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W ciągu 6 lat istnienia SZPZOZ roz−
szerzył zakres świadczonych usług me−
dycznych w pionie lecznictwa zamknię−
tego o nowe oddziały szpitalne: psychia−
trii i leczenia zespołów abstynencyjnych,
chirurgii jednego dnia, zakład pielęgna−
cyjno−opiekuńczy, ortopedii z podod−
działem rehabilitacji schorzeń narządów
ruchu. W pionie ambulatoryjnym pow−
stały nowe poradnie: ortopedyczna, pre−
luksacyjna, chirurgiczna, medycyny
sportowej i medycyny pracy.

W początkowym okresie przekształ−
ceń spółka funkcjonuje w dotychczaso−

wej strukturze organizacyjnej tzn. że
nadal w szpitalu działa 8 oddziałów:
dziecięcy (20 łóżek), wewnętrzny (70
miejsc), ginekologiczno−położniczy (76
łóżek), noworodkowy (35 miejsc), psy−
chiatrii i leczenia zespołów abstynen−
ckich (45 miejsc), dzienny oddział psy−
chiatryczny (średnio 20 pacjentów),
chirurgia jednego dnia (10 łóżek), orto−
pedyczny (10 plus 15 na rehabilitację
narządów ruchu). Od lipca 2002 roku
pracuje Zakład Pielęgnacyjno−Opie−
kuńczy z 25 łóżkami dla osób w pode−
szłym wieku, wymagających całodobo−
wej opieki. Zapotrzebowanie na takie
usługi jest znacznie większe, ale na ra−
zie ograniczają je warunki lokalowe. 

Zaplecze diagnostyczne spółki stano−
wi – jak dotąd – laboratorium centralne,
mykologiczne, zakład diagnostyki obra−

zowej (rtg), pracownie – bakteriologicz−
na i cytologiczna oraz „szkoła rodzenia”.
Pomoc świadczona jest też w 3 porad−
niach: specjalistycznej przy ul. Miodo−
wej, rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia
i w poradniach przyszpitalnych przy ul.
Kościuszki oraz 4 przychodniach rejono−
wych: przy ul. Reja, Zielonej, Wolskiego
i w ośrodku zdrowia w Górach. Gabine−
ty stomatologiczne funkcjonują w szko−
łach oraz w przychodniach przy ul. Kole−
gialnej i Wolskiego. Do spółki należy
również apteka przy przychodni specjali−
stycznej na Miodowej.

Na początku tego roku w SZPZOZ
zatrudnionych było 666 osób i 96 na
umowy cywilno−prawne (dyżury, kon−
trakty specjalistów). Wartość zakon−
traktowanych w NFZ usług szpitalnych
na bieżący rok wynosi ponad 12 mln
858 tys. zł i jest o 2,3 proc. wyższa od
ubiegłorocznej.

Mimo kosztów poniesionych na tzw.
nadwykonania, których nie sfinansował
Narodowy Fundusz Zdrowia (707 tys. zł.),
w roku ubiegłym SZPZOZ poprawił pod−
stawowe wskaźniki finansowe i przestał
zwiększać straty. Od sierpnia wyniki fi−
nansowe są dodatnie. Uregulowano rów−
nież wszystkie zaległości (łącznie z odset−
kami) z tzw. ustawy 203. Tym niemniej,
zadłużenie jednostki w końcu ubr. wyno−
siło 2 mln 107 tys. 658 zł i 30 groszy.
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Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
został utworzony 1 września 1998 roku w wyniku przekształce−
nia ZOZ w samodzielną jednostkę. Teraz SZPZOZ przekształca
się w spółkę – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej.

Zdrowa spółka

Dziedziniec Szpitala św. Trójcy
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Radni wyrazili zgodę
na podwyższenie
wskaźnika procento−
wego określające−
go maksymalną
wysokość do−
datku miesz−
kaniowego.
Do tej pory
wynosił on 70
proc., teraz podwyż−
szono go do 90 proc. wy−
datków, przypadających na normatywną
powierzchnię zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub faktycznych wydat−
ków ponoszonych na mieszkanie, jeżeli
powierzchnia lokalu jest mniejsza lub
równa normatywnej powierzchni.

