona zostanie od razu na miejsce docelowej ek−
spozycji tj. do kamienicy przy ul. Tumskiej 8.

Planowano jej otwarcie na jesień, ale dyrektor Leonard So−
bieraj chce ten termin przyspieszyć, gdyż najpóźniej 30 czer−
wca musi oddać klucze do dotychczasowej siedziby. Nad
aranżacją nowych wnętrz rozpoczął pracę zespół muzealni−
ków i naukowców.

– Sądzę, że latem, może nawet w lipcu, uda nam się udostęp−
nić płocczanom i turystom parter i pierwsze piętro – zdradza swe
plany dyrektor. – To najlepszy sezon na zwiedzanie, nie chcieli−
byśmy go stracić, tym bardziej, że będziemy mieli czym się poch−
walić; nowa ekspozycja secesji zajmie znacznie więcej miejsca
niż obecnie. Będziemy mogli pokazać połowę naszych zbiorów.

Drugie i trzecie piętro urządzane będzie sukcesywnie i po−
winno być gotowe jesienią. W sumie do dyspozycji muzeum
będzie miało przy Tumskiej ponad 3 tys. mkw. Zbiory, dla
których nie wystarczy miejsca, spoczną w magazynach
w piwnicy i na czwartym piętrze dobudowanego budynku,

którego nie widać od ulicy. Tam mieścić się będzie także
część administracyjna muzeum. Zmagazynowane eksponaty
czekać będą na wybudowanie obok drugiej, bliźniaczej ka−
mienicy. W końcu stycznia Rada Miasta podjęła decyzję
o zakupie części sąsiedniej działki na ten cel.

Nie znaczy to jednak, że zapakowane w skrzynie ekspona−
ty nie ujrzą światła dziennego przez 2−3 lata. Muzeum zamie−
rza je sukcesywnie, po części, pokazywać na wystawach cza−
sowych w spichlerzu. E.J.
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1. UCHWAŁA NR 639/XXXVI/05
w sprawie nabycia części nierucho−
mości zabudowanej położonej
w Płocku przy ul. Tumskiej – Kole−
gialnej 2, oznaczonej jako działka nr
ewid. 795.

2. UCHWAŁA NR 640/XXXVI/05
w sprawie zamiany części nieru−
chomości zabudowanych ozn. nr
ewid. 694/54 (ul. Kobylińskiego),
930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929
(ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul.
Tumska 13), stanowiących włas−
ność Gminy Płock na prawo użyt−
kowania wieczystego w nierucho−
mości zabudowanej ozn. nr ewid.
505.

3. UCHWAŁA NR 641/XXXVI/05
w sprawie Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Płocku
u zbiegu ulic Osiedlowej i Kut−
nowskiej.

4. UCHWAŁA NR 642/XXXVI/05
w sprawie wydzierżawienia części
nieruchomości gruntowej stanowią−
cej własność Gminy Płock przy ul.
Kobiałka w Płocku.

5. UCHWAŁA NR 643/XXXVI/05
w sprawie utworzenia stowarzy−

szenia jednostek samorządu tery−
torialnego pod nazwą Mazowiec−
kie Stowarzyszenie Kultury
i Sportu.

6. UCHWAŁA NR 644/XXXVI/05
w sprawie ustalenia Regulaminu na
rok 2005 wynagradzania nauczycie−
li zatrudnionych w szkołach, pla−
cówkach oświatowych oraz pla−
cówkach opiekuńczo – wycho−
wawczych prowadzonych przez
miasto Płock.

7. UCHWAŁA NR 645/XXXVI/05
w sprawie udzielenia poręczenia fi−
nansowego dla Płockiej Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu zacią−
gnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na realizację zadania pn. „Sieć
cieplna magistralna w technologii
rur preizolowanych 2 x ABB Dn
406,4/560 – Magistrala C – II etap
w Płocku”.

8. UCHWAŁA NR 646/XXXVI/05
w sprawie wyboru banku do Banko−
wej Obsługi Budżetu Miasta Płocka
na okres od 1 lutego do 30 czerwca
2005 r.

9. UCHWAŁA NR 647/XXXVI/05
w sprawie wyboru ławników sądo−
wych do Sądu Okręgowego – Wy−
dział Pracy i Ubezpieczeń Społecz−
nych w Płocku na kadencję do 2007
roku.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta 
Płocka podjęte na XXXVI 
sesji w dniu 25 stycznia 2005 roku:

Zbigniew Nowak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Na jakim etapie, jest nabywanie
przez gminę Płock budynku przy ul.
Popłacińskiej 42 i jaki jest cel nabycia
ww. budynku? 2/ Proszę o przeniesie−
nie posterunku policji z budynku przy
ul. Portowej do budynku przy ul. Zielo−
nej 40.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wyjaśnienie na piśmie za−
istniałych okoliczności, które spowo−
dowały zmianę przeznaczenia terenu
na osiedlu Podolszyce Południe przy
bloku Czwartaków 16, gdzie teren za−
proponowany był pod aleję spacerową
oraz tereny zielone (rozpoczęto budo−
wę bloku MTBS). 2/ Proszę o wyjaś−
nienie kilku kwestii, związanych
z przeprowadzaniem procedur o udzie−
lenie zamówienia publicznego – magi−
strala C.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Prawie 40 mln zł jest do podziału na
szkolenia mazowieckich bezrobotnych.
Czy do konkursu przystąpiły jednostki
z terenu naszego miasta?

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W imieniu Rady Mieszkańców Osie−
dla Podolszyce Północ, zwracam się

z prośbą o zajęcie stanowiska odpowie−
dzialnych służb za stan na przejściach
dla pieszych: Armii Krajowej/Hubal−
czyków, Armii Krajowej/Walecznych
oraz Armii Krajowej/Kutrzeby.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o nawiązanie kontaktu ze
Związkiem Religijnym Wyznania Moj−
żeszowego w celu zorganizowania na
terenie cmentarza żydowskiego (teren
zaniedbany) miejsca wypoczynku. 
2/ Proszę o informacje na temat planów
umocnienia wału przeciwpowodziowe−
go w ul. Gmury. 3/ W jakiej kwocie
oraz skąd były kupowane książki
w 2004 roku dla bibliotek Książnicy
Płockiej?

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Pomoc dla Biblioteki im. Zieliń−
skich (wsparcie finansowe na obniże−
nie kosztów ksero). 2/ Aktualny stan
prawny i faktyczny funkcjonowania
Rad Osiedli pod względem finanso−
wym.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Utwardzenie ul. Nizinnej. 2/ Założe−
nie lampy oświetleniowej przy Ośrod−
ku Zdrowia na ul. Góry i naprawienie
dachu na Ośrodku Zdrowia. 3/ Przesta−
wienie słupów telefonicznych na ul.
Ciechomickiej, naprawa wyrw na ul.
Łąckiej i Ciechomickiej oraz Góry
wraz z poboczami. 4/ Posadzenie
drzew przy wybudowanym chodniku
i wycięcie 1 drzewa na ul. Szpitalnej. 5/
Zsynchronizowanie lamp oświetlenio−
wych. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych  zgłoszone 
podczas XXXVI sesji Rady Miasta 
w dniu 25 stycznia 2005 roku:

Radni wysłuchali informacji Prezy−
denta na temat zadłużenia, jakie miało
miasto na koniec 2004 roku. – Wynosi
ono 148 milionów 757 tysięcy złotych
– mówił Mirosław Milewski. 

Składają się na nie: wyemitowane
obligacje gminne na łączną kwotę 82
mln zł oraz zaciągnięte kredyty i poży−
czki – 66 mln 757 tys. zł.

Prezydent przyznał, że podstawo−
wym źródłem zadłużenia jest kredyt
(41 mln zł) zaciągnięty na budowę no−
wego mostu. – Gdy obejmowałem
urząd prezydenta inwestycja była już
rozpoczęta, ale nie było zapewnionego
jej finansowania – relacjonował Miro−
sław Milewski. – W 2004 roku z kasy
miejskiej na budowę poszły 74 miliony
złotych. Nie byłoby tak dużego zadłuże−
nia, gdybyśmy wcześniej otrzymali pie−
niądze – 50 milionów złotych – z budże−
tu państwa. Fundusze te możemy wyko−
rzystać w 2005 roku. 

Oprócz kredytu na most, na stan za−
dłużenia składa się również kredyt ko−
mercyjny, który został zaciągnięty
przez miasto w 2000 roku – 36 mln zł
z przeznaczeniem na finansowanie in−
westycji komunalnych. – Z tytułu tych
kredytów do końca ubiegłego roku
spłaciliśmy 18 milionów złotych, co sta−
nowi 23,38 proc. wysokości zawartych
umów – wyjaśniał Prezydent. – Obec−
nie wartość zadłużenia z tytułu kredy−
tów komercyjnych – łącznie z mostem
– wynosi 59 milionów złotych i będzie−
my je spłacać do 2020 roku. 

Do spłacenia pozostało również 650
tys. zł z tytułu kredytów preferencyj−
nych: 150 tys. zł (z 1 mln zł) na budo−
wę składowiska odpadów komunal−
nych w Kobiernikach k/Płocka oraz
500 tys. zł na wykonanie projektu prze−
budowy i modernizacji ul. Tumskiej.

Wśród pożyczek preferencyjnych
w informacji wymieniono środki z Wo−
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro−
dowiska i Gospodarki Wodnej przezna−
czone na realizację: budowy kanalizacji
sanitarnej i kolektorów na Radziwiu,
rozbudowę składowiska odpadów ko−
munalnych w Kobiernikach i zakup au−

tobusów dla Komunikacji Miejskiej.
Stan zadłużenia z tytułu pożyczek pre−
ferencyjnych na koniec ubiegłego roku
wynosił 7 mln 107 tys. zł, co stanowi
80,24 proc. wartości zawartych umów.
Miasto będzie je spłacać do 2008 roku.

– W 2004 roku udało nam się obniżyć
oprocentowanie niektórych pożyczek,
a poza tym umorzono nam spłatę 500
tysięcy złotych pożyczki z Wojewódzkie−
go Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – mówił Miro−
sław Milewski. 

W strukturze zadłużenia dominują
zobowiązania z tytułu emisji obligacji
gminnych stanowiące 55,12 proc. ogól−
nej kwoty zadłużenia, następnie są kre−
dyty komercyjne – 39,66 proc. oraz
kredyty i pożyczki pozyskane na wa−
runkach preferencyjnych – 5,22 proc.

Do ogólnej kwoty zadłużenia miasta
nie wlicza się udzielonych poręczeń.
O ich kwotę dopytywała się na sesji Ra−
dy Miasta Grażyna Opatrzyk. – Wyno−
szą one 1 mln 790 tysięcy złotych – wy−
jaśniła skarbnik Barbara Szurgocińska.
– Ale nigdy miasto nie spłacało porę−
czeń udzielonych spółce gminnej. 

Zgodnie z ustawą o finansach pub−
licznych kwota długu przypadającego
do spłaty na koniec roku nie może prze−
kroczyć 60 proc. dochodów miasta
w danym roku budżetowym. – Na ko−
niec poprzedniego roku łączna wartość
zadłużenia Płocka wyniosła 35,94 proc.
planu dochodów – mówił Mirosław Mi−
lewski. – Nie ma więc mowy o przekro−
czeniu żadnych wskaźników. Miasto
jest w bardzo dobrej kondycji finanso−
wej.

Na poparcie swoich słów Prezydent
przypomniał, że Płock w kwietniu 2004
roku został wysoko oceniony przez
Międzynarodową Agencję Fitch Ra−
tings. Przyznała ona rating „A−(pol)”.
– W pierwszym kwartale bieżącego ro−
ku ponownie poddamy się ocenie i wie−
rzę, że rating ten będzie wyższy, cho−
ciażby dlatego, że mamy pieniądze na
budowę mostu i dróg dojazdowych
– zapowiedział Mirosław Milewski.

Małgorzata Domańska

Kondycja finansowa

Specjalnymi gośćmi XXXVI sesji Rady
Miasta byli kolędnicy z ogniska misyj−

nego przy Szkole Podstawowej nr
12, działającego od 1992 roku w ra−
mach Papieskiego Dzieła Misyjnego
Dzieci. Błogosławieństwo przynoszę
od Dziecięcia: życzenia pokoju, mi−
łości i szczęścia. Niech Misyjny Anioł
zostanie już z Wami, roztacza opiekę,

osłania skrzydłami. Dla tych, którzy
innym, choć nie mają wiele, po−
moc niosą z wiarą – On jest przy−

jacielem. Niechaj w Waszym domu
na zawsze zagości ten niezwykły
anioł – anioł od radości!

Po krótkim koncercie kolęd, dzieci
zbierały do puszek datki przeznaczone

na pomoc dzieciom, które ucierpiały
w czasie wojny domowej na Haiti oraz na

odbudowę szkoły w Sri Lance. (j)
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Chodzi o budynek dawnego SDH,
należący do PSS Zgoda „Społem”,
gdzie obecnie mieści się m.in. sklep
spożywczy. Miasto – po zgodzie rad−
nych i podpisaniu aktu notarialnego
– uzyska prawo użytkowania wieczy−
stego tej nieruchomości. W zamian
gmina odda Społem działki przy uli−
cach: Kobylińskiego, Kolegialnej 26b
i 26c (obecnie ich dysponentem jest
MTBS) oraz jedną działkę przy ul.
Tumskiej 13, której administratorem
jest MZGM.

W budynkach przy ul. Kobylińskiego
i Kolegialnej 26c znajdują się obecnie
sklepy PSS Społem, lokal przy Kole−
gialnej 26b stoi pusty, a przy Tumskiej
13 mieści się restauracja Sphinx.

– Budynek przy Tumskiej 11a ideal−
nie nadaje się na cele kulturalne – mó−
wi Prezydent. – Jest tam odpowiednia
powierzchnia, aby urządzać prestiżowe
wystawy, na które przychodziliby nie
tylko płocczanie, ale także przyjeżdżali−
by ludzie z Łodzi czy Warszawy. Oprócz
galerii planujemy przenieść tam część
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
oraz filię biblioteczną Książnicy Płoc−
kiej, która obecnie ma siedzibę w tea−
trze. Musi się jednak z niej wyprowa−
dzić, przynajmniej na czas remontu.

Radny Piotr Nowicki zarzucił wła−
dzom miasta niekonsekwencję w dzia−
łaniu. – Na poprzedniej sesji Rady Mia−
sta proponowano sprzedaż lokali użyt−
kowych, między innymi tych, które teraz
oddajemy Społem – mówił. – Co by się
stało, gdyby radni wyrazili wówczas na
to zgodę?

Mirosław Milewski wyjaśnił, że na
sprzedaż były wystawione wszystkie
lokale, które miały uregulowane pra−
wo własności. – Jednocześnie w pro−
jekcie uchwały był zapis, że miasto
może wyłączyć ze sprzedaży niektóre
lokale z ważnych dla miasta powodów
– argumentował. – A tak było w tym
przypadku.

Piotr Nowicki przypomniał, że kilka
lat temu był już pomysł przeniesienia
ośrodków kultury do tego budynku.
– Nie spodobał się jednak osobom, któ−

re bezpośrednio zajmują się kulturą
– mówił. – Nie ma tam odpowiedniego
oświetlenia i magazynów.

Argumenty te obalił Prezydent:
– Prowadziliśmy konsultacje z szefami
i są zadowoleni z takiej lokalizacji
placówek kulturalnych – mówił. – Mu−
simy tylko dopracować szczegóły, jak
będą rozmieszczone poszczególne sale
i pracownie. Magazyny mogą być
w piwnicy.

Piotrowi Nowickiemu oraz Sylwe−
strowi Wiśniewskiemu nie podobał się
sposób wyceny budynków, które gmina
musi oddać Społem. – Chcemy oddać
o jeden budynek za dużo – mówił Wiś−
niewski. – Proponuję, aby przy zamia−
nie nie brana była pod uwagę nierucho−
mość, w której obecnie mieści się
Sphinx. Restauracja ma bardzo dobrą
lokalizację, a Gmina rocznie zyskuje
480 tysięcy złotych z jej wynajmu.

Zastępca prezydenta Dariusz Za−
widzki wyjaśnił, że czynsz miesięcz−
ny za wynajem budynku restauracji
Sphinx wynosi ok. 33 tys. zł. – Poza
tym MZGM, który administruje nieru−
chomością od kilku miesięcy nie do−
staje od najemcy nawet złotówki
– mówił. – Sprawa została oddana do
windykacji. 

Radni mieli zastrzeżenia, że przy wy−
cenie wszystkich budynków została za−
stosowana metoda porównawcza, a nie
dochodowa. Uważali, że miasto do tej
transakcji będzie musiało dopłacić, mi−
mo, że odda budynki, znajdujące się
w dobrych punktach. Dariusz Zawidzki
zapewnił, że miasto zastosowało naj−
lepszą metodę, którą można było wy−
brać. – Zamiana nie pociągnie za sobą
pieniędzy z budżetu miasta – dodał Mi−
rosław Milewski. – Jeśli dokładna wy−
cena wykaże, że musimy PSS−om coś
dopłacić, będzie to transakcja bezgo−
tówkowa. Natomiast w odwrotnej sytu−
acji, spółdzielnia Zgoda wpłaci na kon−
to miasta odpowiednią kwotę. 

Po dłuższej dyskusji radni wyrazili
zgodę na zamianę działek. 18 radnych
było za, 2 przeciw, a 4 wstrzymało się
od głosu. Małgorzata Domańska

Prawdopodobnie już jesienią bieżącego roku Płocka Galeria
Sztuki przeniesie się do nowej siedziby przy ulicy Tumskiej 11a
– zapowiedział prezydent Mirosław Milewski.

Siedziba z zamianą
K

R
Z

Y
SZ

T
O

F 
K

A
L

IŃ
SK

I

Płocka Energetyka Cieplna uzyskała od miasta poręczenie finansowe na pożyczkę,
którą spółka chce zaciągnąć na realizację zadania pn. „Sieć cieplna magistralna w tech−
nologii rur preizolowanych 2 x ABB D„ 406,4/560 – Magistrala C – II etap w Płocku”. 

Magistrala jest już w połowie wybudowana, a jej zakończenie umożliwi dostawę ener−
gii cieplnej na Podolszyce Północ i Południe, Boryszewo oraz Jędrzejewo. PEC na dokoń−
czenie inwestycji planuje zaciągnąć preferencyjną pożyczkę w wysokości 3 mln 589 tys.
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Miasto udzieliło poręczenia na kwotę 4 mln 578 tys. zł (pożyczka wraz z odsetkami). Ra−
ty mają być spłacone przez PEC najpóźniej do końca grudnia 2019 roku. (m.d.)

Magistrala na raty

Radni wyrazili zgodę na utworzenie
Mazowieckiego Stowarzyszenia Kul−
tury i Sportu. 

W jego skład wchodzić będą przed−
stawiciele miasta, powiatu i woje−
wództwa mazowieckiego. Płock re−
prezentowany będzie przez zastępcę
prezydenta Piotra Kuberę. 

Przypomnijmy, że w czerwcu 2004 ro−
ku podpisany został list intencyjny
w sprawie budowy hali widowiskowo−
sportowej w Płocku. 

Mazowieckie stowarzyszenie zostało
powołane, aby pozyskiwać środki finan−
sowe z różnych źródeł, m.in. z Unii Euro−
pejskiej. Większość środków Stowarzy−
szenie będzie mogło pozyskać z funduszy
strukturalnych, przeznaczonych na dzia−
łania związane z rozwojem turystyki, roz−
budową lokalnej bazy kulturalnej, sporto−
wej i turystycznej – czytamy w uzasadnie−
niu uchwały. – Powstanie hali wpłynie
w znacznym stopniu na uatrakcyjnienie

oferty turystycznej Płocka, stworzy wa−
runki do organizacji różnego rodzaju
przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.

Na sesji radni przyjęli również statut,
który reguluje cele, sposoby działania
i funkcjonowania Stowarzyszenia. Ce−
lem powołanego organu jest upowszech−
nianie kultury, sztuki, kultury fizycznej
i sportu, nauki, edukacji publicznej oraz
promocja zdrowia. Stowarzyszenie bę−
dzie realizowało swoje cele poprzez: bu−
dowę hal sportowych, widowisko−spor−
towych, basenów oraz innych obiektów
o podobnym przeznaczeniu na obszarze
województwa mazowieckiego, budowę
i rewitalizację obiektów kulturalnych, re−
witalizację obiektów poprzemysłowych
i powojskowych na cele kulturalne lub
sportowe, prowadzenie działalności kul−
turalnej, organizowanie wystaw, poka−
zów, konkursów, seminariów, sympo−
zjum, koncertów i targów oraz imprez
sportowych. (m.d.)