Grupa, która najbardziej zyska na tej
zmianie, to osoby długotrwale bezro−
botne, bez stałych dochodów, utrzymu−
jące się z zasiłków celowych i okreso−
wych, pobieranych z Miejskiego Oś−
rodka Pomocy Społecznej.

Jeśli liczba składanych wniosków
o dodatek mieszkaniowy gwałtownie
nie wzrośnie, to miasto wyda rocznie
więcej około 200 tys. zł. Według prze−
prowadzonych badań, około 10 proc.
rodzin uzyska większy dodatek miesz−
kaniowy. Średnio będzie to więcej o ok.
12−25 zł, maksymalna kwota o jaką po−

większy się dopłata wy−
niesie ok. 40−50 zł mie−

sięcznie. 
Na przykład, pię−

cioosobowa ro−
dzina utrzymu−
jąca się z zasił−
ków: rodzinne−

go, celowych i okre−
sowych o dochodzie 430

zł/miesięcznie, w której opłaty
mieszkaniowe wynoszą 350 zł, do tej
pory dostawała 245 zł dodatku miesz−
kaniowego. Po zmianie kwota ta wyno−
sić będzie ok. 300 zł.

Natomiast, trzyosobowa rodzina
utrzymująca się z zasiłku rodzinnego
i dodatków dla osób samotnie wycho−
wujących dzieci (383 zł) oraz zasiłków
celowych i okresowych z MOPS−u,
o dochodzie 726 złotych miesięcznie,
która za mieszkanie płaci 300 zł, otrzy−
mywała do tej pory 210 zł dodatku
mieszkaniowego. Po zmianie wskaźni−
ka otrzyma o 14 złotych więcej. 

Uchwała podjęta przez radnych wej−
dzie w życie po 14 dniach od opubliko−
wania jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, ale nie
wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
została opublikowana. M.D.

Dodatki mieszkaniowe

Niewiele więcej

Radni wyrazili zgodę na ich wynaję−
cie Jackowi Markiewiczowi, który
stworzy tam galerię. Budynki przy ul.
Kazimierza Wielkiego 24 i 24a mają
powierzchnię 25,30 i 34,66 mkw. Mar−
kiewicz chce tam otworzyć galerię a.r.t.

Dotychczas znajdowała się ona w bu−
dynku przy ul. Rybaki 7. Niestety, po
pożarze we wrześniu 2004 roku, budy−
nek został wyłączony z eksploatacji,
a galeria a.r.t prawie zniknęła z mapy
kulturalnej Płocka. 

Na niewielkiej powierzchni Markie−
wicz chce prezentować współczesną
sztukę polską i europejską. Galeria od
lat współorganizuje wystawy twórców
sztuki naiwnej, związanych z Płockiem
i okolicami. 

Projekt uchwały przewidywał wy−
najęcie okrągłych budynków na pięć
lat. Jednak na posiedzeniu Komisji
Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finan−
sowej padł wniosek, aby czas wynaj−
mu skrócić do trzech lat. 
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Już niedługo zaniedbane i puste Rogatki Dobrzyńskie zmienią
swoje oblicze. 