Dla kultury i sportu

Przypomnijmy, że według autorów
działania rewitalizacyjne powinny
skoncentrować się na: ulicy Tumskiej,
zagospodarowaniu nabrzeża Wisły oraz
terenu w granicach ulic: Kwiatka, Biel−
ska, Sienkiewicza, Stary Rynek, mo−
dernizacji amfiteatru wraz z otocze−
niem, przebudowie Placu Narutowicza,
remoncie siedziby sądów oraz rewitali−
zacji budynków przy ul. Piekarskiej
i Teatralnej.

– Nie jest to sprawozdanie z dotych−
czasowych działań, a jedynie informa−
cja co w ubiegłym roku zrobiliśmy i co
zamierzamy zrobić w celu opracowania
lokalnego programu rewitalizacji Sta−
rówki – wyjaśniał zastępca prezydenta
Tomasz Kolczyński. 

Zygmunt Buraczyński przyznał, że
program jest potrzebny, ale w jego two−
rzeniu powinni brać udział specjaliści.
Radny zaproponował, aby lokalny pro−
gram nie obejmował jedynie Starego
Miasta. – Obszar rewitalizacji należa−
łoby powiększyć o pobliskie osiedla, na
przykład: Wielką Płytę, Skarpę B czy
tzw. „słodkie ulice” – mówił.

Takie rozwiązanie dałoby możliwość
pozyskiwania funduszy nie tylko przez
miasto (na rewitalizację Starówki), ale
także m.in. przez spółdzielnie mieszka−

niowe i prywatnych właścicieli (na po−
prawę stanu i wizerunków bloków oraz
kamienic). 

– Niewykluczone, że pomysł ten weź−
miemy pod uwagę przy tworzeniu pro−
gramu – mówił Tomasz Kolczyński.
– Być może poszerzymy obszar rewita−
lizacji o kompleksy budynków czy też
pojedyncze obiekty, znajdujące się na
przykład po drugiej stronie Wisły.

Piotr Nowicki chciał, aby radni zobo−
wiązali Prezydenta Miasta do: opraco−
wania miejskiego programu rewitaliza−
cji i przedstawienia go na sesji do czer−
wca 2005 roku oraz do powołania spo−
łecznej komisji, która oceniłaby ten
program (członków mieliby wskazać
radni). Nowicki chciał także utworzyć
Miejski Fundusz Rewitalizacji Starego
Miasta, który zasilałyby pieniądze po−
chodzące m.in. ze sprzedaży budynków
na Starówce, które obecnie należą do
gminy. 

Pomysły Piotra Nowickiego nie zy−
skały aprobaty radnych: tylko siedmiu
było za przyjęciem wniosków.

Zastępca Prezydenta zapewnił, że
w pierwszym półroczu 2005 roku lokal−
ny program rewitalizacji będzie gotowy
i zostanie przedstawiony na sesji Rady
Miasta. M.D.

W poprzednim numerze „Sygnałów” przedstawiliśmy krótką in−
formację nt. planów rewitalizacji Starego Miasta. Na ostatniej
sesji z materiałem zapoznali się radni. 

Poszerzona Starówka
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Dwa razy radni próbowali
zdjąć z porządku obrad
projekt uchwały w sprawie
warunków obniżania czyn−
szu, naliczonego według
obowiązujących stawek
w stosunku do najemców
o niskich dochodach. Auto−
rem projektu uchwały był
radny Piotr Nowicki. 

Do trzech 
razy sztuka

Już na samym początku sesji El−
żbieta Popczuk wnioskowała, aby
zdjąć ten punkt z porządku obrad.
– Komisja Gospodarki Komunalnej
popiera pomoc dla najbiedniej−
szych płocczan – mówiła – ale uch−
wała w takiej formie jest nie do
przyjęcia. Prosimy o przygotowa−
nie dokładnych analiz.

Z taką argumentacją nie zgadzał
się Piotr Nowicki. – Miasto wiele
nie straci, a najbiedniejszym płoc−
czanom bardzo pomożemy – mówił.
– Poza tym musimy podjąć tę uch−
wałę, bo wymaga tego od nas no−
welizacja ustawy o ochronie praw
lokatorów.

Nowicki przekonywał, że wiele
rodzin nie płaci czynszów w miesz−
kaniach komunalnych, bo są zbyt
wysokie w stosunków do ich do−
chodów. – Ponadto w wielu przy−
padkach nie należy im się dodatek
mieszkaniowy, bo zasiedlają lokale
o zbyt dużej powierzchni – argu−
mentował.

– Nie uchylamy się przed wpro−
wadzeniem zmian, tym bardziej, że
równolegle pracujemy nad podnie−
sieniem stawki dodatku mieszka−
niowego – mówił zastępca prezy−
denta Dariusz Zawidzki. – Ale
przedstawiony projekt jest niezgod−
ny z prawem, występują w nim
uchybienia formalne. 

Dariusz Zawidzki przekonywał,
że w najbliższym czasie zostanie
przedstawiony projekt uchwały bez
tych błędów.

W pierwszym głosowaniu prze−
padł wniosek Elżbiety Popczuk
o zdjęcie uchwały z porządku obrad.
– Wnoszę o reasumpcję głosowania
– mówiła Violetta Kulpa. – Według
kilku radnych, sekretarz Goszkowski
pomylił się przy liczeniu głosów.

I choć radni wyrazili zgodę na re−
asumpcję, w drugim głosowaniu
również nie udało się zdjąć projek−
tu uchwały z porządku obrad. Niek−
tórzy radni mieli znów zastrzeżenia
do ilości policzonych głosów. Sytu−
ację spróbował rozwiązać Krzysz−
tof Rolirad, który wniósł o głoso−
wanie imienne. – I wtedy nie będzie
wątpliwości ile jest głosów „za”,
a ile „przeciw” – mówił.

W ostatnim już głosowaniu 13
radnych było za zdjęciem uchwały
z porządku obrad, a siedmiu było
przeciw. M.D.

Nowi ławnicy
Radni – w tajnym głosowaniu – wybrali 20

ławników do działającego od 1 stycznia przy Są−
dzie Rejonowym w Płocku Wydziału Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych. Kandydatów na
ławników zgłaszają w równej liczbie terenowe
organy administracji rządowej, związki zawodo−
we oraz organizacje pracodawców. Kadencja
ławników zakończy się w 2007 roku. (m.d.)

Dla muzeum
Przy 18 głosach za i 3 wstrzymujących się radni zdecydowali, że miasto ku−

pi część nieruchomości zabudowanej przy ul. Tumska – Kolegialna 2. 
Chodzi o budynek, należący obecnie do banku i położony w sąsiedztwie odre−

staurowanej kamienicy secesyjnej przy ul. Tumskiej 8, gdzie zostaną przeniesio−
ne zbiory Muzeum Mazowieckiego. – Zostanie tam zaprojektowana druga część
muzeum – mówi zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński. – Dzięki temu zyska−
my większą powierzchnię wystawienniczą oraz dogodny dojazd do posesji.

Pieniądze na zakup pochodzić będą z budżetu miasta. (m.d.)

Jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego obej−
mujący teren o pow. 31 ha u zbiegu ulic Osiedlowej i Kut−
nowskiej. 

Wyznacza on m.in. tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i usługową, tereny zielone, roz−
kład ulicy głównej oraz lokalnych, ciągi pieszo−jezdne. Plan
ustala zasady obsługi terenów w zakresie zaopatrzenia w wo−
dę, odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych, za−

silanie w energię elektryczną, zaopatrzenie w ciepło i zapew−
nienie łączy telefonicznych. Plan zakazuje budowy ogrodzeń
wykonanych z prefabrykatów betonowych oraz lokalizowania
obiektów, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Wysokość budynków na tym terenie nie może przekraczać
trzech kondygnacji, a powierzchnia zabudowy na działce nie
może być większa niż 35 proc. W przypadku powstawania no−
wych budynków, inwestor musi przewidzieć na swojej działce
miejsca postojowe dla samochodów: 1 stanowisko na 1 miesz−
kanie, a w przypadku zabudowy usługowej – 25 stanowisk na
1000 mkw. powierzchni użytkowej.

Obecnie na terenie Płocka obowiązuje 37 miejscowych pla−
nów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują ob−
szar o pow. 2 900 ha, co stanowi 32,7 proc. ogólnej powierz−
chni miasta. (m.d.)

Zgodnie z planem

Wisła
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Nie tylko uczniowie ostatnich klas li−
cealnych przygotowują się do nowej
matury. Od stycznia Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Warszawie prowadzi
szkolenia nauczycieli do przeprowadze−
nia egzaminów zewnętrznych. Pod ko−
niec stycznia w I Prywatnym Liceum
Plastycznym zorganizowano jednodnio−
we szkolenie uzupełniające dla egzami−
natorów zewnętrznych z historii. Brało
w nim udział 30 osób, którzy w 2001 r.
(przed pierwszym terminem wprowa−
dzenia nowej matury) przeszli podsta−
wowe szkolenie. To jedna z 16 grup eg−
zaminacyjnych w naszym wojewódz−
twie, która działać będzie na terenie 5
powiatów; gostynińskiego, sochaczew−
skiego, sierpeckiego i płockiego (ziem−
skiego i grodzkiego). – Spotkanie  służy
przećwiczeniu pewnych umiejętności, tj.
kryterialnego czytania arkuszy egzami−
nacyjnych – mówi Jerzy Bracisiewicz
kierownik zespołu egzaminów matural−
nych w OKE w Warszawie.

– Przygotowaliśmy kilka prac z ma−
tury próbnej, na których osoby te prze−
ćwiczą sprawdzanie według przyjętych
kryteriów, przypomną sobie ich budowę
i zasady stosowania.

Należy pamiętać, że w arkuszach eg−
zaminacyjnych znajdują się nie tylko
zadania zamknięte, które są sprawdza−

ne elektronicznie czytnikiem kompute−
rowym ale również zadania otwarte,
wymagające zredagowania przez ucz−
nia samodzielnej odpowiedzi. Te wy−
magają precyzyjnego ocenienia przez
dobrze przygotowanego nauczyciela
– egzaminatora zewnętrznego. Obiek−
tywizm sprawdzania takich zadań może
zostać osiągnięty, jeśli egzaminatorzy
w całym kraju będą oceniali prace ucz−
niów według jednolicie stosowanych,
udostępnionych im przez Centralną Ko−
misję Egzaminacyjną precyzyjnych
modeli oceniania (tj. schematów po−
prawnych odpowiedzi, schematów pun−
ktowania zadań, kryteriów oceniania
zadań rozszerzonej odpowiedzi). Wy−
maga to właściwego przygotowania sa−
mych egzaminatorów. Stąd szkolenia.

Równolegle ze szkoleniami uzupełnia−
jącymi, prowadzone są czterodniowe se−
sje dla tych, którzy egzaminatorami do−
piero chcą zostać. Z nowo przeszkolo−
nych osób ma powstać druga grupa egza−
minacyjna (ds. historii) w Płocku; w su−
mie około 50 osób. W całym wojewódz−
twie planowanych jest kilkaset podob−
nych spotkań dla wszystkich grup egza−
minatorów zewnętrznych (ze wszystkich
przedmiotów maturalnych). Szkolenia są
współfinansowane z Europejskiego Fun−
duszu Społecznego. (rł)

Przygotowania 
do matury

Nigdy nie byli wcześniej ani w Płoc−
ku, ani w Polsce. Na co dzień mieszka−
ją w Darmstadt, tam chodzą do szkoły –
Goethe Gimnazjum (odpowiednik na−
szego liceum). Caroline Frank i Daniel
Bauer mają po 17 lat. Mogli wybrać
praktykę w firmie lub na uczelni. Wole−
li przyjechać do Polski, o której wie−
dzieli tylko tyle co opowiedzieli im pol−
scy sąsiedzi.

– Przed wyjazdem zaprosiliśmy ich na
kolację, aby dowiedzieć się czegoś wię−
cej, np. gdzie najlepiej wymienić pienią−
dze, gdzie robić zakupy, czy są sieci ta−
nich sklepów – mówi Daniel. – Ogólnie
wiedza Niemców na temat Polski nadal
jest niewielka, tak jakby nie był to nasz
sąsiad tylko jakiś odległy kraj. 

Pobyt w Płocku uważają za udany.
Bardzo podobała im się Małachowian−
ka i katedra. Odwiedzili płockie puby
i restauracje. Wpadli na koncert reagge
w Pubie Grodzkim. – Byliśmy również
w Warszawie, o której wcześniej sły−
szłam, że jest duża i nieładna – mówi
Caroline. – Dla mnie jest śliczna. 

– Ale to nie budynki, tylko ludzie są
najbardziej interesujący – dodaje Da−
niel. – Zresztą wszyscy bardzo mili
i przyjaźni. 

Choć nie zawsze łatwo się porozu−
mieć, zwłaszcza w sklepach, gdzie na

dźwięk niemieckiego lub angielskiego
sprzedawcy mówili “no, no” i uciekali.
Zupełnie inaczej było z młodymi ludź−
mi, z których większość znała przynaj−
mniej angielski. 

Caroline i Daniel przyznają, że dzię−
ki tym dwóm tygodniom w Polsce leg−
ło w gruzach wiele stereotypów, które
usłyszeli o naszym kraju w Niemczech,
m.in. o kradzieżach samochodów,
zniszczonych budynkach i brudzie. 

– Uważam za totalną głupotę wypo−
wiadanie takich sądów – dodaje. – Jak
wrócimy to powiemy tym wszystkim,
którzy tak mówili, żeby zweryfikowali
swoje poglądy.

Zaskoczeniem była dla nich polska
kuchnia. Co prawda nie jedli bigosu,
ani schabowego, ale naleśniki z mięsem
– zdaniem Caroline – były znakomite.
Daniel za to objadał się pierogami. Sam
też szybko nauczył się zamawiać potra−
wy z karty po polsku.

Podczas pobytu Caroline i Daniela
w Płocku opiekowała się nimi Urszula
Bieniek z Wydziału Promocji i Współ−
pracy z Zagranicą Urzędu Miasta. Za−
przyjaźnili się również z płocką mło−
dzieżą (często bywali na lekcjach
w Małachowiance). Wymienili adresy
mailowe. Mają nadzieję, że jeszcze kie−
dyś odwiedzą Polskę. (rł)

Czym się różni polska ulica od niemieckiej? – Tu nie ma otyłych
ludzi – tak komentują swój pobyt w Polsce Caroline i Daniel
z Darmstadt, którzy przez dwa tygodnie odbywali praktyki
w płockim ratuszu. 

Polska to fajny kraj 

Rada Miasta ustaliła regulamin wy−
nagradzania płockich nauczycieli
w 2005 r. 

Karta Nauczyciela nakłada na organ
prowadzący szkoły i inne placówki za−
trudniające nauczycieli obowiązek co−
rocznego ustalania (w formie regulami−
nu) wysokości stawek dodatków, m.in.
za wysługę lat, motywacyjnego, fun−
kcyjnego, za warunki pracy oraz szcze−
gółowe warunki przyznawania tych do−
datków. Regulamin zawiera również
kryteria wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, nagród (w tym ze
specjalnego funduszu nagród) i innych
świadczeń wynikających ze stosunku
pracy.

Zasady wynagradzania nauczycieli
określone w regulaminie dotyczą
wszystkich nauczycieli zatrudnio−
nych w szkołach, placówkach oświa−
towych oraz placówkach opiekuńczo−
wychowawczych prowadzonych
przez miasto.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 30
ust. 3 i 4) wysokość składników wyna−
grodzenia nauczycieli winna być usta−
lona w taki sposób, aby średnie wyna−
grodzenie nauczycieli stażystów odpo−
wiadało (na obszarze działania danej
jednostki samorządu terytorialnego) co
najmniej 82 proc. kwoty bazowej okre−
ślanej dla pracowników państwowej

sfery budżetowej. Natomiast dla nau−
czyciela kontraktowego powinno wy−
nieść 125 proc. wynagrodzenia staży−
sty, dla mianowanego – 175 proc., dy−
plomowanego – 225 proc.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli*
poszczególnych stopni awansu zawo−
dowego w roku 2005 w Płocku wraz ze
wszystkimi składnikami (zwaloryzo−
wane o 3 proc. w stosunku do wynagro−
dzeń z roku 2004) powinno wynieść
odpowiednio dla:

– stażysty – 1 447,95
– kontraktowego – 1 993,73 zł
– mianowanego – 2 683,20 zł
– dyplomowanego – 3 562,64 zł
Projekt regulaminu, zwłaszcza we

fragmentach podlegających zmianom
w stosunku do poprzednio obowiązują−
cego, został skonsultowany z dyrekto−
rami szkół i placówek oświatowych,
a następnie uzgodniony ze związkami
zawodowymi działającymi w oświacie
na terenie Płocka: Zarządem Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
oraz z Międzyzakładową Komisją
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli−
darność”. (oprac rł)

*) wysokość prognozowanych śred−
nich wynagrodzeń nauczycieli obliczo−
nych w oparciu o faktyczne zatrudnie−
nie z listopada 2004r. oraz stawek wy−
nagrodzeń wynikających z budżetu
Miasta Płocka na rok 2005 

Nauczycielskie pensje

Od lewej: Urszula Bieniek, Daniel Bauer i Caroline Frank w płockim Domu
Darmstadt
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Wakacyjne kursy języka angiel−
skiego English Summer Workshops
2005 organizuje Urząd Miasta
wspólnie z partnerskim miastem
Fort Wayne (USA). To już szósta
edycja warsztatów. Oferta skierowa−
na jest do wszystkich mieszkańców
Płocka i regionu – dorosłych i dzieci
– począwszy od poziomu elementar−
nego do zaawansowanego. Każdy z
kursów trwa 10 godzin  po 2 lekcje
dziennie. Do wyboru są m.in. kurs
konwersacyjny na poziomie średnio

zaawansowanym, dla dzieci w wieku
10 – 15 lat (podstawowy) lub kurs
pisania tekstów służbowych (listy,
raporty, streszczenia). Szkolenia
prowadzone będą od 26 czerwca do
22 lipca br. w L.O im. Jagiełły w
Płocku. Opłata za cały kurs wynosi
100 zł. Jeżeli zostanie dokonana do
15 maja kwota zostanie pomniejszo−
na o 15 proc., a do 15 czerwca o 10
proc.. 

Więcej informacji pod nr tel. 
267 57 60 do 64. (rł) 

Angielski na wakacje 
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W poprzednim numerze przed−
stawiliśmy trzy „małe” projekty,
które otrzymały dofinansowanie.
Dziś prezentujemy dwa „duże”,
które ubiegały się o dofinansowanie
powyżej 3 tys. zł.

Chłopcy z orkiestrą

Stowarzyszenie Przyjaciół Kate−
dralnego Chóru Chłopięcego Pueri
Cantores Plocenses zorganizuje III
Międzynarodowe Dni Muzyki Chó−
ralnej.

Dotychczasowych koncertów fe−
stiwalowych wysłuchało ponad 10
tys. osób. W organizację koncertów
zaangażowanych jest około 280 ro−
dziców, wolontariuszy i innych
osób.

Podstawowym celem projektu
jest edukacja muzyczna społeczno−
ści lokalnej, promocja dialogu kul−
turalnego i poznawanie kultury po−
przez pryzmat historii muzyki oraz
promocja Płocka – czytamy we
wniosku o dofinansowanie.

Tegoroczny Festiwal odbędzie
się 1, 10 i 17 kwietnia. Przedstawio−
ne zostaną dzieła wybitnych kom−
pozytorów, a swój udział zapowie−
działy już – oprócz chórów – orkie−
stry i śpiewacy operowi.

1 kwietnia wystąpi Chór Kame−
ralny „Gloria” z Lwowa (Ukraina),
który wykonuje utwory z różnych
epok, począwszy od baroku do
kompozycji XIX i XX wieku.
W Płocku chórowi będzie towarzy−
szyła Orkiestra Symfoniczna Fil−
harmonii Lwowskiej. W repertua−
rze przewidziano: „Mszę Berliń−
ską” A.Pärta oraz „Magnificat” A.
Vivaldiego.

10 kwietnia zaprezentuje się
Płocka Orkiestra Symfoniczna. Re−
pertuar: J.S. Bach, Messa C−Dur.
W koncercie oprócz POS wystąpi
Katedralny Chór Chłopięcy z Kolo−
nii (Niemcy). Jest to jeden z trzech
działających przy Katedrze w Kolo−
nii zespołów. Wykonuje muzykę
poważną, ze szczególnym uwzględ−
nieniem kompozycji sakralnych
z różnych okresów historycznych.
Chór wydał cztery albumy.

Ostatniego dnia festiwalu – 17
kwietnia – przed płocką publicz−
nością wystąpią: Warszawski
Chór Chłopięcy, działający przy
Akademii Muzycznej im. F. Cho−
pina w Warszawie, Katedralny
Chór Chłopięcy Pueri Cantores
Plocenses oraz Orkiestra Symfo−
niczna Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Repertuar: „Stabat
Mater” A. Dworzak.

Warszawski Chór Chłopięcy
powstał w 1990 roku z inicjatywy
ówczesnego rektora Akademii prof.
A. Chorosińskiego. W repertuarze
zespół posiada dzieła niemalże
wszystkich epok. Wiele koncertuje
za granicą, dając ok. 30 koncertów

rocznie. W Polsce chór współpracu−
je z Krzysztofem Pendereckim oraz
Filharmonią Narodową oraz Tea−
trem Wielkim w Warszawie. Pro−
jekt realizowany będzie przez Sto−
warzyszenie Przyjaciół Katedralne−
go Chóru Chłopięcego Pueri Canto−
res Plocenses we współpracy
z Urzędem Miasta Płocka, płocką
parafią św. Zygmunta oraz Kurią
Diecezjalną.

Komitet Sterujący Funduszu
Grantowego przyznał na organiza−
cję festiwalu 30 tys. zł.

Skrzypce w roli głównej

Pod koniec kwietnia odbędą się
I Międzynarodowe Spotkania Mło−
dych Skrzypków. Jest to projekt
partnerski organizowany przez
Płockie Towarzystwo Muzyczne
im. Wacława Lachmana wraz
z Państwową Szkołą Muzyczną I i
II stopnia im. Karola Szymanow−
skiego.

Dziecięce spotkania skrzypco−
we powstały w Płocku z inicjaty−
wy nieżyjącego już nauczyciela
płockiej szkoły muzycznej Ber−
narda Tomasińskiego. Nie miał
być to kolejny konkurs a – jak
czytamy w uzasadnieniu – stwo−
rzenie platformy wymiany do−
świadczeń z innymi pedagogami
i możliwość skorzystania z konsul−
tacji najlepszych polskich pedago−
gów skrzypiec. 

Sama nazwa przedsięwzięcia
miała już to gwarantować. Spot−
kania – poza typowymi przesłu−
chaniami – zawierały wykłady
i konsultacje dla dzieci oraz ich
opiekunów i rodziców. Ta orygi−

nalna formuła bardzo się spodoba−
ła uczestnikom spotkań. Postano−
wiono więc je kontynuować w cy−
klu dwuletnim. Wtedy do projektu
zostało zaproszone Płockie Towa−
rzystwo Muzyczne.

Drugą edycją Spotkań zaintereso−
wał się prof. Georg Michel z Goch
(Niemcy). Ufundował on nagrodę
główną – udział w Międzynarodo−
wych Kursach Mistrzowskich
w tym właśnie mieście. 

Za namową przyjaciół z Goch po−
stanowiliśmy nadać spotkaniom

charakter międzynarodowy. W ten
sposób powstanie impreza, która
ma okazję stać się jedynym w Euro−
pie tego typu konkursem, dotyczą−
cym najmłodszych dzieci – czytamy
w uzasadnieniu wniosku.

Przesłuchania skrzypków po−
trwają tydzień. Przewidziano rów−
nież koncerty dla szerszej publicz−
ności: inauguracyjny oraz laurea−
tów. W tym ostatnim weźmie udział
Płocka Orkiestra Symfoniczna.

W lutym mają zostać przeprowa−
dzone eliminacje krajowe, w marcu
powstanie strona internetowa spot−
kań www.violmeet.tk, a młodzi
skrzypkowie spotkają się w Płocku
pod koniec kwietnia. Prawdopo−
dobnie do naszego miasta przyje−
dzie dziesięciu młodych muzyków
z Niemiec i ok. 30 z innych krajów.
W sumie w konkursie weźmie
udział 60−70 uczestników.

Komitet Sterujący Funduszu
Grantowego przyznał na organiza−
cję I Międzynarodowych Spotkań
Młodych Skrzypków 9,5 tys. zł.

Małgorzata Domańska

W grudniu już po raz trzeci organizacjom pozarządowym przyznano środki z Funduszu
Grantowego. 

Muzycznie z Funduszu
Kultura, sport 
i rekreacja 

Urząd Miasta Płocka ogłosił trzy otwarte kon−
kursy ofert na realizacje zadań publicznych z za−
kresu kultury i sztuki, turystyki i rekreacji oraz
kultury fizycznej i sportu. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty
są działające na terenie Płocka w danej dziedzinie:
organizacje pozarządowe, które nie są jednostka−
mi sektora finansów publicznych i nie prowadzą
działalności w celu osiągania zysków, a także
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontaria−
cie oraz jednostki administracyjne podległe orga−
nom administracji publicznej lub przez nie nadzo−
rowane.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlece−
nie organizacjom pozarządowym realizacji za−
dań publicznych gminy Płock w zakresie, m.in.:
zagospodarowania czasu wolnego oraz przeciw−
działania patologiom społecznym, w oparciu
o działania mające na celu upowszechnianie
kultury, edukację artystyczną, zapewnienie edu−
kacji zdrowotnej poprzez sport, wspieranie kra−
joznawstwa oraz promocja walorów turystycz−
nych miasta i regionu. 

Na realizację tych zadań w 2005 r. miasto przez−
naczyło ponad 1 340 tys. zł (uchwała nr
620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z 28 grudnia
2004 r). 

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach
należy składać: osobiście w Biurze Obsługi Klien−
ta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, 09−400
Płock lub za pośrednictwem poczty. Nie będą
przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektro−
niczną.

Wybór ofert nastąpi nie później niż 30 dni po
upływie kolejnych terminów składania ofert,
w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, nie−
kompletne lub złożone po terminie zostaną odrzu−
cone z przyczyn formalnych.

Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę
m.in. zawartość merytoryczna, celowość oraz
efekty społeczno−wychowawcze i edukacyjne rea−
lizowanego przedsięwzięcia, aktywność we
współpracy z innymi podmiotami oraz dotychcza−
sowe doświadczenia oferenta przy realizacji za−
dań. Preferowane będą m. in. oferty dotyczące za−
dań, projektów i programów o charakterze ciąg−
łym i cyklicznym, nowatorskie i zgodne z zapo−
trzebowaniem społecznym. 

Informacji udziela Oddział Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka,
tel: 367 16 32, 367 16 34.

Szczegółowe informacje o konkursach na stro−
nie www.ump.pl w dziale “komunikaty i ogłosze−
nia” pod hasłem “ogłoszenia Urzędu Miasta”.

Terminy składania ofert: 
* z zakresu kultury i sztuki: do dnia

28.02.2005 r. w przypadku zadań jednostkowych
realizowanych od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 15
grudnia 2005 r., do dnia 27.05.2005 r. w przypad−
ku zadań jednostkowych realizowanych w II pół−
roczu 2005 roku, których organizacji oferent nie
mógł wcześniej przewidzieć. 

* z zakresu turystyki i rekreacji: do dnia 28 lu−
tego 2005 r.

* z zakresu kultury fizycznej i sportu: do dnia
28 lutego 2005 roku w przypadku zadań cało−
rocznych, systemowych oraz zadań jednostko−
wych realizowanych w I półroczu 2005 r., do
dnia 28 maja 2005 r. w przypadku zadań jed−
nostkowych realizowanych w II półroczu 2005
roku, których organizacji oferent nie mógł
wcześniej przewidzieć. (rł)
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– Największą plagą są rozboje – rela−
cjonował Janusz Jabłoński, prokurator
okręgowy. – W 2004 roku na terenie
naszego działania [byłe woj. płockie
i ciechanowskie oraz Sochaczew i Ży−
rardów – red.] zanotowaliśmy ich 747;
najwięcej w Płocku – 270.

To ponad sto więcej niż w 2003 roku.
– To niepokojący wzrost – dodawał Jó−
zef Dubleski, płocki prokurator rejono−
wy. – Tym bardziej, że sprawcami są
coraz młodsze osoby, często studenci,
uczniowie szkół średnich, pochodzący
z tzw. dobrych domów. 

Są coraz bardziej brutalni: działają
w grupach, kopią ofiary, biją po gło−
wach, napadają w biały dzień, na ruch−
liwych ulicach na oczach przechod−
niów. – Ich ofiarami bywają najczęściej
kilku – i kilkunastoletnie dzieci – doda−
je Dubleski. – Najpopularniejszym łu−
pem są telefony komórkowe.

Prokuratura dla sprawców jest bez−
względna. Prawie w każdym przypadku
kieruje wniosek do sądu o tymczasowe
aresztowanie. Wyroki również są wy−
sokie: najczęściej powyżej dwóch lat
pozbawienia wolności; rzadko w za−
wieszeniu. – To jedyny sposób na wal−
kę z takimi przestępcami – mówi proku−
rator rejonowy.

Do ośmiu prokuratur rejonowych
w 2004 roku wpłynęło ponad 28,7
tys. spraw; w naszym mieście prawie
8 tys. – Skuteczność ścigania wynio−
sła w Płocku około 36 procent – oce−
nia Janusz Jabłoński. – Największa
jest w Sierpcu – 47,7 proc. co ozna−
cza, że co drugi sprawca został za−
trzymany i doprowadzony do proku−
ratury. 

W 2004 roku prokuratura sporządziła
ponad 9,7 tys. aktów oskarżenia prze−
ciwko ponad 11,7 tys. osób, aresztowa−
no 672 osoby. – 14 razy zgłaszano za−
bójstwa i usiłowania zabójstw – rela−
cjonuje Janusz Jabłoński. – To tyle sa−
mo co w 2003 roku. Najwięcej takich
przypadków zanotowaliśmy w Mławie,
a poprzednio w Żyrardowie. 

W ubiegłym roku prokuratura otrzy−
mała 34 zgłoszenia o gwałtach i usiło−

waniu gwałtów; to tylko dwa mniej niż
w 2003 roku. Najwięcej było w Płocku
i Gostyninie – po 8. Nieznacznie spadła
liczba włamań: w 2004 r było ich 4425,
a rok wcześniej – 4887. 

Do prokuratury trafiło 219 spraw
związanych z narkomanią. – To prawie
90 więcej niż w 2003 roku – mówi pro−
kurator rejonowy. – Większość dotyczy−
ła „małych” dilerów.

Od 15 maja 2004 roku przy płockiej
prokuraturze rejonowej działa Wy−
dział Śledczy. Pracuje w nim sześć
osób, które zajmują się najpoważniej−
szymi sprawami, m.in.: zabójstwami,
napadami z bronią w ręku, sprawami,
które swoim zakresem działania obej−
mują więcej niż jedną prokuraturę, al−
bo którymi szczególnie interesuje się
opinia publiczna. W ubiegłym roku do
wydziału wpłynęły 46 sprawy. 38
z nich udało się zakończyć. Wysta−
wiono 54 wnioski o aresztowanie oraz
sporządzono 12 aktów oskarżenia,
które objęły 141 osób. – 70 procent
spraw dotyczyło nielegalnego obrotu
paliwami i olejami oraz „prania”
brudnych pieniędzy – mówi szef wy−
działu Jan Sadowski. 

Prokuratorzy zajmują się m.in. spra−
wą, w której jest 18 podejrzanych;
dwóch z nich to właściciele płockich
stacji benzynowych oraz bliska osoba
jednego z byłych dyrektorów Petroche−
mii. – Sprawa jest rozwojowa, a jej ak−
ta liczą już 130 tomów – mówi Sadow−
ski. – W grę wchodzi wypranie około 8
milionów złotych. M.D.

Płocka prokuratura podsumowała ubiegły rok

Brutalni 
i bezwzględni
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Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe otrzymało fantom do nauki
resuscytacji z osprzętem (komplet pasów
typu „szybkie złącze”, unieruchomienia
Speed−Bloks i kołnierze regulowane)
oraz trzy deski ortopedyczne do transpo−
rtu poszkodowanych. Dary przekazał
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta. Ratusz zakupił, również
dla wodniaków, 5 toreb do ratownictwa
medycznego wraz z wyposażeniem.
Sprzęt posłuży do codziennej pracy płoc−
kich woprowców oraz przy realizacji
programu profilaktyczno – edukacyjne−
go „WOPR szkoli, pomaga, ratuje i wy−
chowuje” (współfinansowanego z Fun−
duszu Grantowego dla Płocka).

– To jedna z najlepszych firm produ−
kujących fantomy – nie ukrywał zado−
wolenia Zbysław Kuś, prezes Zarządu
Rejonowego WOPR w Płocku. –
Jesteśmy wdzięczni Urzędowi Miasta
za ten cenny nabytek. Wartość przeka−
zanych darów to ponad 16,9 tys. zł. 

... i dla Sanepidu

Wsparcie, na prowadzenie działalno−
ści edukacyjno – profilaktycznej, otrzy−
mał także płocki Sanepid. Wydział Zdro−
wia przekazał 2 opakowania folii do dru−
karki atramentowej i 13 książek, m.in.
Nową Encyklopedię Powszechną oraz
Encyklopedię Zdrowia dla całej rodziny.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemio−
logiczna otrzymała również rzutnik wa−
lizkowy do folii. Wartość przekazanych
darów to ponad 2,94 tys. zł. 

Rzutnik został przekazany w związ−
ku z realizacją programu profilaktyczno
– edukacyjnego „Różowa wstążeczka”.
Na przeprowadzenie programu
w ubiegłym roku PSSE otrzymała od
miasta fantom do nauki samobadania
piersi. Sanepid zorganizował wówczas
serię szkoleń w 22 szkołach dla uczen−
nic, ich matek i nauczycielek. Skorzy−
stało z nich 6,5 tys. osób. W tym roku
płocka stacja chce rozszerzyć program
o zakłady pracy. (rł)

Nowy sprzęt dla WOPRu

Kilka tysięcy litrów benzyny wycie−
kło z rurociągu PERN „Przyjaźń”
w Czyżewie pod Gąbinem. Przyczyną
był nielegalny odwiert. 

Wyciek na polu – 16 stycznia – zauwa−
żyli mieszkańcy. Na miejscu natychmiast
pojawili się strażacy i brygady techniczne
PERN−u. Wstrzymano również tłoczenie
paliwa do Orlenu. – Nasi fachowcy przy−
stąpili do naprawy rurociągu i pięć go−
dzin po odkryciu odwiertu był on już
sprawny – tłumaczy rzecznik prasowy
PERN „Przyjaźń” Tomasz Zakrzewski.

Benzyna rozlała się na prywatne po−
le, przedostała się też do rowu, wypeł−
niając go na długości ok. 400 metrów.
Na szczęście nie doszło do bezpośred−
niego zagrożenia ludzi i zwierząt. 

W ubiegłym roku PERN zanotował
ok. 20 kradzieży paliwa z rurociągów.
– Z roku na rok jest ich coraz mniej
– mówi Tomasz Zakrzewski. – Dzięki
nowoczesnemu komputerowemu syste−
mowi nadzoru, miejsce nieszczelności
jesteśmy w stanie namierzyć z dokład−
nością do kilku metrów. (m.d.)

Złodzieje wywiercili

Przeprowadzili oni w ubiegłym roku
ponad 2500 kontroli firm z terenu Ma−
zowsza (w Warszawie 800, w regionie
ciechanowskim – 233, w ostrołęckim
– 195, w płockim – 554, w radomskim
– 440, w siedleckim – 284). W ponad
300 firmach ujawniono, że pracodawcy
zatrudniają pracowników nielegalnie
(w tym 38 przypadków zatrudniania
bezrobotnych pobierających zasiłek,
a 484 bez powiadomienia powiatowego
urzędu pracy). Zatrudnienie ”na czar−
no” najczęściej ujawniane jest w branży
handlowej i budowlanej. W firmach bu−
dowlanych najwięcej nielegalnie za−
trudnionych stanowią obywatele pol−
scy. Najczęściej pracują bez umów
u podwykonawców inwestycji.

Podczas pracy ”na czarno” zatrzyma−
no 608 osób, (w tym 248 obcokrajow−
ców). Najczęściej nielegalnie zatrud−
niani są: obywatele Białorusi – 78 osób,
Ukrainy – 46 osób, Rosji – 22 osób,
Wietnamu – 16 osób, Bułgarii 8 osób.
Zdarzało się także, że nielegalnie pra−

cowali obywatele Francji – 10 osób,
Włoch – 6 osób, USA – 8 osób, Danii
– 3 osoby, Wielkiej Brytanii – 3 osoby,
Niemiec – 6 osób.

Inspektorzy ”policji pracy” skiero−
wali 797 wniosków do sądów, z czego
ponad połowa dotyczyła ukarania pra−
codawców i kierowników zakładów,
gdzie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli pracodawcy zale−
galizowali zatrudnienie 375 osób,
w wyniku czego odprowadzili ponad
2,7 mln zł składek do Funduszu Pracy.

Najwięcej nielegalnie zatrudnionych
ujawniono podczas kontroli w Warsza−
wie – 282 osób (w tym 198 obcokra−
jowców), w regionie siedleckim – 133
osób (w tym 49 obcokrajowców) w re−
gionie radomskim – 56 osób (1 obco−
krajowiec), płockim – 85 osób, ostro−
łęckim – 30 osób, ciechanowskim – 22.
Zatrzymani cudzoziemcy zostali depor−
towani z Polski.

Aleksander Kornatowski
Rzecznik prasowy WUP

608 przypadków zatrudnienia ”na czarno” ujawnili w ubiegłym
roku inspektorzy Wydziału Kontroli Legalności Zatrudnienia
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Pracowali nielegalnie 
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HARMONOGRAM 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POWYŻEJ 6000 EURO NA 2005 ROK 
LP    Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia

 STYCZEŃ

1 Zakup kserokopiarek dostawa
2 Zakup sprzętu komputerowego dostawa
3 Bankowa obsługa budżetu miasta Płocka na okres 01.02.2005 r. − 30.06.2005 r. usługa

4
Wykonanie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych zasobu komunalnego Gminy wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem ewentualnych nakładów

usługa

5
Wykonanie projektów decyzji, ustalających warunki zabudowy  i zagospodarowania  terenu, gdzie nie ma mpzp
− lewobrzeżna część miasta Płocka – Bielska , linia kolejowa, Otolińska. usługa

6
Wykonanie projektów decyzji, ustalających warunki zabudowy  i zagospodarowania terenu, gdzie nie ma mpzp
− Piłsudskiego, Kilińskiego, Mostowa − lewym brzegiem rz. Wisły oraz zachodnią i północną granicą Płocka , Bielska , linia kolejowa, Otolińska usługa

7
Wykonanie projektów decyzji, ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, gdzie nie ma mpzp
− Piłsudskiego, Kilińskiego , Mostowa lewym brzegiem rz. Wisły oraz wschodnią  i północną  granicą Płocka usługa

8 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania finansowo−księgowego, kadrowo−płacowego, podatkowego i ewidencyjnego usługa

LUTY
1 Wyposażenie kuchni placówek oświatowo – wychowawczych dostawa
2 Dostawa pomocy dydaktycznych dostawa
3 Bankowa obsługa budżetu miasta Płocka na okres 01.07.2005 − 31.01.2009 usługa
4 Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej – etap I roboty budowlane
5 jw. nadzór inwestorski usługa 
6 j.w. działania promocyjne usługa 
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 – wymiana okien , remont dachu , posadzek roboty budowlane
8 LO. im Wł. Jagiełły – remont elewacji roboty budowlane
9 Miejskie Przedszkole nr 33 – adaptacja konstrukcji budynku i montaż urządzenia dźwigowego roboty budowlane

10 Gimnazjum nr 4 – wymiana okien roboty budowlane
11 Żłobek nr 3 – wymiana okien, remont posadzek , ścian roboty budowlane
12 ul. Bielska 51 A, B ,C – wymiana chodników roboty budowlane
13 ul. Kwiatka 34 – rozbiórka prawej oficyny roboty budowlane
14 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka usługa

15
Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Sienkiewicza  i Nowowiejskiego na odcinku od Kilińskiego  do Łukasiewicza w Płocku – II etap 
(kontynuacja i zakończenie zadania od ul. Misjonarskiej do Łukasiewicza )

roboty budowlane

16 Rozbudowa oświetlenia ul. Kolejowa z docelowym zasilaniem kablowym ze stacji transformatorowej S−17 roboty budowlane
17 Dostawa i nasadzenie roślin na kwietnikach na terenie miasta Płocka w 2005 roku dostawa
18 Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka o 40 dodatkowych kamer na okres 6 lat dostawa
19 Projekt MPZP osiedla Podolszyce Południe w Płocku usługa
20 Wycena wartości spółki ARS sp. z o.o. usługa
21 Wdrożenie programów do wieczystego użytkowania, ewidencji umów i faktur oraz systemu płacowego, współpracujących z już posiadanymi dostawa
22 Świadczenie pomocy prawnej usługa

MARZEC
1 Miejskie Przedszkole nr 21 – wymiana instalacji elektrycznej roboty budowlane
2 ZSB nr 1 ul. Mościckiego – rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej – dokumentacja techniczna usługi
3 Miejskie Przedszkole nr 8 roboty budowlane
4 L.O. Małachowskiego − ekspertyza i inwentaryzacja usługi
5 Ul. Obrońców Westerplatte 3,5,5/1,7/1 roboty budowlane
6 Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Padlewskiego 16 roboty budowlane
7 Aktualizacja koncepcji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej dla osiedli: Ciechomice, Góry oraz Radziwie usługa
8 Remont mostu im. Legionów Marszałka Piłsudskiego przez rzekę Wisłę roboty budowlane
9 Iluminacja kościoła farnego z neoklasycystyczną dzwonnicą wraz z doświetleniem terenu wokół obiektów sakralnych roboty budowlane

10 Konserwacja terenów zielonych i utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej w Płocku w latach 2005−2008 usługi
11 Dostawa ciepła dostawa
12 Dostawa energii elektrycznej dostawa
13 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dostawa
14 Wysyłka listów zamiejscowych dostawa
15 Dostawa druków dostawa

16
Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Góry 
Proj. techn. ul. Przytulnej i Wysokiej + realizacja

usługa
robota budowlana

17
Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową
Proj. techn. + realizacja w jednym postępowaniu przetargowym

usługa
robota budowlana

18 Budowa ścieżek rowerowych usługa

19
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla osiedli Góry i Ciechomice usługa

robota budowlana

20
Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej
Proj. techn. , Realizacja ul. Torowej

usługa
robota budowlana

21
Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno−wypoczynkowego „Sobótka”
Proj. techn. X2 Realizacja

usługa x 2
robota budowlana

22
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska
Opracow.  P.T.

usługa

23
Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą techn.
Opracow. P.T.

usługa

24
Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu) – budowa II etapu: odcinek Ossowskiego od Armii 
Krajowej do I skrzyżowania

robota budowlana

25 Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy szkołach podstawowych – przebudowa boiska przy SP nr 20 robota budowlana
26 Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej 6a −” docieplenie budynku robota budowlana
27 Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku) – budowa II etapu ulicy Synów Pułku roboty budowlane
28 Aleja Spacerowa – nasadzenia oraz enklawy wypoczynkowe roboty budowlane
29 Budowa ulic: Mokrej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą opracowanie dokumentacji
30 Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego opracowanie dokumentacji
31 Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  Nr 3 w Płocku opracowanie dokumentacji
32 Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą roboty budowlany
33 Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą opracowanie dokumentacji
34 Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej wraz z infrastrukturą opracowanie dokumentacji
35 Budowa ulic: Stoczniowej wraz z infrastrukturą opracowanie dokumentacji
36 Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy gimnazjach roboty budowlane
37 Miejski Zespół Obiektów Sportowych – remont sali sportowej przy Pl. Dąbrowskiego opracowanie dokumentacji
38 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostawa
39 Rozszerzenie licencji oprogramowania sieciowego (Check Point) dostawa
40 Świadczenie pomocy prawnej usługa
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KWIECIEŃ
1 Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Płock usługa
2 Przebudowa linii energetycznych WN, SN roboty budowlane
3 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 − wymiana okien, remont obiektu roboty budowlane
4 SP 5 modernizacja bloku żywieniowego roboty budowlane
5 SP 6 modernizacja bloku żywieniowego roboty budowlane
6 Miejskie Przedszkole nr 35 – remont elewacji roboty budowlane
7 Budynek komunalny ul. Miodowa – budowa roboty budowlane
8 SP 1 − wykonanie i montaż boksów w szatni roboty budowlane
9 Gimnazjum 3 − remont dachu roboty budowlane

10 Bielska 12 – wymiana okien roboty budowlane
11 Padlewskiego 17A – docieplenie ścian frontowych roboty budowlane
12 ZSZ nr 6 – przebudowa boiska oraz warsztatów szkolnych roboty budowlane
13 Oczyszczalnia wód opadowych ul. Grabówka roboty budowlane
14 Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach: Borowiczki i Imielnica roboty budowlane
15 Dzierżawa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka na okres 6 lat usługa 
16 Budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka – realizacja ul. Studziennej I etap roboty budowlane
17 Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ul. Łąckiej − wykonanie chodnika w ul. Góry oraz części ul. Łąckiej roboty budowlane
18 Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku: 

Wybiegi dla lampartów i zebr – opracowanie dok. technicznej
Przebudowa budynku Pawilonu Dydaktycznego – opracowanie dok. technicznej
Oświetlenie ZOO – realizacja

   Wybieg i basen dla pingwinów
   Kanalizacja deszczowa

19 Budowa łącznika ul. Dworcowa i Otolińska roboty budowlano − montażowe
20 Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą techniczną roboty budowlano − montażowe
21 Budowa ul. Macieszy na osiedlu Winiary roboty budowlano − montażowe

22
Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej roboty budowlano−montażowe

23 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno−Wychowawczym Nr 2 przy ul. Lasockiego w Płocku roboty budowlane

MAJ
1 Wykonanie sytuacyjno−wysokościowej mapy numerycznej dla terenu miasta Płocka. usługa
2 Miejskie Przedszkole nr 31 – remont dachu roboty budowlane
3 Muzeum Mazowieckie ul. Tumska 8 − projekt rozbudowy usługa
4 Miejskie Przedszkole nr 10 ul. Skłodowskiej 2a – modernizacja węzła cieplnego roboty budowlane
5 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 ul. 21 Stycznia 7 – modernizacja węzła cieplnego , remont instalacji c.o. roboty budowlane
6 Miejskie Przedszkole nr 34 – kotłownia olejowa, termomodernizacja budynku roboty budowlane
7 Straż Miejska – ul. Otolińska 10 adaptacja pomieszczeń − II etap roboty budowlane
8 Zespół Szkół Technicznych − P.C.E.Z – przebudowa warsztatów roboty budowlane
9 Mieszkaniowe zasoby gminne – wymiana okien w lokalach mieszkalnych roboty budowlane

10 Regulacja rzeki Rosicy roboty budowlane
11 Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na Wzgórzu Tumskim − „Za Tumem„ i przy sądach roboty budowlane
12 Świadczenie pomocy prawnej usługa

CZERWIEC
1 ul. Kościuszki 3 – wykonanie węzła cieplnego + instalacja c.o. roboty budowlane
2 ul. Kościuszki 5 – wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem + instalacja c.o. roboty budowlane
3 ZSB nr1 ul. Mościckiego – rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej roboty budowlane
4 ul. Sienkiewicza 12 − 20 remont drogi osiedlowej roboty budowlane
5 Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie Domu Technika usługi 
6 Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą roboty budowlane
7 Hala Sportowo – Widowiskowa opracowanie dokumentacji
8 Rozbudowa sieci teleinformatycznej dostawa

LIPIEC
1 Kredyt usługa
2 Bielska 12 – wykonanie węzła i przyłącza cieplnego + instalacja c.o. roboty budowlane
3 Realizacja posterunku − rozbudowa strażnicy na Podolszycach Północ dokumentacja projektowo−kosztorysowa

4

Budowa dróg  dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku, etap II
− budowa odcinka IV: od węzła Dobrzykowska do węzła Góry
− budowa odcinka V: budowa północnej jezdni ul. Wyszogrodzkiej na odcinku Al. Jana Pawła II – Graniczna – Al. Piłsudskiego 

roboty budowlane

5

Nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg  dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku, etap II
− budowa odcinka IV: od węzła Dobrzykowska do węzła Góry
− budowa odcinka V: budowa północnej jezdni ul. Wyszogrodzkiej na odcinku Al. Jana Pawła II – Graniczna – Al. Piłsudskiego 

usługa

6

Działania promocyjne zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg  dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku, etap II
− budowa odcinka IV: od węzła Dobrzykowska do węzła Góry
− budowa odcinka V: budowa północnej jezdni ul. Wyszogrodzkiej na odcinku Al. Jana Pawła II – Graniczna – Al. Piłsudskiego 

usługa

7 Kępa Ośnicka – roboty regulacyjne. roboty budowlane
8 Kępa Ośnicka – nadzór inwestorski usługa
9 Budowa zbiorników retencyjnych i rowów odwadniających (drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej w Płocku) roboty budowlane

SIERPIEŃ
1 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Elektronicznej usługa
2 Budynek ul. Kazimierza Wielkiego 8 – wykonanie inst c.o. węzła i przyłącza cieplnego, wymiana inst. zw roboty budowlane
3 Budynek ul. Kazimierza Wielkiego 6A  – wykonanie inst c.o. węzła i przyłącza cieplnego, wymiana inst. zw roboty budowlane
4 Budynek ul. Kazimierza Wielkiego 6B MP 25 remont węzła cieplnego roboty budowlane
5 Budynek ul. Padlewskiego 2 montaż węzła cieplnego roboty budowlane
6 Konserwacja  zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka w rejonie I w latach 2006−2008 usługa 
7 Konserwacja  zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka w rejonie II w latach 2006−2008 usługa 
8 Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie oraz chirurgia drzew na terenie miasta Płocka  w latach 2006−2008 usługa 
9 Projekt techniczny (wykonawczy) infrastruktury teleinformatycznej dla Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej e−Urząd usługa

WRZESIEŃ
1 Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dostawa
2 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dostawa
3 Dostawa materiałów piśmiennych dostawa
4 Recertyfikacja i audity nadzoru systemu zarządzania jakością usługa

5

Projekt MPZP obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, ul. Ciechomic
ką, wschodnią granicą działki nr ew.252, istniejącą drogą, południowo −wschodnią , linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę
 północną granicą obrębu geodezyjnego „ Ciechomice” wschodnią i południową granicą miasta

usługa

6 Budowa infrastruktury przesyłowej (światłowody) sieci miejskiej w Płocku – Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna robota  budowlana

PAŹDZIERNIK
1 Budowa L.O. im. Wł. Jagiełły w Płocku roboty budowlane
2 Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” − wykonanie zasilania energetycznego roboty budowlane
3 Zakup urządzeń i konfiguracja sieci miejskiej w ramach Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej e−Urząd dostawa
4 Zakup urządzeń dla elektronicznego systemu obiegu dokumentów i archiwizacji – warstwa sprzętowa dostawa

LISTOPAD
1 Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego przy ul. Tumskiej roboty budowlane

GRUDZIEŃ
1 Druk gazety samorządowej „Sygnały Płockie” usługa
2 Dostawa bonów towarowych dostawa 
3 Prenumerata prasy dostawa
4 Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą roboty budowlane
5 Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i archiwizacji – warstwa aplikacyjna Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej dostawa

Wydział Zamówień Publicznych
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dokończenie ze str. 1
Domowy charakter miejskiej pedia−

trii nadają prace uczennic: Łucji Topo−
lowskiej, Eweliny Pieńkoś i Małgosi
Bartosik. – Zanim zaczęły pracę, pro−
jekty zostały pokazane małym pacjen−
tom. To oni zdecydowali, które znajdą
się na ścianach – mówi Małgorzata
Mroczkowska, dyrektor I Prywatnego
Liceum Plastycznego w Płocku. Praco−
wały tydzień, charytatywnie i z wiel−
kim zapałem. 

Oddział doczekał się wreszcie praw−
dziwej świetlicy dla dzieci, z zabawkami,
grami planszowymi, kolorowymi mebla−
mi i klockami. – Dzieci proszą o kompu−
ter. Obiecałam, że w 2005 r. będą go
mieć – zapewnia Wiesława Rybicka, kie−
rownik marketingu i promocji zdrowia
SZPZOZ w Płocku. Duży wkład w wy−
gląd oddziału miała również Wielka Or−
kiestra Świątecznej Pomocy.

– Dostaliśmy pięć nowoczesnych ló−
żek niemowlęcych z możliwością reha−
bilitacji oddechowej, ssaki i dwa moni−
tory – podkreśla dr Steckiewicz. – W
tym roku czekamy na spirometr. 

W chwili oficjalnego otwarcia 19
łóżek na pediatrii było zajętych. – To
bardzo dużo. W okresie jesienno – zi−
mowym są to hospitalizacje dzieci
z problemami infekcyjnymi – mówi or−
dynator. – Dlatego dziękujemy od−
działowi dziecięcemu szpitala woje−
wódzkiego za pracę w czasie naszego
remontu, kiedy faktycznie musiał pra−
cować za dwa oddziały. 

Nowy detox i chirurgia

Zmniejszenie pediatrii pozwoliło po−
zyskać pomieszczenia na uruchomienie
odcinka B oddziału psychiatrii. Tu prze−
bywają przede wszystkim osoby uzależ−
nione od alkoholu, ale również z uzależ−
nieniami mieszanymi; od leków, narko−

tyków i środków odurzających. Oddział
zajmuje się leczenie zespołów abstynen−
cyjnych, psychoz oraz działa w tzw. sta−
nach ratowania życia, np. przy ostrych
zatruciach środkami odurzającymi. – Na
razie zaczynamy od sześciu łóżek, ale
mamy nadzieję, że będzie ich więcej –
mówił podczas otwarcia ordynator dr
Wiktor Tołubiński. – Cieszymy się bar−
dzo, bo jednak osiągnęliśmy to, do czego
dążyliśmy od wielu lat. Nowy odcinek
mógłby mieć więcej łóżek, od 10 do 12.
– Jest na to realna szansa w przyszłym
roku – zapowiedział Marian Rodzeń, dy−
rektor płockiego oddziału NFZ. Zapo−
trzebowanie jest rzeczywiście bardzo
duże. Oddział obsługuje obszar od Sier−
pca do Płocka, tj. populacja około 200
tys. osób. Już dziś znajduje się tam sie−
dem osób, które wymagają bezwzględ−
nej pomocy. 

Wraz z oddziałem dziecięcym i od−
cinkiem detoksykacyjnym szpitalnej
psychiatrii oficjalnie otwarta została
nowa poradnia chirurgiczna (pisaliś−
my o niej w przednim numerze: nr
3/120). Obok remontów do nowych
pomieszczeń zakupiono m.in. – do od−
działu detoksykacyjnego – 5 nowych
łóżek, stoliki, szafki, krzesła i pościel
oraz – do poradni chirurgicznej
– komputer, stół zabiegowy i lampę
bakteriobójczą.

Przypomnijmy, że w planach na ten
rok jest także dokończenie remontu od−
działu chorób wewnętrznych oraz prze−
prowadzenie niezwykle kosztownej
modernizacji bloku operacyjnego

– Sądzę, że w niedługim czasie bę−
dziemy mogli pokazać, że jesteśmy naj−
lepsi w regionie, a nasi pacjenci mają
tu komfortowe warunki – powiedział
podczas otwarcia wyremontowanych
pomieszczeń Robert Makówka, p.o. dy−
rektora SZPZOZ w Płocku. (rł) 

Jakość w miejskim szpitalu

Młodzieżowy Dom Kultury pokazał
wystawę fotografii pamiątek i wydaw−
nictw na temat Janusza Korczaka pt.
„Żył na ziemi dobrze czyniąc”. To efekt
ośmiodniowej wycieczki Romy Lud−
wickiej do Ziemi Świętej. 

Wycieczka była nagrodą dla dyrek−
torki MDK−u – jednej z dwóch laurea−
tek I edycji Międzynarodowej Nagrody
im. Janusza Korczaka za pracę pedago−
giczną, ufundowanej przez polskie
MEN i Ministerstwo Edukacji Izraela.
Drugą nagrodzoną była Bati Brauner
z Izraela.

Zwiedzanie Ziemi Świętej Roma
Ludwicka rozpoczęła się od Tel−Awi−
vu. Potem była Hajfa, Galilea i Nazaret
oraz Jerozolima i powrót do Tel−Avi−
wu. Podróż, jak mówi laureatka korcza−
kowskiej nagrody, niezwykle porusza−
jąca i pełna przygód. Tym bardziej, że
wśród poznanych tam ludzi był Itzchak
Belfer – jedyny, żyjący w Izraelu, wy−
chowanek „Domu Sierot”, kierowane−
go przez Janusza Korczaka i Stefę Wil−
czyńską. Do Izraela trafił jako rosyjski
repatriant w 1949 r. Jest malarzem
i rzeźbiarzem. Jego prace napiętnowane
są wydarzeniami sprzed 60 lat. Na
wszystkich pojawiają się postacie wy−
chowawców i wychowanków Domu
Sierot. Belfer jest też osobą, która do−
prowadziła do powstania Centrum Kor−
czakowskiego w Izraelu i pomnika
Korczaka w Günzburgu – mieście ro−
dzinnym dr Mengele. 

Podróż śladami Janusza Korczaka to
przede wszystkim podróż w czasie do
Muzeum Cierpienia Dziecka Yad Lay−
eled i Domu Bojowników Getta Loha−
met Haghetaot w Zachodniej Galilei.
Już sama ich architektura robi wraże−
nie. Muzeum Yad Layeled przypomina

ścięty pień drzewa. W ścianach nie−
wielkie, „strzelnicze” okna. Wewnątrz
zaś nieregularnie rozmieszczone świet−
liki z kolorowymi witrażami, które są
reprodukcjami dziecięcych prac pow−
stałych w obozie koncentracyjnym. –
Zobaczyłam tam wielki witraż z moty−
lem i przypomniałam sobie jak dzieci
mówiły do Korczaka, że w getcie nie ma
motyli – opowiada Roma Ludwicka.
Muzeum zostało przygotowane tak, aby
mogły go zwiedzać wycieczki szkolne,
np. z sal pamięci przechodzi się do sal
dydaktycznych. Jest również pomiesz−
czenie, gdzie zwiedzający mogą prze−
lać swoje emocje na papier. Poruszają−
ce są także zdjęcia dzieci z getta i obo−
zu naturalnej wielkości. – Na podłodze
leżą tory, które płynnie „łączą” się z ty−
mi na fotografii przedstawiającej sta−
cję, z której za chwilę odjadą pociągi
do obozów zagłady – dodaje dyrektorka
MDK−u.

Podróż do Izraela zaowocowała na−
wiązaniem kontaktów z tamtejszym
Centrum Korczakowskim i Liceum im.
Korczaka. To ostatnie Roma Ludwicka
bardzo sobie chwali. 

Chce, aby dzieci z MDK−u spotkały się
z rówieśnikami Izraela na chatcie, a na−
stępnie nawiązały bezpośredni kontakt.

Wystawa „Śladami Janusza Korcza−
ka po Ziemi Świętej”, na której można
obejrzeć m.in. plansze z fotografiami
przywiezionymi z Muzeum Cierpienia
Dziecka, to nie jedyny projekt.

Dyrektor MDK−u chce zaprosić do
Polski Itzchaka Belfra i pokazać jego
prace w Płocku i w Warszawie. Jednym
z elementów jego wizyty byłaby konfe−
rencja pedagogiczna z udziałem wy−
chowanka „Domu Sierot” oraz warszta−
ty dla nauczycieli. (rł)

Śladami Korczaka 
Roma Ludwicka z Moti Rossem, Żydem z Polski, przewodnikiem po Jerozlimie, pod
„ścianą płaczu”.
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Najlepsi i najpopularniejsi
Ponad 12,5 tys. głosów oddali płocczanie w plebiscycie na najpopularniejszych

sportowców i trenerów. Wśród zawodników triumfował szczypiornista Adam
Wiśniewski, który 350 głosami wygrał z Jerzym Kulikiem – tenisistą na wózku.
W finałowej trójce znalazła się także kobieta – pływaczka Katarzyna Kowalczyk.
Najpopularniejszym trenerem został Łukasz Olczak – były wioślarski Mistrz
Świata. Ponad 900 punktów mniej zebrał Leszek Jarosiński – judo, a tuż za nim
uplasował się Przemysław Zieliński, któremu udało się stworzyć solidne podsta−
wy dla uprawiania piłki ręcznej w Gimnazjum nr 10. 

Specjalna kapituła złożona z przedstawicieli klubów, trenerów, działaczy,
sponsorów i organizatorów plebiscytu wybrała również najlepszego sportow−
ca. W kategorii tej nie było mocnych na wioślarzy, olimpijczyków Bogdana

Zalewskiego i Piotra Buchalskiego zdobyli aż 25 punkty. 16 punktów mniej
zebrał Jerzy Kulik, a na koncie szczypiornisty Andrzeja Marszałka znalazło
się 8 punktów. Wśród najlepszych trenerów triumfował Wojciech Jankowski
– trener reprezentacyjnej wioślarskiej ósemki. Drugie miejsce przypadło
Krzysztofowi Kisielowi – piłka ręczna, a trzecie zajął Jurij Szyczkow – pły−
wanie.

Sportowcy, trenerzy, sponsorzy, organizatorzy i zaproszeni goście, sukcesy
płocczan uczcili na Balu Mistrzów Sportu, który odbył się 5 lutego, w restauracji
Tango. Puchary, kwiaty i gratulacje zwycięzcy odbierali z rąk prezydenta Miro−
sława Milewskiego i zastępcy Piotra Kubery. 

Organizatorami plebiscytu byli: Gazeta Wyborcza – Płock, Tygodnik Płocki,
Radio dla Ciebie, Tele−Top, Urząd Miasta Płocka, Rada Związków Sportowych
i restauracja Tango. (m.d.)
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Nie masz odpowiedniego wyksz−
tałcenia ani pracy? Tej ostatniej szu−
kasz od kilku, kilkunastu miesięcy
i nie możesz znaleźć? Być może jest
na to sposób. Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie nosi się z zamia−
rem otwarcia Szkół Zawodu. Takie
instytucje działają z powodzeniem
w Saragossie, z którą Płock nawiązał
już bliższą współpracę. Czy przyjmą
się w Płocku?

Tadeusz Borowicki, dyrektor płoc−
kiej filii WUP twierdzi, że tak. – Pro−
jekt jest w fazie wstępnych przygoto−
wań – mówi dyrektor filii. – Szkoły
Zawodu skierowane byłyby do osób
zagrożonych tzw. wykluczeniem spo−
łecznym, czyli o niskich kwalifika−
cjach, przebywających od dłuższego
czasu na bezrobociu. Tworzą je 6 – 8
osobowe grupy, nad którymi opiekę
sprawuje mistrz (specjalista w danej
dziedzinie). Przez pół roku zdobywa−
ją niezbędną wiedzę teoretyczną
i praktyczną w terenie m.in. jako
zduni, cieśle, hydraulicy, tynkarze
czy glazurnicy. Potem są kierowani
do prac publicznych, również pod
okiem mistrza. – Korzyści są wszech−
stronne – zapewnia Borowicki. Tak
wyszkolone grupy pracowałyby przy
remontach zabytkowych, miejskich
kamienic. Miasto ponosiłoby tylko
koszty materiału, a koszty szkolenia
i wynagrodzenia dla osób uczestni−
czących w programie pokrywane by−
łyby ze środków unijnych. 

Pod koniec stycznia w Urzędzie
Miasta zorganizowane zostało pier−

wsze robocze spotkanie w sprawie
projektu. Wśród uczestników byli
przedstawiciele Urzędu Miasta
z zastępcą prezydenta Tomaszem
Kolczyńskim i Jarosławem Trochem
– pełnomocnikiem prezydenta ds.
bezrobocia oraz partnerzy z Saragos−
sy, m.in. Ramiro Canal z Izby Rze−
mieślniczej “Comara” i Jesus B. Pe−
rez przedstawiciel tamtejszego urzę−
du miasta. Byli również dyrektorzy
WUP z Warszawy i Płocka oraz Po−
wiatowego Urzędu Pracy. 

– Dobrze się dzieje, że rozmowy
z Hiszpanami zaczynamy od kwestii
gospodarczych i poszukiwania ak−
tywnych form zwalczania bezrobo−
cia – podkreśla Jarosław Troch.
Płock może wykorzystać ich do−
świadczenie w poszukiwaniu i po−
zyskiwaniu środków unijnych. O sa−
mym projekcie Troch mówi: – My
z radością przyjmiemy każdy nowy
pomysł, który pozwoli nam choćby
częściowo zlikwidować bezrobocie.
I dodaje: – Naszym zadaniem będzie
jednak sprawdzenie czy da się ten
model zrealizować w naszych wa−
runkach. To jeden z powodów dru−
giej, roboczej wizyty (na początku
lutego) w Saragossie dyrektora
WUP−u w Warszawie Tadeusza Za−
jąca. – Należy się również zastano−
wić, czy to rozwiązanie pozwoli tym
osobom znaleźć pracę na dłuższy
okres – mówi Pełnomocnik Prezy−
denta ds. Rozwoju Gospodarczego
i Aktywnych Form Zwalczania Bez−
robocia. (rł) 

Działają z powodzeniem w Hiszpanii, łagodząc skutki bezrobo−
cia. Czy przyjmą się u nas?

Szkoły Zawodu

Właściciele, użytkownicy i zarządcy
nieruchomości, w których wykorzystano
azbest powinni niezwłocznie zgłosić się
do Urzędu Miasta. Trwa bowiem aktuali−
zacja danych dotyczących wykorzystania
wyrobów z azbestu.

Przypomnijmy, że włókna azbestowe
nie są groźne dla zdrowia, dopóki nie są
uszkodzone. W przeciwnym razie udo−
wodniono ich chorobotwórcze działanie.

Obowiązek inwentaryzacji nakłada roz−
porządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z października 2003
roku. W związku z tym płocczanie powin−
ni złożyć w Oddziale Ochrony Środowi−
ska Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska UMP pisemną in−
formację o wyrobach zawierających az−
best oraz miejscu ich wykorzystania.

Ponadto wszyscy ci, którzy prowadzą
prace polegające na zabezpieczeniu albo
usuwaniu wyrobów azbestowych, powin−
ni zgłosić się do Wydziału Urbanistyki,
Architektury, Geodezji i Katastru UMP.
Roboty remontowo−budowlane wymaga−
ją zachowania odpowiednich przepisów
BHP., m.in. zastosowania specjalistycz−
nego sprzętu i technik pracy zmniejszają−
cych pylenie, niestosowanie narzędzi
elektrycznych, odpowiednie magazyno−
wanie i transportowanie odpadów.

Przepisy nakładają również obowiązek
przeprowadzania kontroli stanu azbestu. 

Szczegółowe informacje udzielane są
pod numerem telefonu 367 15 07. (m.d.)

Uwaga, azbest!

Spółka Basell Orlen Polyolefins została laureatem szóstej edycji Narodowego
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”, organizowanego przez Cen−
trum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom,
pod patronatem Prezydenta RP.

Członkowie jury stwierdzili, że BOP znajduje się w czołówce, jeśli chodzi
o przedsięwzięcia mające na celu dbałość o środowisko naturalne. Proponuje no−
watorskie i kompleksowe rozwiązania ekologiczne. Do najważniejszych można
zaliczyć: wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania (certyfikaty ISO, spon−
soring, „sprzątanie świata”), certyfikat programu ”Odpowiedzialność i troska”, po−
twierdzający wykorzystanie czystych i bezpiecznych technologii produkcji. (j)

Basell przyjazny środowisku

Wydawałoby się, że na Mazowszu i w
Warszawie problem bezrobocia jest zni−
komy. Bo tu wytwarza się 20% produktu
krajowego brutto. W Warszawie dochód
na jednego mieszkańca przekracza 20 tys.
euro, co zbliżone jest do średniej europej−
skiej. Okazuje się jednak, że problem bez−
robocia nie jest mniejszy, niż w innych
województwach kraju. Niemal co 8 bez−
robotny w Polsce to mieszkaniec woj. ma−
zowieckiego. Co prawda od wielu miesię−
cy na Mazowszu utrzymuje się najniższa
stopa bezrobocia w Polsce 14,8 % (na ko−
niec listopada, przy średniej w kraju 18,6
%), ale trzeba podkreślić, że nasze woje−
wództwo charakteryzuje się największą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych.
Na koniec grudnia 2004 r. na Mazowszu
liczba bezrobotnych wyniosła ponad
352.946 osób, w tym 174.467 kobiet.
W porównaniu do grudnia 2003 r. bezro−
bocie na Mazowszu zmalało o 2,9%, czy−
li o 10.608 osób.

Z danych statystycznych i praktycz−
nych obserwacji wynika, że Mazowsze to
region wielkich kontrastów na rynku pra−
cy. Z jednej strony bogata stolica, gdzie
stopa bezrobocia jest najniższa w kraju
i wynosi zaledwie 6,5 % (dane z końca li−
stopada), z drugiej strony kilka powiatów,
gdzie stopa bezrobocia przekroczyła lub
zbliża się do 30%. Największe bezrobocie
na Mazowszu odnotowujemy w powiecie
szydłowieckim – 38,7 % (obszar ten zali−
cza się do 10 najbardziej zagrożonych
bezrobociem powiatów w kraju).

Kolejne mazowieckie powiaty, w któ−
rych bezrobocie urasta do rangi proble−
mów społecznych to: powiat radomski −
34,3 %, powiat płocki – 29,6%, pow. go−
styniński – 28,3%, pow. mławski – 28,2%,

pow. przysuski – 27,7 %, miasto Radom
– 27,3%, pow. żuromiński – 27,2%.

Nadal jednym z najpoważniejszych
problemów w naszym województwie jest
bezrobocie na wsi. Na Mazowszu wynosi
ono 42.1 % – 147.065 osoby.

Znaczącą grupę bezrobotnych 23,1%
stanowiła młodzież w wieku 18−24 lata
(80.812 osób). Wśród nich jest niemal 20
tys. osób, które legitymują się wyższym
wykształceniem – 5,6% ogółu bezrobot−
nej młodzieży.

Niepokojącym jest fakt, że prawo do
zasiłku posiada jedynie 13% ogółu bezro−
botnych (45.379 osób). Od kilku lat liczba
osób pobierających zasiłek maleje.
W 1999 r. ich udział wynosił 22,8%,
w 2000 – 19,1%, w 2001− 18,4%, w 2002
– 15,1%, w 2003 – 13,5%.

Dużym problemem są także osoby dłu−
gotrwale bezrobotne. Na koniec ubr. od−
notowano ich 197.778, w tym 106.106
kobiet. Jedną z przyczyn przedłużania się
okresu pozostawania bez pracy, tak
znacznej liczby osób, jest niski poziom
wykształcenia i kwalifikacji – 63,8% ogó−
łu długotrwale bezrobotnych posiadało
wykształcenie poniżej średniego, z czego
32,4% zasadnicze zawodowe.

Od kilku lat rośnie liczba niepełno−
sprawnych bezrobotnych. Na koniec
grudnia 1999 r. na Mazowszu zarejestro−
wane były 2963 osoby bezrobotne niepeł−
nosprawne a na koniec 2004 roku do
– 6312, w tym 2879 kobiet.

Pocieszającym jest, że w minionym ro−
ku powiatowe urzędy pracy przygotowały
dla bezrobotnych 78.143 oferty pracy (o
blisko 2000 więcej niż w 2003r.).

Aleksander Kornatowski 
Rzecznik prasowy WUP

Mazowsze kontrastów

Za trzy miesiące płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeniesie się do nowej
siedziby. Będzie to “niebieski” budynek przy ul. 1 Maja 7, który do niedawna zajmo−
wała Telekomunikacja. Teraz pierwsze piętro zajmuje tam Wydział Ochrony Środo−
wiska Urzędu Wojewódzkiego. WUP mieścić się będzie na drugim. – Zyskujemy pra−
wie dwukrotnie większą powierzchnię w dobrym miejscu – mówi dyrektor filii Tade−
usz Borowicki. W ciągu ostatnich lat WUP zmieniał budynki kilkakrotnie. Był to m.in.
budynek przy ul. Otolińskiej (obecnie siedziba Wektry), Granicznej (obecnie ZEP)
a teraz przy ul. Chopina. – Na 1−go Maja przenosimy się z zamiarem ostatecznej loka−
lizacji – zapewnia Borowicki. Przeprowadzka rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa mie−
siąc. W tym czasie, nadal będzie działała filia na Chopina. W nowej siedzibie urzędni−
cy płockiego WUP−u rozpoczną pracę od maja. (rł)

WUP na nowym
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Cztery lata temu 24 kwietnia 2001 r. Sejm RP
ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nakazał
w ciągu 24 miesięcy uwłaszczyć członków spół−
dzielni ich mieszkaniami wraz z gruntem. Lekce−
ważenie tego obowiązku przez większość spółdziel−
ni (trwające do dziś), potwierdziło polskie spół−
dzielcze Eldorado. Jednak „nie ma tego złego,...”

Skutkiem są nowe projekty Prawa spółdzielcze−
go i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. No−
we przepisy m.in. mówią:

– „Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni lub
rady albo likwidatorem, działa na jej szkodę – podle−
ga karze pozbawienia wolności do 5 lat i grzywnie.

– „Kto, będąc członkiem organu spółdzielni, wbrew
ciążącemu obowiązkowi ogłasza dane nieprawdziwe
albo przedstawia je władzom państwowym lub człon−
kom spółdzielni – podlega grzywnie, karze ogranicze−
nia albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Są też inne artykuły – zmieniające kontrole i na−
dzór nad spółdzielniami, które dotąd pełniły same
związki organów zarządzających spółdzielniami. 

Przypomnijmy: spółdzielnia mieszkaniowa jest do−
browolnym zrzeszeniem, w którym majątek jest pry−
watną własnością jej członków. Ten zapis był i pozo−
staje w Prawie spółdzielczym. Dotąd jednak nie
przeszkadzało to traktować rzeszy tych właścicieli jak
lokatorów z prawem do obowiązku płacenia czyn−
szów bez pytań. Wszystko ma jednak swój kres. Krę−
tactwa większości zarządów wobec obowiązku
uwłaszczenia dały początek zmian. Nie bez udziału
SOS spółdzielcy doczekają się wkrótce respektowania
swojego prawa. 

Większość prezesów trwa w uporze nie kupowania
gruntów. Tym opóźnianiem naraża ich na ok. 20.000
zł strat – od 2007 r. wygaśnie bowiem zwolnienie
z VAT za przekształcenie własności. To poważne wy−
rządzenie szkody, poważne też czekają za to konsek−
wencje. Wreszcie zakończy się: odmowa informacji
spółdzielcom, naciągane rozliczenia, niejawna gospo−
darka i stronnicza interpretacja prawa w celu wyłu−
dzania pieniędzy. Skończy się mataczenie (z dzierża−
wą zamiast własności) zniechęcające do zakupu grun−
tu lub straszenie niezorientowanych podatkiem kata−
stralnym od własności. 

Wokół tematu „katastralnego” przeciwnicy uwłasz−
czenia w Polsce stworzyli informacyjny chaos, by od−
straszyć właścicieli od ustalenia pełnej swojej własno−
ści. Wiele osób może być zdezorientowanych w tema−
cie, warto zatem jeszcze raz przybliżyć te pojęcia, by
ułatwić posiadanie własnego na ten temat zdania.

Kataster. Podstawy do naliczania podatków mogą
być różne. Jedną z nich jest kataster. Oznacza on re−
jestr nieruchomości (powszechny spis własności)
z określeniem wartości wobec potencjału dochodowe−
go (powszechna taksacja). Tak ustalony podatek wg
wartości katastralnej, zwie się podatkiem katastral−
nym. Kataster służy nie tylko celom fiskalnym. Służy
on np. samym właścicielom (ochrona praw przed oso−
bami trzecimi), a także w transferach – potencjalnym
nabywcom, inwestorom, adwokatom, notariuszom,
geodetom, architektom... 

Ustawą o nieruchomościach wprowadza się w Pol−
sce powszechną taksację nieruchomości (wartość ka−
tastralna odzwierciedlałaby wartość rynkową). Poda−
tek katastralny stosowany jest nie tylko w krajach Eu−
ropy Zachodniej, ale też w USA, Kanadzie, krajach
Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W Polsce kataster
może być gotowy dopiero za kilka lat, ale jest potrzeb−
ny w celach nie tylko podatkowych. Uporządkowania
i dostosowania do standardów unijnych wymaga tak−
że prawo własności, prawo geodezyjne, podatkowe
i inne. 

Pojęcie „nieruchomość” w Europie i na świecie
standardowo oznacza grunt wraz z naniesieniami i in−
frastrukturą; dominuje też rzymska zasada: superfi−
cies solo cedit, oznaczająca, że: każdy właściciel zie−

mi jest właścicielem wszystkich na niej trwałych na−
niesień. Stąd różnica, czy mieć własność spółdzielczą
mieszkania, czy – pełną z gruntem – notarialną włas−
ność prywatną z oddzielną księgą wieczystą. 

Podatek katastralny. Uznawany jest za bardziej
sprawiedliwy, niż podatek naliczany w Polsce od po−
wierzchni gruntu lub budynku. Katastralny musi jed−
nak poczekać na kataster. Ma on skłaniać do racjonal−
nej gospodarki nieruchomościami i sprzyjaniu polity−
ce inwestycyjnej. Podatek płaci każdy, także każdy
członek spółdzielni, niezależnie od tego czy ma
mieszkanie spółdzielcze (tzw. własnościowe lub loka−
torskie), czy też własne. 

Podatkiem są objęci właściciele nieruchomości oraz
(w przypadku prawa wieczystego użytkowania) użyt−
kownicy władający nieruchomością. Jednak ważną
jest rzeczą, że koszty użytkowników nie kończą się na
podatku, bo dodatkowo płacą jeszcze właścicielom za
dzierżawę lub użytkowanie. Stać się właścicielem
gruntu oznacza dla spółdzielcy tyle, że będzie miał
o jedną opłatę (obok pozycji podatku) w czynszu
mniej – za użytkowanie wieczyste gruntu.

Kataster fiskalny może określać różne wartości
podstawy opodatkowania, np. wartość rynkową, do−
chodową, czynszową. Podstawą opodatkowania kata−
stralnego (zgodnie z ustawą o katastrze) ma być pro−
centowa część wartości nieruchomości ustalana meto−
dą „kapitałową” (rynkowo−amortyzacyjną / księgo−
wo−szacunkową). Nieruchomości zostaną zróżnico−
wane wg klasyfikacji ich przeznaczenia: np. lokale na
wynajem, lokale pod działalność gospodarczą, osobi−
ste−niedochodowe (mieszkania), socjalne... Wówczas
podstawę opodatkowania np. prywatnej szkoły może
stanowić 40 proc., a sklepu – 75 proc. wartości nieru−
chomości.

W zależności od rodzaju/klasy nieruchomości sto−
sowany będzie inny wymiar stawki podatkowej
(wskaźnik procentowy). Niektóre nieruchomości (jak
szpitale, szkoły) mogą być wolne od podatku. Wyso−
kość stawek ustala gmina. Ministerstwo Finansów
wstępnie zakłada, że stawki podatku katastralnego po−
winny wahać się od 0,1 proc. (dla mieszkań) do 2
proc. (dla budynków z działalnością gospodarczą)
wartości nieruchomości rocznie. Spółdzielcy mogą
sprawdzić (zakładając cenę rynkową samego miesz−
kania), że płacą dziś stawkę nie mniejszą. Dla porów−
nania: na zachodzie Europy właściciele płacą podatek
katastralny w wys. od 0,5 do 2 procent. 

Dla spółdzielców podatek katastralny oznacza, że
za kilka lat płacić go będziemy wg stawki nie za metr
powierzchni nieruchomości, lecz za część jej wartości
(o ile ta zmiana sposobu opodatkowania wejdzie).

Wspomniane straszenie podatkiem katastralnym
pomysłu większości prezesów spółdzielni brzmi tak:
kto wykupi grunt [pozyska własność odrębną miesz−
kania] ten będzie płacił podatek katastralny. Do dziś,
jak inni, spółdzielcy płacą podatek od gruntu, mimo
że nie są jego właścicielami. 

Tymczasem, ten kto nie wykupi gruntu [pozostanie
z własnościowym prawem do lokalu spółdzielczego],
ten będzie płacił podatek katastralny oraz dodatkowo
płacił za wieczyste użytkowanie gruntu właścicielowi. 

Płockie Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców pro−
wadzi informacyjne otwarte spotkania w czwartki na
różnych osiedlach miasta dla mieszkańców zaintere−
sowanych tematem uwłaszczenia. W indywidualnych
sprawach sympatycy i członkowie stowarzyszenia
mogą liczyć na pomoc na dyżurach SOS we wtorki
w godz. 16:oo – 17:3o w lokalu LPR przy al. Jacho−
wicza 40.

SOS dziękuje kierownictwu Oddziału Geodezji i Ka−
tastru Urzędu Miasta za wspólne spotkania wzboga−
cające zakres fachowej wiedzy o katastrze. 

Informacje: www.sosplock.kylos.pl, zapraszamy.
Tadeusz Borowicki 

Prezes Oddziału SOS w Płocku

Płockie Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców

O własności i podatku katastralnym
Kronika osiedli

Rok na „Dworcowej”
Miniony rok zakończył się dla naszego osiedla pewnymi

sukcesami; choć jesteśmy młodą Radą (wcześniej wcho−
dziliśmy w skład osiedla Mickiewicza), słyszymy wiele do−
brego od naszych wyborców i dzieci z osiedla, co oczywi−
ście bardzo nas cieszy i motywuje do dalszej pracy. Na−
szym sukcesem – po wielu staraniach poprzedniej Rady –
jest doprowadzenie do budowy pasażu łączącego ul. Lasoc−
kiego z al. Jachowicza (obok „Stanisławówki). Jest to bar−
dzo niebezpieczne miejsce, w których dochodzi do rozbo−
jów i kradzieży.

Przeprowadzamy kontrole na osiedlu i na dyżurach
przyjmujemy wszelkie uwagi od mieszkańców. Dobrze
współpracujemy z policją i strażą miejską. Wspólnie
przeprowadziliśmy akcję „Posesja”. Po wielu stara−
niach doprowadziliśmy do zamontowania monitoringu
na osiedlu. Organizujemy różne imprezy sportowe, kultu−
ralne i rozrywkowe dla dzieci i młodzieży np. turniej piłki
nożnej, który cieszył się wielkim zainteresowaniem. Poma−
gamy dzieciom z Ośrodka Szkolno−Wychowawczego przy
ul. Lasockiego i najbiedniejszym z naszego osiedla, przeka−
zując im paczki na Dzień Dziecka i Mikołajki.

Wspólnie z Klubem Osiedla „Dworcowa” prowadzimy
Akcję Lato i Akcję Zima dla najmłodszych dzieci, które
wakacje spędzają w domu.

Pierwszy raz w ubiegłym roku przeprowadziliśmy kon−
kurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek, który cie−
szył się dużym powodzeniem. Pamiętamy o naszych naj−
starszych, samotnych mieszkańcach, dla których zorgani−
zowaliśmy wspólną kolację wigilijną z kolędami i świą−
tecznymi i paczkami.

Mamy stały kontakt z radnymi naszego miasta
(szczególnie z radnym Andrzejem Nowakowskim),
którym na bieżąco przekazujemy problemy dotyczące
naszego osiedla.

Dzięki uprzejmości i życzliwości sponsorów,
a szczególnie dyrektora Piotra Zgorzelskiego, posła
Wojciecha Jasińskiego, firmy Peklimar, marketu OBI
oraz wszystkich, którzy wspierają nas finansowo i rze−
czowo, udaje nam się realizować nasze plany.

Ewa Wiśniewska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Dworcowa”

Podziękowanie
W imieniu członków VI–tej Środowiskowej Druży−

ny Wodnej – „Garażowe Wilki Morskie” – dzieci
z osiedli przy ul. Pszczelej, Słowackiego Tysiąclecia,
Dąbrówki, Mickiewicza, Obrońców Płocka, Lotników
i Północnej – składamy Pani Kierownik Jadwidze Kor−
neszczuk i Pani Krystynie Szczepańskiej gorące po−
dziękowania za udostępnienie „ciepłego schronienia”
w dniu 15 stycznia 2005 r. w Spółdzielczym Domu Kul−
tury uczestnikom naszego noworocznego rajdu – Poz−
naj Swoje Miasto „PŁOCK i JEGO ZABYTKI”.

Dziękujemy też instruktorom i pracownikom SDK za
poczęstunek i naprawdę „matczyną” opiekę nad naszy−
mi małoletnimi wolontariuszami – uczestnikami zabaw
i konkursów w SDK podczas 13. Finału Wielkiej Orkie−
stry Świątecznej Pomocy w dniu 9 stycznia.

Niech proste słowo „dziękujemy” z ust dzieci
z podwórek płockich będzie dla całego personelu SDK
nagrodą za ciepło, jakim obdarzyliście nas w te chłod−
ne, styczniowe dni.

Zapraszamy Was oraz dzieci z sekcji i grup zainte−
resowań w SDK do uczestnictwa 19 i 20 lutego 2005
r od godz. 10.15 do 15.30 w „Rajdowym Spacerze po
Płockiej Starówce i Okolicach”, zorganizowanym przy
wspólnej opiece instruktorskiej – Spółdzielczego Domu
Kultury oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotni−
czego Pogotowia Ratunkowego oraz Młodzieżowego
Klubu Wodniaków „ORLIKI 2000” w Płocku.

Zarząd Młodzieżowego Klubu Wodniaków
„ORLIKI 2000” w Płocku

z redakcyjnej poczty
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Konkurs ma na celu wyłonienie ofert
i zlecenie organizacji festiwalu na tere−
nie miasta Płocka w terminie 5−7 sier−
pnia 2005 na plaży nad Wisłą.

I. Rodzaje zadań wynikających
z realizacji festiwalu
1. Organizacja koncertów prezentują−

cych najnowsze trendy w muzyce elek−
tronicznej (zapewnienie odpowiedniego
zestawu artystów, gwarantującego wy−
soki poziom artystyczny).
2. Zapewnienie odpowiednich warun−

ków do przeprowadzenia koncertów
(scena, światła, wizualizacje, zasilanie
itp.).

3. Organizacja wszelkich wydarzeń
okołofestiwalowych (kino festiwalo−
we, wystawy itp.).
4. Zapewnienie odpowiedniej infrastruk−

tury festiwalu (biuro festiwalowe, punkty
kontroli uczestników, punkty gastronomii,
toalety, miejsca służące higienie itp.).
5. Zapewnienie bezpieczeństwa

uczestnikom festiwalu (ochrona, orga−
nizacja ruchu drogowego, itp.).
6. Pozyskiwanie sponsorów na rzecz

festiwalu.
7. Promocja festiwalu w kraju i zagranicą.
8. Inne przedsięwzięcia nie wymienio−

ne powyżej a konieczne do prawidło−
wego przeprowadzenia festiwalu.

II. Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania Miasto Płock
przeznaczy środki, które określił budżet
miasta na rok 2005. W roku 2004 z bu−
dżetu miasta było realizowane to przed−
sięwzięcie za kwotę 445.000,00 zł

III. Termin składania ofert
1. Oferty w zamkniętych i opisanych

kopertach z tytułem „Organizacja III edy−
cji Międzynarodowego Festiwalu Muzy−
ki Elektronicznej ASTIGMATIC w Płoc−
ku w 2005 roku’’ należy składać w Urzę−
dzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, (w
Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 8
– wejście od ul. Zduńskiej) do 25 lutego.

2. Oferta, niezłożona we wskazanym
terminie, nie będzie objęta procedurą
konkursową.
3. Oferty należy składać osobiście lub

za pośrednictwem poczty. Nie będą
przyjmowane wnioski przesyłane dro−
gą elektroniczną.
Oceny formalnej i merytorycznej złożo−

nych ofert oraz wyboru oferty dokona
zespół doradczy powołany w tym celu
przez Prezydenta Miasta Płocka. Infor−
macji udziela Kierownik Oddziału Kultu−
ry, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu
Miasta Płocka (Roland Bury), Stary Ry−
nek 2 tel. (024) 367 16 32; fax. (024) 367
16 35; e−mail: roland.bury@ump.pl

Miasto Płock ogłasza otwarty konkurs ofert
na organizację III edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Elektronicznej ASTIGMATIC w Płocku w 2005 roku

60 lat tradycji

Muzyka łagodzi obyczaje
*MUZYCZNY PŁOCK*MUZYCZNY PŁOCK*MUZYCZNY PŁOCK*MUZYCZNY PŁOCK*MUZYCZNY PŁOCK*MUZYCZNY PŁOCK*

Pierwsza siedziba szkoły u zbiegu ul. Kolegialnej i
Misjonarskiej

– Szkoła ma już 60 lat, a zatem i bogatą trady−
cję. Chciałbym wiec zapytać w jaki sposób łą−
czycie historię z nowoczesnością?

– Przede wszystkim mamy nowoczesny obiekt,
poza tym nowoczesność widoczna jest w zmianach
jakie zachodziły w szkolnictwie ogólnokształcącym
w ostatnich latach. Ponieważ w cyklu nauczania
opartym o schemat: 6 klas szkoły podstawowej + 3
klasy gimnazjum + 3 klasy liceum byliśmy już daw−
no, więc ta reforma nas ominęła, co więcej, cały
czas odmładza nam się kadra a zatem w szkole po−
jawiają się coraz nowsze nurty nauczania. Nato−
miast niewiele zmieniło się odnośnie instrumentów
na jakich uczymy, ale takie jest nastawienie szkoły;
uważa się, że nowoczesne instrumenty w jakiś spo−
sób zabijają muzykę, ponieważ zbyt wiele jest tam
rzeczy gotowych. Tzw. muzyka klasyczna nie lubi
zbyt wielu ingerencji, tu tradycjonalizm jest wręcz
niezbędny. Wykonywanie muzyki tradycyjnej może
być nowoczesne, ale nie zawsze trafia to w gusta
publiczności.

– Jakie były najważniejsze wydarzenia w hi−
storii szkoły?

– Przede wszystkim fakt powstania, kiedy to
w 1945 do Płocka przybywa prof. Tadeusz Pacior−
kiewicz, którego ideą jest tworzenie takiej placów−
ki. Bez niego nie byłoby tej szkoły, przynajmniej
w 1945 roku. Początkowo był to projekt społeczny,
dopiero od lat pięćdziesiątych jest to szkoła pań−
stwowa. Później pojawia się Petrochemia i od tego
momentu Płock zaczyna mieć ambicje większe, niż
tylko szkoła podstawowa. Rodzi się chęć powrotu
do szkoły zawodowej (taką bowiem zakładał prof.
Paciorkiewicz), która powstaje 1 września 1968
roku.

– Szkoła powstała tuż po wojnie, w bardzo
trudnym okresie. Teraz minęło 60 lat i nadal nie
jest łatwo. Czy można te momenty porównać? 

– Na pewno kiedyś był większy zapał, ponieważ
wszystko zaczynało się od podstaw. Lata 80. i 90.
spowodowały, że ten zapał osłabł. W latach 90. po−
jawił się trend, żeby szkolnictwo przeszło pod za−
rząd gminy, a szkolnictwo artystyczne jako jedno
z nielicznych ostało się w Ministerstwie Kultury

i Sztuki. Wynikało to z obaw przed samorządem.
Uważam jednak, że skoro szkoła działa w Płocku to
powinna podlegać pod miasto, ponieważ władze
miasta wiedzą lepiej jakie są potrzeby. Na wszyst−
kie podobne przemiany zawsze patrzę z optymiz−
mem, a jedyne co może martwić to brak stabilizacji
finansowej. Subwencje w szkolnictwie ogólnoksz−
tałcącym nie pokrywają wszystkich potrzeb i resztę
musi dopłacić miasto, natomiast szkoła muzyczna
otrzymuje dotacje z Ministerstwa Kultury i Sztuki,
które są wyższe od subwencji, ale też nie pokrywa−
ją wszystkich kosztów.

– A co jest do zrobienia w najbliższej przy−
szłości? 

– Najważniejsze jest dokończenie tego, co trzy
lata temu rozpoczęliśmy z pomocą władz miasta
tzn. powstanie ogólnokształcącej szkoły muzycznej;
w chwili obecnej są to dwie szkoły ale w jednym bu−
dynku. W tym roku, 1 września, taka szkoła na pew−
no się pojawi. To będzie znaczący krok w kierunku
rozwoju tej placówki i tym śladem będziemy podą−
żać dalej, tzn. będziemy się starać, aby po szkole
podstawowej i ogólnokształcącej powstało także
gimnazjum. Mamy prawo o tym myśleć, ponieważ
dysponujemy odpowiednim lokalem.

– Jakie perspektywy stawia szkoła przed ab−
solwentami szkoły muzycznej, zważywszy że ry−
nek muzyczny jest pełen młodych ludzi, a dodat−
kowo muzyka klasyczna nie należy do najbar−
dziej popularnych?

– Nauczanie muzyki klasycznej na poziomie pod−
stawowym jest takie samo bez względu na to, jaką
muzykę w przyszłości dana osoba będzie wykony−
wała. Warto również pamiętać, że młody człowiek
chodząc na zajęcia i później ćwicząc w domu, cały
czas obcuje ze sztuką. Ma to duże znaczenie wycho−
wawcze, ponieważ człowiek pod wpływem sztuki
rozwija się również w innych kierunkach np. w na−
ukach ścisłych, a także oddziałuje to na jego ogól−
ną kulturę. Dlatego też mamy nadzieję jak najbar−
dziej upowszechniać naukę muzyki.

– Czego by Pan życzył sobie i szkole na kolej−
ne 60 lat?

– Chciałbym, aby rozwój tej szkoły był niczym
nie zmącony, a dzieci było nie 300 jak jest w chwi−
li obecnej, ale powiedzmy 600, bo takie szanse
stwarza obiekt. Poza tym Płock nie jest małym mia−
stem, więc 600 uczniów w naszej szkole to nie jest
wcale wygórowane marzenie.

– Dziękuję za rozmowę.

Stać nas na więcej
(Z dyrektorem PSM Mikołajem Burakowskim

rozmawia Marcin Cieplak)

Wszystko zaczęło się w 1945 roku, kiedy to
do Płocka przybył prof. Tadeusz Paciorkie−
wicz i zaczął budować szkołę kształcącą mu−
zyków. W 1968 roku placówka otrzymała sta−
tus szkoły zawodowej pod, funkcjonującą do
dziś, nazwą Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego.
Zaledwie pięć lat później jej mury opuszcza
pierwszych 10 absolwentów, z których aż 7
kontynuuje naukę na studiach wyższych. 

W minionym roku zakończył się remont bu−
dynku, oddano nową salę koncertową na 300
miejsc, a we wrześniu 2005 planowane jest
otwarcie Państwowej Podstawowej Szkoły
Muzycznej I stopnia. Szkoła dynamicznie się
rozwija, jeszcze dziesięć lat temu uczniów
było 40 a pedagogów zaledwie 9, w chwili
obecnej nauczycieli jest 56, a uczniów 330 —
zatem talentów na miarę skrzypka Andrzeja
Kacprzaka i śpiewaczki Doroty Balcerzak za−
braknąć nie powinno. Na tym jednak się nie
skończy, ponieważ możliwości budynku poz−
walają, aby uczyło się nawet 600 osób. mc
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Liczy 310 kart, w doskonałym stanie.
Pochodzi z roku 1487, z oficyny Boninu−
sa de Bonisa w Brescii. Jedynie safiano−
wa oprawa ze złoceniami powstała
w końcu XVIII wieku. To rzadkie i cenne
wydanie „La Commedii” Dante Alighie−
ri, które trafiło do TNP w 1918 roku jako
dar Ludwika Kunkla, warszawskiego
przemysłowca i kolekcjonera książek,
jest pierwszym dziełem prezentowanym
w cyklu jubileuszowym Thesaurus – li−
bri. Mieszkańcy Płocka rzadko mają
możliwość oglądania najcenniejszych
dzieł ze zbiorów Biblioteki im. Zieliń−
skich TNP. 185. rocznica powstania To−
warzystwa Naukowego Płockiego jest
doskonałą ku temu okazją. W każdym
miesiącu, począwszy od stycznia do czer−
wca Towarzystwo zamierza prezentować
swoje skarby bibliofilskie. 

Płocki egzemplarz „Boskiej Komedii”
należy do grona pierwszych druków ilu−
strowanych drzeworytami. Poemat zdobi
68 kunsztownych rycin. 27 ilustracji pier−
wszego rozdziału zostało pokolorowa−
nych czerwonym barwnikiem. Dziś trud−
no ustalić kto i dlaczego to zrobił. Część
Inferno (Piekło) zdobią 34 sceny, część

Purgatorio (Czyściec) 33, a Paradiso
(Raj) zaledwie jedna. Tekst poematu ob−
jaśnia odkrywczy, gruntowny komentarz
Christophoro Landino (filozof, profesor
poezji i retoryki na uniwersytecie floren−
ckim). Widoczne są też późniejsze
odręczne uwagi. Ze względu na wartość
inkunabułu mogliśmy go oglądać tylko
przez trzy dni stycznia. Podczas pierwszej
prezentacji wykład poświęcony Dantemu
i jego dziełu wygłosiła dr Agnieszka Ku−
ciak z Instytutu Filologii Polskiej Uniwer−
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu –
tłumaczka „Boskiej Komedii”.

– Wiele osób zraża się do niej, wi−
dząc dwie tercyny, a potem całą stronę
przypisów, ale one również są fascynu−
jące, np. historia Mahometa – mówiła
dr Agnieszka Kuciak. – Dopiero z przy−
pisów dowiadujemy się, że Dante uwa−
żał Mahometa za dostojnika kościoła
katolickiego, który chciał zostać papie−
żem, a kiedy zamiar się nie powiódł
„zdenerwował się” na chrześcijaństwo
i założył sobie inną religię. Z czytaniem
„Boskiej Komedii” zawsze był prob−
lem, bo za obszerna i niezrozumiała. 

– Wolter powiedział, że Dante będzie
zawsze wielki, bo nigdy nie będzie czyta−
ny. Każdy będzie milcząco przyjmował je−
go wielkość, nie sprawdzając jej – tłuma−
czyła dr Kuciak. – Jednak nawet w cza−
sach kiedy dzieło nie cieszyło się duża
estymą czytano je właśnie dla fragmen−
tów. Zdaniem tłumacza „Boskiej Kome−
dii” najbardziej interesujący, zwłaszcza
dla młodych osób, powinien być począ−
tek trzeciej i piąta pieśń „Piekła” oraz
XXVI z epizodem o Ulissesie, w której
Dante dopowiada dalszy ciąg „Odyssei”.
Dantejskie piekło to również kopalnia
wiedzy o włoskich stereotypach. – Boloń−
czycy są stręczycielami, a Siennejczycy
próżni – opowiadała dr Kuciak. – Są tak−
że ciekawostki dotyczące kuchni włoskiej.
W pieśni XVII, gdzie jest rozmowa Dante−
go z jego dziadkiem, który nakazuje mu
wygnanie padają takie słowa „doświad−
czysz jak gorzki jest cudzy chleb”. Uświa−
domiłam sobie, że tak naprawdę chodzi
o to „jak słony jest cudzy chleb”. I wła−
ściwie trudno to sobie uświadomić nie bę−
dąc Toskańczykiem, który przywykł do
chleba przyrządzanego bez soli. Innym
takim szczegółem jest to, że za szczegól−
ny rodzaj zbytku uważano używanie goź−
dzików do przyrządzania potraw. W jed−
nej z pieśni „Piekła” przykładem próżno−
ści i wystawności jest osoba, która piekła
bażanty na żarze z goździków. 

W tym miesiącu ”głównym bohate−
rem” będzie atlas Henricusa Hondiusa
z lat 1631−1634, składający się z około
50 map. Prelekcje wygłosi Adam Łu−
kawski właściciel drukarni Agpress
i kolekcjoner starych map. Kolejnym
dziełem, które obejrzymy w marcu, bę−
dzie ”Artis magnae artilleriae” Kazi−
mierza Siemienowicza z 1650 r. z licz−
nymi ilustracjami przedstawiającymi
m.in. rozmaite przykłady rakiet wielo−
stopniowych różnego kształtu, bardzo
nowoczesne jak na tamte czasy. (rł)

TNP odkrywa przed płocczanami swoje najcenniejsze skarby.
Pierwszym była „Boska Komedia” Dantego z XV wieku

Skarby Towarzystwa– Znowu w Płocku, panie Tomaszu?
O tej samej porze, jak rok i dwa lata te−
mu? – pytam jednego z najpierwszych
jazzmanów Europy po występie w sali
koncertowej Płockiego Ośrodka Kultu−
ry i Sztuki, 22 stycznia 2005 roku.

– Tak to się składa: przedtem gości−
łem w tym mieście sporadycznie – a
swoistą cezurę stanowił koncert w kate−
drze z Bornus Consort prawie cztery la−
ta temu. Zresztą lubię tu przyjeżdżać –
macie dobrą jazzową publiczność. 

Sądząc po kiepskiej frekwencji na cie−
kawym koncercie trójmiejskiego tria pod
wodzą trębacza Marcina Gawdzisia pięć
dni wcześniej, w ramach nowego cyklu
„Jazzowe poniedziałki”, można tu mieć
niejakie wątpliwości. Pan Tomasz jest
jednak w tym względzie w sytuacji
wręcz komfortowej: pełna sala, niekła−
many entuzjazm (dwa bisy), mimo że re−
pertuar prawie taki sam, jak w zeszłym
roku – instrumentalne medytacje, zatrą−
cające o dojrzałego Coltrane’a, latyno−
skie pulsacje rytmiczne (jednemu z lo−
kalnych jazzfanów kojarzą się słynne
Sketches of Spain innego tytana jazzo−
wej trąbki, Milesa Davisa). 

– Czy, podobnie jak rok temu, ma to
być przedsmak kolejnej płyty? Wtedy
była to Suspended Night, teraz zaś...

– To nie do końca tak. Nie mam w tej
chwili konkretnych planów w kwestii
następnego albumu. Mam natomiast
potrzebę wzięcia, by tak rzec, głębszego
oddechu, ogarnięcia różnych spraw,
dokonania pewnej syntezy...

– Czy jednak kontrakt ze słynną
w świecie jazzowym wytwórnią ECM
nie obliguje Pana do wydawania nowe−
go materiału w regularnych odstępach
czasu?

– Pod tym względem akurat nic nie
muszę i jest to iście komfortowa sytua−
cja dla artysty.

W istocie – jeśli artystę gnębią zobo−
wiązania i terminy, może na tym cier−
pieć jego sztuka. Muza pana Tomasza
cały czas ma się dobrze – co jest rów−
nież zasługą towarzyszącego mu Sim−
ple Acoustic Trio, czyli pianisty Marci−
na Wasilewskiego, kontrabasisty Sła−
womira Kurkiewicza i perkusisty Mi−
chała Miśkiewicza.

Pod ręką mistrza młodzi muzycy roz−
winęli się doprawdy niezwykle: Wasi−
lewski wyrasta na rodzimy odpowiednik
McCoy Tynera, a sekcja jest imponująco
sprawna i wszechstronna, jeśli chodzi
o artykulację i cieniowanie dynamiczne.
Ich potencjał doceniono też w ECM Re−
cords: 1 marca br., w austriackiej miej−
scowości Saint Gerold, odbędzie się pier−
wszy koncert promocyjny albumu Trio,
pierwszej samodzielnej płyty Simple
Acoustic Trio dla tej wytwórni. Tydzień
później – kolejny, bardziej nawet presti−
żowy występ tego rodzaju w Instytucie
Kościuszki w Nowym Jorku.

A za rok – najprawdopodobniej znów
spotkamy się w Płocku. A.D.

STAŃKO KOMFORTOWY

Podczas styczniowego spotkania
z płockimi studentami w Wyższej Szko−
le im. Pawła Włodkowica (przy okazji
promocji swojej najnowszej książki
„Ucieczka do Indii”), mówił o roli, jaką
zaczynają odgrywać w świecie państwa
azjatyckie. Na pierwszy plan wysuwają
się Chiny, które dzięki reformom gospo−
darczym rozwijają się w tempie 10 proc.
PKB rocznie, wyrastając tym samym na
mocarstwo nie tylko nuklearne, ale rów−
nież gospodarcze. Dla porównania Pol−
ska rozwija się obecnie w tempie około 5
proc, a to już jest duże osiągnięcie. Ozna−
cza to m.in., że Chiny w handlu z USA
mają ogromne nadwyżki, sięgające kil−
kuset miliardów dolarów. Gdyby rząd
chiński wymienił te pieniądze na euro to
prezydent Stanów Zjednoczonych Geor−
ge W. Bush znalazłby się w poważnym
dołku finansowym. 

Nie zawsze również pamiętamy o Tur−
cji, traktując ją jako niezbyt ważne pań−
stwo arabskie o unijnych aspiracjach,

zdaniem wielu osób, nie do końca uspra−
wiedliwionych. Warto jednak pamiętać,
że Turcja stoi przez dwojakim wyborem.
Z jednej strony UE, a z drugiej świat isla−
mu. Innej alternatywy nie ma. Jeżeli Tur−
cji nie przyciągniemy do siebie, to wyni−
kające z tego skutki mogą się dla nas oka−
zać bardzo negatywne. Warto bowiem
mieć na uwadze fakt, iż niedaleko Turcji
jest Afganistan – czołowy producent he−
roiny (30% rynku światowego). Niewiele
dalej znajdują się Turkmenistan i Paki−
stan, a także inne państwa arabskie upra−
wiające konopie, z których wyrabia się
heroinę. Jeżeli dołączy do nich Turcja,
granicząca z Europą, to będziemy mieli
uzasadnione podstawy do obaw.

Innym, również egzotycznym dla nas
krajem są Indie, które w przeciwień−
stwie do Chin nie są rozwinięte gospo−
darczo, jednak z racji miliardowej po−
pulacji, posiadają duży potencjał. Może
więc warto poznać ten kraj i przełamać
stereotypy już teraz. mc

Dla niewprawnego oka współczesna polityka rozgrywa się prze−
de wszystkim na trzech scenach: Irak, Stany Zjednoczone i Unia
Europejska. Jednak zdaniem Krzysztofa Mroziewicza, jest to
znacznie bardziej złożony układ.

Ucieczka do Indii

Co to jest Boska Komedia?
Poemat powstawał w latach 1308−

1321. Początek „Komedii” wyzna−
czył autor na Wielki Piątek 1300 ro−
ku. Dzieło napisane zostało w języku
włoskim, stylem powszednim „ko−
micznym”, stąd właśnie tytuł Kome−
dia. Drugi element tytułu „Boska”
dodali już potomni w 1555 roku, nie
nawiązywał on właściwie do treści
poematu, wskazywał jedynie na war−
tość samego dzieła.

Wyjątkowe znaczenie dla poematu
ma cyfra 3; utwór pisany tercyną
(strofa trzywersowa) podzielono na 3
części, z których każda zawiera po 33
pieśni (razem z pieśnią wstępną jest
ich 100 i 14 233 wersy). La Comme−
dia przedstawia alegoryczny opis
wędrówki Dantego przez zaświaty,
jako wznoszenie się człowieka
z upadku ku świętości, poprzez
oczyszczenie za sprawą mądrości
i miłości. Utwór o zachwycającej
plastyce obrazu – jest genialną synte−
zą ówczesnej wizji świata i mistyki
chrześcijańskiej z osobistym wąt−
kiem autora jego idealnej miłości do
Beatrycze. Historie, fakty, legendy
oraz prawdziwe postacie historyczne,
współczesne autorowi (wymienio−
nych z nazwiska i imienia jest aż 600,
są wśród nich osobiści znajomi i wro−
gowie) wypełniają symboliczną wę−
drówkę po pozaziemskich kręgach. 
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dokończenie z poprzedniego numeru

Dantejskie Sceny

W literaturze poświęconej ocenie twórczości Lasz−
czki najczęściej można spotkać się z opinią, że „Wod−
nik” nawiązuje do słynnej rzeźby Augusta Rodina
„Myśliciel” (liczne wersje od 1880 r.). Taki wpływ wy−
kazuje inna rzeźba z Muzeum Mazowieckiego w Płoc−
ku, „Siła myśli” („Myśliciel”) Bolesława Biegasa.

Sam Laszczka, tak jak i w przypadku innych prac,
nie potwierdzał takiego źródła inspiracji. Można
w tym wypadku przyznać rację rzeźbiarzowi, ale jed−
nocześnie zwrócić uwagę na bardzo bliskie relacje
z inną rzeźbą francuską, „Ugolino z dziećmi” (1859−
1861 r.) Jeana−Baptisty Carpeaux, wskazując również
na zależność „Myśliciela” Rodina od tej rzeźby, do
której artysta świadomie nawiązywał.

Źródłem dla grupy „Ugolina” była „Boska kome−
dia” Dantego, a od strony artystycznej twórczość Mi−
chała Anioła. Można również wskazać na antyczną
grupę „Laokoon i jego dwaj synowie duszeni przez
węża” z II−I wieku p.n.e. z Muzeum Watykańskiego.
Rzeźba Carpeaux wyobraża cierpienie i rozpacz ojca,
który patrzy na cierpienie i powolną śmierć swoich
dzieci, daremnie szukających u niego pomocy. Jest
więc ilustracją sił piekła.

„Myśliciel” Rodina należy do monumentalnej kom−
pozycji, do „Bramy Piekieł” (1880−1917 r., niedokoń−
czone), z której wybrane fragmenty rzeźbiarz wykony−
wał jako samodzielne prace. Swoje literackie źródło,
tak jak i tak rzeźba Carpeaux, ma również w twórczo−
ści Dantego i Michała Anioła, w Sądzie Ostatecznym
z Kaplicy Sykstyńskiej. Tyran Pizy, hrabia Ugolino
Donoratico, stał się ofiarą spisku i został skazany na
śmierć głodową w lochu wraz ze swymi synami i wnu−
kami. Według legendy miał pożreć własne dzieci.

Innym dziełem literackim, które wywarło wpływ na
powstanie „Bramy Piekieł”, jest poemat Charlesa−
Pierra Baudelaire’a „Jestem piękna”.

„Myśliciel” jako główna rzeźba tej kompozycji jest
umieszczony w zwieńczeniu wrót: To obraz Namięt−
ności – pisał Georges Rodenbach – wszystkich na−
miętności, oglądanych przez wielką postać znajdującą
się na szczycie, która przedstawia nawet nie Dantego,
lecz poetę wiecznego, zamyślonego i nagiego, w du−
chowej komunii z tym, co Baudelaire nazwał „nud−
nym widowiskiem nieśmiertelnego grzechu”. Bo jest
to w istocie Baudelaire odtworzony w rzeźbie, są to
zarówno Wrota do Ogrodu Kwiatów Zła, jak i Brama
Piekieł. [...] Brama pełna grzechów! Brama będąca
satanicznym treliażem, repertuarem namiętności, ra−
chunkiem sumienia ludzkości (wg A. Kotula, P. Kra−
kowski, „Rzeźba XIX wieku”, 1980 r.).

Szatan

Rzeźba Laszczki znana jest również jako „Szatan”
i „Demon”, tak była odczytywana przez współczes−
nych, wskazując tym samym na inną jej bazę źródło−
wą. Sztuka secesji nie wykształciła, tak jak epoka go−
tyku, własnej ikonografii diabła. Temat ten spora−
dycznie był podejmowany przez malarzy i rzeźbiarzy.
Ale w literaturze okresu Młodej Polski Lucyfer to po−
stać najważniejsza, „naczelny symbol−mit epoki”.

Na rzeźbę Laszczki należy spojrzeć nie tylko po−
przez legendę zasłyszaną w rodzinnych stronach, ale
przede wszystkim poprzez obraz szatana jaki stworzy−
ła epoka, a który wyrażony został w twórczości lite−
rackiej: Moderniści z reguły nie przywoływali warian−
tu ortodoksyjnego, którego przerażającą ikonografię
i negatywne znaczenie utrwaliło średniowiecze.
Wszakże pojawia się, i to dość często, szatan odraża−
jący, synonim absolutnego zła, skalania, absurdu i ni−
cości.

To „małe i nikczemne stworzenie” zamieszkuje pie−
kło Tetmajera, ono patronuje regresowi ludzkości ku
unicestwieniu (J. Kasprowicz, „dies irae”), w masce
pająka wysysa duszę Czerkaskiego (S. Przybyszewski,
„Synowie ziemi”), prowadzi wędrowca „w Noc, Roz−

pacz, w jądro Chaosu śmiertelne”. Zupełnie pozba−
wiony cech anielskich, jest „bydlęcą bestią” (K.
Przerwa Tetmajer, „Piekło”), ale dysponuje nieskoń−
czoną mocą. To „anihilator” istnienia, który rzeczy−
wistość pozbawia sensu i redukuje ją do przestrzeni
ciemnej, która nic nie znaczy” (Tetmajer, „Piekło”).

Ten młodopolski Szatan−Ojciec to Anty−Bóg nihiliz−
mu, unicestwienia, który „stężałą kroplą trucizny”
utrwala śmierć w „urnie Wszechświata”. Jego pro−
gramowym hasłem jest „niech nic nie będzie”, idea−
łem – „cały świat zniszczyć”, a wizerunkiem „spoj−
rzenie plwocin na dywanie (Tetmajer „Piekło”), któ−
re swą obecnością obraża istnienie (Wojciech Gutow−
ski, „Królestwo Antychrysta...”, w „Stulecie Młodej
Polski, 1995 r.).

Szatan w okresie Młodej Polski to Lucyfer, który
m.in. przywłaszcza sobie boskie idee prometejskie,
niesienia światła, postępu: Lucyfer, szatan urastają –
wobec wzrastającej fascynacji złem – do roli przodu−
jącej; stanowią symbole buntu przeciw losowi ludz−
kiemu. Ten ogień prometejski niesiony przez szatana:
to symbol buntu w imię szeroko pojętej wolności czło−
wieka (Maria Podraza – Kwiatkowska, „Symbolizm
i symbolika w poezji Młodej Polski”, 2001 r.)

Na tak wykreowaną rolę szatana należy również
spojrzeć przez pryzmat tradycji antycznych i chrześci−
jańskich, niezwykle ważnych w epoce Młodej Polski.
Wg tej pierwszej, zbuntowani przeciw Zeusowi Gi−
ganci zostają strąceni do Tartaru (mitycznego Piekła).
Tradycja chrześcijańska mówi o zbuntowanych anio−
łach, których Bóg również strąca w piekielną czeluść.
Człowiek jest buntowany przeciw Bogu, przeciw jego
dziełu, ponieważ jest wykorzystywany przez szatana
jako narzędzie przeciw Stwórcy.

Materialnym obrazem młodopolskiego szatana jest
właśnie „Wodnik” Konstantego Laszczki. Literacki
wzór niesie fałszywe światło oświecenia i wszystkich,
którzy się do niego zbliżą, wciąga w swoje sieci (do
stawu). Roman Rzymkowski

Konstanty Laszczka jest tym rzetelnie polskim talentem, który wiele wpływów w sobie wchłonął, ale rdzeń swój zostawił nienaruszony – i dał
Polsce twory, o których pamięć nie zaginie (Jan Kleczyński, „Sztuki Piękne 1925/1926).

Szatan ma barwę zieloną (2)

Konstanty Laszczka, „Wodnik”, glina pa−
tynowana, 1904 r., Muzeum Mazowieckie
w Płocku
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Michał Anioł, postać grzesznika
z „Sądu Ostatecznego”, 1536−1541,
fot. wg „Muzea Watykanu” 1982 r.

Jean−Baptista Carpeaux „Ugolino z dzieć−
mi”, 1859−1861 r., fot. wg A. Kotula, 
P. Krakowski, „Rzeźba XIX wieku”, 1980 r.

August Rodin, „Myśliciel, 1880 r.,
fot. wg M. Laurent, „Rodin”, 1991 r.
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Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe,
gdyby nie pieniądze – 40 tys. zł. – otrzy−
mane z Funduszu Grantowego dla Płoc−
ka. – Nigdy by nam się to nie udało bez
pomocy sponsorów i ludzi dobrej woli
– mówiła Bożenna Strzelecka, kierownik
produkcji, była członkini zespołu, obec−
nie dyrektor Książnicy Płockiej. 

Na premierę przybyli najstarsi człon−
kowie zespołu, ich rodziny oraz grupy
młodzieży, które obecnie tańczą.
– Tworzymy jedną, wielką rodzinę, któ−
ra powstała w 1946 roku – opowiadał
założyciel „Dzieci Płocka”, druh Wa−
cław Milke. 

Milke opowiada historię zespołu
również w filmie. Najpierw widać, jak
ubrane w stroje ludowe dzieci schodzą
Wzgórzem Tumskim nad Wisłę. Zdję−
cia są czarno−białe, Tumy zupełnie in−
ne, podobnie jak ubrania ludzi, którzy
oklaskują zespół. To materiał archiwal−
ny z początku lat 50., fragment „Kroni−
ki filmowej”. Zaraz potem następna
scena: ta sama piosenka, to samo, choć
nieco odmienione miejsce. I kolorowe
zdjęcia: to „Dzieci Płocka” z 2004 ro−
ku. A następnie znowu zdjęcia archi−
walne, przeplatane współczesnymi. 

Podczas premierowego pokazu, na
sali odzywały się głosy wzruszenia,
a tuż potem salwy śmiechu: – Patrzcie,
to Bogdan! O, a to ja!

Reżyserem filmu, trwającego 35 mi−
nut, jest Tadeusz Bystram. „Dzieci
Płocka” to siedem miesięcy ciężkiej
pracy: poszukiwania w archiwach tele−
wizji i Wytwórni Filmów Dokumental−
nych i Fabularnych, przeglądanie mate−
riałów z wyjazdów zespołu m.in. do
Francji, Niemiec, Japonii, wspomnienia
Wacława Milke, współczesne wielogo−
dzinne nagrania, m.in. nad Wisłą czy na
dziedzińcu Małachowianki. – Skopio−
wanie minuty czarno−białego, archi−
walnego nagrania kosztuje nawet pięć
tysięcy złotych – mówili twórcy filmu.
– Nie byłoby nas na nie stać, gdyby nie
pomoc życzliwych ludzi. Po wielu stra−
niach, materiały z telewizji otrzymaliś−
my za darmo, a w WFDiF uzyskaliśmy
dużą zniżkę.

– Mam nadzieję, że co roku na Dni
Historii Płocka, nie tylko mieszkańcy
naszego miasta będą mogli oglądać ten
przepiękny film – mówił Wacław Mil−
ke. – To dokument młodości i marzeń.

Premierze towarzyszyła wystawa fo−
tograficzna, pokazująca pracę na planie
filmowym. Autorem fotografii był Jan
Waćkowski. 

Film o zespole można kupić w księ−
garni Książnicy Płockiej przy ul. Ko−
ściuszki 6 oraz w siedzibie zespołu przy
Al. Jachowicza 34. Płyta DVD kosztu−
je 32 zł, a kaseta VHS – 28 zł. M.D.

Dziesięć lat temu Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerskiego Zes−
połu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” zrodził się pomysł nakrę−
cenia filmu o zespole. I w końcu się udało: 28 stycznia 2005 ro−
ku odbyła się jego premiera.

Dokument 
młodości i marzeń

Płocka Energetyka Cieplna uzyskała od miasta poręczenie finansowe na poży−
czkę, którą spółka chce zaciągnąć na realizację zadania pn. „Sieć cieplna magi−
stralna w technologii rur preizolowanych 2 x ABB D„ 406,4/560 – Magistrala C
– II etap w Płocku”. 

Magistrala jest już w połowie wybudowana, a jej zakończenie umożliwi dosta−
wę energii cieplnej na Podolszyce Północ i Południe, Boryszewo oraz Jędrzejewo.
PEC na dokończenie inwestycji planuje zaciągnąć preferencyjną pożyczkę w wy−
sokości 3 mln 589 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Miasto udzieliło poręczenia na kwotę 4 mln 578 tys. zł (po−
życzka wraz z odsetkami). Raty mają być spłacone przez PEC najpóźniej do koń−
ca grudnia 2019 roku. (m.d.)

Magistrala na raty

Od kilkunastu lat organizowany był
jako konkurs szkolny w Zespole Szkół
Odzieżowych Nr 8 (Igiełki). W latach
1990− 2000 przybrał formę konkursu
krasomówczego, a w 2001 roku została
rozszerzona jego formuła i do udziału
zaproszono również uczniów szkół po−
nadpodstawowych a później ponadgim−
nazjalnych z Płocka i okolic. Od 2002
roku – gdy nastąpiło połączenie szkół
(Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 8
i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6)
– konkurs odbywa się w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 6 przy ul. Padlewskie−
go 2.

Konkurs „PŁOCK HISTORYCZNY
– PŁOCK WSPÓŁCZESNY” jest jedy−
nym o zasięgu rejonowym, który pro−
muje nasze miasto i jego okolice, jed−
nocześnie popularyzując piękno i po−
prawność wypowiedzi w ojczystym ję−
zyku.

Tegoroczna edycja przygotowana zo−
stała przez nauczycieli ZSZ Nr 6: Graży−
nę Jabłońską i Katarzynę Sidorowicz.
Oprawę przygotowały: Wiesława Staroń
(poczęstunek dla uczestników i ich opie−
kunów) i Małgorzata Garlej (występ ar−
tystyczny Zespołu Ruchu i Wdzięku
„Gracja”).

W tej jubileuszowej edycji uczestni−
cy, reprezentujący 6 szkół z Płocka
i okolic, prezentowali wybrany przez
siebie temat przez 5 minut. Ocenie jury
podlegało: ujęcie tematu, wartość me−
rytoryczna, poprawność językowa oraz
ogólny wyraz artystyczny. Po tej części
uczestnicy losowali kopertę z foliogra−
mem, przedstawiającym charaktery−
styczny dla Płocka obiekt. W tej części

konkursu uczestnicy musieli wykazać
się znajomością Płocka, a zatem ocenie
jury podlegało: prawidłowe rozpozna−
nie obiektu, lokalizacja i krótka jego
charakterystyka.

Pięcioosobowe jury, pod przewod−
nictwem Mariana Nowaka – prezesa
Oddziału Miejskiego PTTK, główną
nagrodę – czternastocalowy telewizor
– postanowiło przyznać Bogdanowi
Kowalskiemu, który reprezentował
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
w Płocku. Zwycięzca, przygotowany
przez Małgorzatę Malicką, przedstawił
temat: Pomniki przyrody w Płocku.
Otrzymał on również nagrodę za szcze−
gólny wyraz artystyczny, przygotowu−
jąc ciekawe ilustracje z „Pomnikami
przyrody”.

Bardzo dobrze, zajmując drugie
miejsce, zaprezentował się uczeń z Zes−
połu Szkół Rolniczych w Studzieńcu,
Daniel Czerwiński, który pod kierun−
kiem Ewy Głowackiej przygotował te−
mat: Płock – miasto współczesne. Miej−
sce trzecie zajęła reprezentantka Zespo−
łu Szkół Zawodowych Nr 6 w Płocku,
Bożena Figiel, która opowiadała o ka−
tedrze płockiej (przygotowywana przez
Małgorzatę Czerwińską). 

Organizacja konkursu możliwa jest
dzięki wsparciu fundatorów nagród tj.:
PKN Orlen S.A., Telekomunikacja Pol−
ska S.A., Towarzystwo Naukowe Płoc−
kie, Mazowieckie Kuratorium Oświaty
– Delegatura w Płocku, Urząd Miasta
Płocka, PTTK OM w Płocku oraz indy−
widualnych sponsorów.

Grażyna Jabłońska
Katarzyna Sidorowicz

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 w Płocku odbył się V Po−
wiatowy Konkurs Krasomówczy „Płock Historyczny – Płock
współczesny”

Mówić najpiękniej

Nikogo dziś nie zaskoczy informacja,
że język angielski jest najpopularniej−
szym językiem świata. A skoro tak, to
może zaskoczy kogoś informacja prze−
ciwna, okazuje się bowiem, że w skali
świata najwięcej ludzi posługuje się
chińskim, następnie jest hindi i dopiero
za nimi sytuuje się angielski. Tak przy−
najmniej wynika z wypowiedzi prof. An−
drzeja Kozłowskiego, który w Domu
Darmstadt mówił na temat systemów ję−
zykowych. Wydaje się to dosyć zaskaku−
jące, zważywszy na fakt, że obecnie nie−
mal wszyscy uczą się mówić po angiel−
sku, a szkoły językowe wyrastają jak
grzyby po deszczu i nie skarżą się wcale
na brak kursantów. Czy zatem można
powiedzieć, że to właśnie angielski pod−
bija świat? Zdecydowanie tak, ponieważ
jego zasięg, w przeciwieństwie do chiń−
skiego, nie ogranicza się tylko do jedne−
go narodu i do jednego kraju.

W historii Europy można wyróżnić
cztery języki, które dzierżyły palmę
pierwszeństwa: łacina, francuski, nie−
miecki i obecnie angielski, który swoją
dominującą pozycję zaczął zdobywać
po II wojnie światowej. Amerykanie
pomogli pokonać Hitlera, finansowali
odbudowę Starego Kontynentu i osta−

tecznie stali się potęgą, z którą każdy
chciał utrzymywać kontakty gospodar−
cze. Te trzy czynniki przyczyniły się
w największym stopniu do obecnej po−
pularności angielskiego.

Jednak języki naturalne są dosyć
trudne i wymagają wielu lat nauki, za−
nim można się nimi płynnie posługi−
wać. Może więc rozwiązaniem byłoby
stworzenie nowego języka, który byłby
łatwy do nauczenia a jednocześnie
umożliwiałby porozumiewanie się nie
gorsze niż języki naturalne? Takiego
zadania podjął się Ludwik Zamenhof,
który ponad 100 lat temu opracował es−
peranto – język posiadający bardzo pro−
stą gramatykę i fleksję, nie zawierający
wyjątków i można się go nauczyć w 3
miesiące. Szacuje się jednak, że użyt−
kowników esperanto jest około 2 mln
na całym świecie, a zatem jest to mało
imponujący wynik, zwłaszcza, że spoś−
ród znanych, sztucznych języków (in−
terlingua, wolapik) jest on stosowany
najszerzej. Cóż, wydaje się, że tylko
naturalny język jest w stanie zyskać
ogólnoświatowy zasięg, ponieważ naj−
ważniejszym czynnikiem nie jest ani
gramatyka ani wymowa, ale popular−
ność narodu, w którym powstał. mc

Angielski, esperanto i inni
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* Złodzieje weszli do mieszkania przy
ul. Górnej i skradli biżuterię o war−
tości 4,5 tys. zł.

* Dwóch mężczyzn w wieku 23 i 29 lat
wpadło w ręce policji, gdy próbowa−
li skraść rynny z budynku przy ul.
Kazimierza Wielkiego. 

* 19−latek kierując Oplem Kadettem
nie dostosował prędkości, wpadł
w poślizg i zderzył się z Audi. Do
szpitala trafili dwaj pasażerowie Ka−
detta. Zdarzenie miało miejsce
w Grabinie.

* Na ul. Wiśniewskiego dwóch płoc−
czan w wieku 19 i 20 lat napadło na
kobietę, zabierając jej torebkę,
w której były pieniądze, telefon ko−
mórkowy i karta bankomatowa.
Sprawcy zostali zatrzymani i trafili
do aresztu.

* Z piwnicy przy ul. Pszczelej zginął
rower górski o wartości 800 zł. 

* Z parkingu przy ul. Na Skarpie zło−
dzieje skradli Opla Vectrę o warto−
ści 28 tys. zł.

* Dwaj mężczyźni, grożąc pobiciem
15−latkowi z Sierpca, zabrali mu te−
lefon komórkowy o wartości 480 zł.
Do zdarzenia doszło przy ul. Kwiat−
ka.

* Na ul. Padlewskiego 16−letni płoccza−
nin wyrwał z ręki mężczyźnie tele−
fon komórkowy o wartości 600 zł.

* Złodzieje zabrali z lady sklepu przy
Al. Jachowicza komputer przenoś−
ny. Straty – 3,8 tys. zł.

* 39−letnia kierująca samochodem Kia,
potrąciła poza przejściem dla pie−
szych 15−letnią dziewczynę, która
z obrażeniami ciała trafiła do szpita−
la. Do zdarzenia doszło na ul. Me−
dycznej. 

* Złodzieje wybili szybę w Renault
Kangoo, zaparkowanym przy ul.
Królewieckiej i zabrali panel od ra−
dia. Właściciel ocenił straty na 1 tys.
zł. 

* Sprawcy wybili szybę w punkcie
usługowym przy ul. Kwiatka i skra−
dli ponad 2,5 tys. zł oraz telefon ko−
mórkowy. 

* Z peugota, zaparkowanego przy ul. 3
Maja złodzieje zabrali radio o warto−
ści ok. 1 tys. zł. Natomiast z Fiata
Seicento (ul. Tumska) zginęło radio
o wartości 800 zł.

* Złodzieje wybili szybę w oknie bib−
lioteki przy ul. 3 Maja i zabrali ra−
diomagnetofon. Straty – 500 zł.

(m.d.)

Kronika policyjna

Straż Miejska ostrzega, że surowiej
będzie traktować kierowców, parkują−
cych pojazdy w niedozwolonych miej−
scach. Po okresie pouczeń i zwracania
uwagi nadszedł czas mandatów i wy−
wózki aut na parking, oczywiście na
koszt właściciela pojazdu. Jeśli ktoś nie
znajdzie swego samochodu pozosta−
wionego na terenie objętym zakazem
parkowania, to zanim zaalarmuje poli−
cję, że mu samochód ukradziono, niech
sprawdzi czy przypadkiem nie ma jego
pojazdu na parkingu przy ul. Łukasie−

wicza, naprzeciw stadionu Wisły (Plac
Celebry), gdzie odholowywane są za−
rekwirowane przez strażników zawali−
drogi.

Przypominamy, że Straż Miejska ma
prawo usunąć pojazd w dwóch przy−
padkach: gdy zaparkowany jest niepra−
widłowo i utrudnia ruch lub gdy wyglą−
da na porzucony. W tym drugim przy−
padku właściciel (jeśli uda się go usta−
lić) ma obowiązek odebrać go w ciągu
6 miesięcy. Po tym okresie samochód
przechodzi na własność gminy. (j)

Patrz, gdzie parkujesz

Najmłodsze dzieciaki ze Szkoły
Podstawowej nr 23 poznały Misia
Ratownika. Akcja, przeprowadzana
przez policję i straż pożarną oraz
krakowskie stowarzyszenie „Misie
ratują dzieci”, ma na celu pokazanie
zagrożeń, z którymi mogą spotkać
się najmłodsi. Nie były to jednak su−
che fakty i nudne plansze. Ucznio−
wie zobaczyli teatralne przedstawie−
nie, wspólnie ze Sprytnym Liskiem,
Życzliwym Zajączkiem i Misiem
Ratownikiem śpiewały piosenki,
tańczyły, a przede wszystkim uczy−

ły się jak np. nie wpuszczać obcych
do mieszkania. Cała akcja to dzie−
więć spotkań, podczas których dzie−
ciaki poznają dokładnie topografię
terenu wokół szkoły, będą wiedzieć,
gdzie mogą na nie czekać niebezpie−
czeństwa, nauczą się alarmować
służby ratownicze i poznają podsta−
wowe zasady udzielania pierwszej
pomocy. Dowiedzą się, że nie nale−
ży wchodzić zimą na zamarznięte
rzeki czy stawy, a z górki na san−
kach można zjeżdżać tylko z dala od
ruchliwych ulic. (m.d.)

Miś ratownik w akcji

Sposoby oszustów są coraz bardziej
wyszukane. Uważajcie więc kogo
wpuszczacie do domu, bo może was to
drogo kosztować. A odbywa się to tak:

Do drzwi puka kurier, który ma dla
Ciebie paczkę za zaliczeniem – ok. 500
zł., której nie spodziewałeś się. Z pozo−
ru wszystko wygląda normalnie – na
opakowaniu jest Twoje imię, nazwisko,
poprawny adres oraz nazwa nieznanej
Ci firmy. Kurier oświadcza, że jego za−
daniem jest tylko dostarczenie przesył−
ki i pobranie pieniędzy, ale jeżeli masz
wątpliwości, to on może zadzwonić
z twojego telefonu do firmy i „szybko
wszystko się wyjaśni”.

99 proc. osób nie podejrzewając pod−
stępu wpuszcza kuriera do domu i poz−
wala mu wykonać krótki telefon (ok. 1
min). Okazuje się, że faktycznie paczka
nie jest dla Ciebie i posłaniec grzecznie

wychodzi. Ale od tego momentu zaczy−
nają się kłopoty; po jakimś czasie przy−
chodzi rachunek telefoniczny na... rów−
nowartość nawet 10 tys. dolarów.

Dlaczego? Ten jeden krótki telefon
„obleciał” w międzyczasie cały świat
przez przekierowania komercyjne (Se−
szele, Wyspy Bali, Kajmany i wiele in−
nych – wszystko automatycznie), aby
w końcu trafić na sexlinie w Australii.

Jak to możliwe, skoro kurier wykrę−
cał numer stacjonarny? Połączył się
z numerem, zainstalowanym gdzieś
w wynajętym mieszkaniu, w którym
stoi sobie niepozorne urządzenie, które
natychmiast dokonuje przekierowania,
czy tego chcesz czy nie. 

Oczywiście nie masz szans na uzna−
nie reklamacji u swojego operatora, bo
połączenie było wykonane z Twojego
telefonu i za Twoją zgodą. (m.d.)

Numer na „paczkę”

Siedmiu mężczyzn podejrzanych
o rozboje zatrzymali płoccy policjan−
ci. Zarzuty postawiono pięciu nielet−
nim (16 i 17 lat z powiatu płockiego)
oraz dwóm dorosłym (18 lat). Udo−
wodniono im siedem rozbojów, któ−
rych dokonali od grudnia 2004 roku
do stycznia br. 

– Łupem sprawców padały telefony
komórkowe, zegarki, odzież – mówi
rzecznik płockiej policji Karol Dmo−
chowski. – Nie gardzili również małymi
sumami pieniędzmi. Kradli nawet 1 czy
2 złote.

Część skradzionych rzeczy udało
się odzyskać. Na wniosek prokuratu−
ry, sąd aresztował jednego z 17−let−

nich chłopaków na dwa miesiące.
– Wobec pozostałych środków zapo−
biegawczych nie orzeczono, ale spra−
wa jest rozwojowa – tłumaczy Karol
Dmochowski. 

W ręce policji wpadli również dwaj
chłopcy (15 i 17 lat), którym udowod−
niono 17 rozbojów. Od sierpnia 2004
roku włamywali się oni do samocho−
dów (najczęściej w okolicy ulic: Chopi−
na i Otolińskiej), skąd zabierali telefo−
ny, radia, pieniądze, odzież, kosmetyki,
dokumenty. – Właściciele straty wyce−
nili na kilka tysięcy złotych – mówi
rzecznik. – Chłopcy znani są policji,
byli już karani. Sprawą zajmuje się sąd
rodzinny. (m.d.)

Miejscy rozbójnicy

Ćwicz umysł
Nowo powstała sekcja “Relaks” Mi−

łośników Rozrywek Umysłowych pow−
stała jako inicjatywa obywatelska w dn. 7
października 2004 r. przy Klubie Osie−
dlowym Łukasiewicza za zgodą kierow−
nika klubu ob. Agnieszki Mazurowskiej,
jak również dyrekcji Płockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Uprzejmie informuję
o podjęciu czynnej działalności w środo−
wisku emerytów i rencistów osiedla “Ty−
siąclecia”.

W chwili obecnej spotkania odbywają
się raz w tygodniu. Podstawowa działal−
ność sekcji “Relaks” to:

– rozwiązywanie zadań 
szaradziarskich i doskonalenie 
warsztatu

– samokształcenie się i aktywne 
ćwiczenie umysłu oraz pamięci

– ocena pism szaradziarskich
– przygotowanie członków sekcji 

do udziału w I Maratonie “Szara−

dziarski Mistrz Klubów roku 2005” i I
Otwartych Mistrzostwach Miasta Płocka
(zasięg ogólnopolski — czerwiec 2005)

– nauka zasad gry umysłowej 
Scrabble

– przygotowanie członków sekcji 
do udziału w imprezach 
ogólnopolskich 

– systematyczne pozyskiwanie 
nowych osób

– zachęcanie do podejmowania no−
wych, własnych inicjatyw

Uprzejmie informujemy, że wystąpiliś−
my do Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej o wsparcie grantowe. Na ze−
braniu członków w dn. 22.10.04 r. ukształ−
tował się Zarząd Sekcji “Relaks”; Andrzej
Jakubowski — przewodniczący−koordy−
nator, Alina Zimmerman (członek), Jolan−
ta Życzyńska−Górecka (członek). Aktual−
nie sekcja liczy 15 członków. Planujemy
rozszerzyć swoją działalność na inne
osiedla Płocka. Za zarząd

Andrzej Jakubowski

z redakcyjnej poczty
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Cytat
numeru
Bardziej ciesz się
z wyświadczonych drugim 
niż odebranych dobrodziejstw,
bo za pierwsze masz chwałę,
a drugie wkładają na cię
ciężar wdzięczności. Sokrates

Latem ubiegłego roku działkowcy z POD im. Tade−
usza Kościuszki przy ul. Gwardii Ludowej zauważyli,
że na tyłach ogrodu, na rzeczce Brzeźnicy mają no−
wych sąsiadów. Początkowo myśleli, że to jacyś wan−
dale albo złodzieje niszczą rosnące nad rzeką drzewa,
ale takich śladów nie zostawia ani piła, ani siekiera...
Kiedy nad lustrem wody zaczęła piętrzyć się tama,
byli już pewni; to bobry! Sądząc po rozmiarach znisz−
czeń musi ich być przynajmniej kilka.

– Bardzo cieszymy się z takiego sąsiedztwa – mówi Je−
rzy Pisarski z POD im. T. Kościuszki – ale i trochę nie−
pokoimy się, że dając bobrom „wolną rękę” pozbawimy
się wody. Ogród nasz, w którym działki ma ponad 500
płocczan, czerpie wodę z ujęcia na Brzeźnicy, właśnie
w tym miejscu, które upodobały sobie bobry. Zabezpie−
czeniem ujęcia była dotychczas grobla ziemna. Bobry
w ciągu kilku tygodni ścięły kilkadziesiąt drzew i zbudo−
wały kilka tam, przez co woda spiętrzyła się na tym odcin−
ku i jej poziom podniósł się o około 1,5 metra, co grozi
rozmyciem grobli i zamuleniem, a w konsekwencji unieru−
chomieniem pomp, dostarczających wodę do ogrodu.

Działkowcy chcą zbudować, w miejsce zniszczo−
nej już częściowo grobli ziemnej, żelbetonową
osłonę ujęcia wody, ale nie mają na to funduszy.
Zwrócili się już o pomoc do Oddziału Środowiska
i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie−
go, liczą też na wsparcie władz miejskich, by za−
bezpieczyć warunki bytowania nowym mieszkań−
com naszego miasta (dzięki którym Płock ma do−
datkową atrakcję) a działkowcom pokojową koeg−
zystencję. Sprawa pilna, do zrealizowania wczesną
wiosną, zanim bobry uaktywnią się i zasypią całko−
wicie działkowe ujęcie wody. E.J.

Bobry w Płocku
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Nagrody 
czekają

Przypominamy listę uczestników
ankiety czytelniczej „Sygnałów
Płockich” (nr 20/116 i nr 21/117),
którzy jeszcze nie odebrali swoich
nagród. Są nimi: Janina Antoszkie−
wicz, Danuta Lubieniecka. Kry−
styna Baranowska i Tadeusz Jeż.
Nagrody czekają również na Roma−
na Prokopa i Borysa Kępczyńskie−
go, którzy nadesłali prawidłowe roz−
wiązania krzyżówki świątecznej (nr
21/117). Prosimy o odbiór nagród do
1 marca 2005 r. 

Król i trzy damy
Już są. Dwie, niespełna dwuletnie lwice przy−

jechały do Płocka z Holandii pod koniec stycz−
nia. Teraz lwia rodzina liczy cztery sztuki: jeden
samiec i trzy samice. (rł)
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Polonez 
maturzystów

Uciążliwy mróz, a zamiast strojów balowych kurtki,
czapki i szaliki. Okoliczności mocno nie sprzyjające na
„i raz, dwa, trzy...”, czyli studniówkowego poloneza.
Mimo to wspólny wysiłek został podjęty i tegoroczni
maturzyści zatańczyli na Starym Rynku przed ratuszem.
To pierwsza tego typu akcja w Płocku. Ci maturzyści,
którzy skorzystali z zaproszenia Prezydenta Płocka,
„Gazety Wyborczej Płock” oraz Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki, zjawili się w piątek, 4 lutego, na Sta−
rym Rynku. O godz. 13.00 kilkaset par ruszyło w takt
poloneza na czele z prezydentem Mirosławem Milew−
skim i jego zastępcami: Tomaszem Kolczyńskim, Da−
riuszem Zawidzkim i Piotrem Kuberą oraz dyrektorem
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ewą
Adasiewicz i redaktorem naczelnym „Gazety Wybor−
czej Płock” Piotrem Gądkiem. 

Licealistów i samorządowców wspierali profesjo−
naliści, czyli członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Wi−
sła”. Sam taniec trwał kilkanaście minut. (mk, rł)
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Bóbr europejski (castor fiber): długość 70−
100 cm, waga do 35 kg. Największy europejski
gryzoń ze spłaszczonym, szerokim, pokrytym łu−
skami ogonem. Palce tylnych nóg spięte błoną
pławną. Roślinożerny. Żyje w jednożeństwie, ro−
dzinami. Niegdyś pospolity, obecnie w niewielu
rejonach środkowej Europy. W minionych wie−
kach intensywnie odławiany ze względu na pięk−
ne futro (sierść brunatno−czarna) i tzw. strój bo−
browy – wydzielinę gruczołów odbytowych, sto−
sowaną jako lek.

Na zimę gromadzi zapasy pokarmu w postaci
gałązek (głównie topoli i wierzby), z których
zjada korę. Gałęzi używa również do budowa−
nia tam i bobrowych domków – żeremi, wysta−
jących do 1,5 m ponad poziom wody, z suchą
komorą mieszkalną, w której bobry spędzają zi−
mę. Nie zapadają w sen zimowy. Silnymi,
ostrymi siekaczami potrafią ścinać nawet grube
drzewa. Bobry kopią również nory w stromych
brzegach rzek.