Galeria w okrąglakach
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* W szkołach trwa akcja Caritas „jałmuż−
na wielkopostna”. Dzieci wrzucają do pu−
szek pieniądze nie wydane w poście na sło−
dycze i inne przyjemności. Pieniądze przez−
naczone będą na wyposażenie hospicjów.
* Przed płockim sądem rozpoczęła się roz−

prawa przeciwko 35−letniej matce, która
rok temu po urodzeniu kolejnego dziecka,
spaliła je w piecu c.o.
* 20 płocczan zadeklarowało w Caritas

chęć adopcji dzieci osieroconych po tsuna−
mi. Co miesiąc wpłacać będą około 100 zł
na ten cel.
* Trwa akcja szczepienia psów i kotów

przeciw wściekliźnie. Zabieg kosztuje 15 zł.
* Zbieracze złomu okradają hydranty

z aluminiowych części. Bez nich niemożli−
we jest podłączenie np. pompy strażackiej.
* Zgodnie z wymogami unijnymi pszcze−

larze muszą zarejestrować swoje pasieki
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
* Już 150 osób korzysta (za pośrednic−

twem ratuszowego biura rzecznika osób
niepełnosprawnych) z bezpłatnych obia−
dów fundowanych przez niektóre lokale ga−
stronomiczne i szkolne stołówki.
* Podrożały okresowe badania techniczne

samochodów – z 92 do 98 zł.
* Nasi wioślarze z trenerem Wojciechem

Jankowskim trenują na zgrupowaniu
w Sierra Nevada.
* PKN Orlen zgłosił uczestnictwo w mię−

dzynarodowym programie „Partnerstwo
przeciw korupcji”, zrzeszającym obecnie
62 największe firmy z całego świata.
* Futboliści Wisły przegrali z rumuńskim

FC Oradea 0:1, a szczypiorniści wygrali
z MOSiR−em Zabrze 27:18.
* Angiokardiograf dotarł już do nowej pra−

cowni hemodynamicznej na Winiarach. Po−
nad 500 osób po zawałach będzie miało
szanse na wyleczenie w Płocku.
* Tylko w jednym tygodniu lutego sanepid

odnotował 370 zachorowań na grypę.
* Gazeta giełdy „Parkiet” uhonorowała

Orlen statuetką Byka i niedźwiedzia, za to,
że w 2004 roku akcje spółki okazały się naj−
lepszą inwestycją na giełdzie.
* Polski Związek Wędkarski podniósł op−

łaty roczne ze 150 do 204 złotych. W za−
mian obiecuje zarybianie i skuteczną walkę
z kłusownikami.
* 1 marca w siedzibie „Solidarności”

przy al. Jachowicza (godz. 12−15) i w
Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki
(godz. 12−15) pracownicy IPN przyjmo−
wać będą wnioski o udostępnienie mate−
riałów archiwalnych. (j)
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Prezydent zarządził
Przewodniczący Fundacji

Prezydent powołał Marka Kryszto−
fiaka na stanowisko przewodniczącego
zarządu Fundacji Płockiej na okres do
31 sierpnia br. Przypomnijmy, że Fun−
dacja wspiera dzieci szczególnie
uzdolnione, będące w trudnych warun−
kach materialnych.

Zespół ds. rewitalizacji

Powołany został zespół, którego za−
daniem jest opracowanie lokalnego
programu rewitalizacji miasta. W jego
skład wchodzą: Z−ca Prezydenta ds.
Rozwoju, dyrektorzy 6 wydziałów
Urzędu Miasta oraz kierownik Oddzia−
łu Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Na opracowanie programu zespół ma
czas do końca czerwca 2005.

Plan remontów

Prezydent zatwierdził plan remon−
tów budynków administrowanych
przez MTBS i MZGM−TBS na kwotę
2 mln 50 tys. złotych. Remontowane
będą m.in. dachy, docieplane ściany,
wymieniane okna, naprawiane schody,
wymieniane instalacje, opracowywana
dokumentacja. Prace prowadzone będą
w 24 budynkach.

Działki na drogi

Prezydent wyraził zgodę na naby−
cie w drodze nieodpłatnego przejęcia
na rzecz Gminy Płock 4 działek nie−
zabudowanych w obrębie Ciechomi−
ce o łącznej powierzchni ponad 4,5
ha z przeznaczeniem pod budowę
drogi dojazdowej do nowego mostu.
W sprawie przekazania gminie tego
terenu (po byłym PGR Góry) toczą
się negocjacje z warszawskim od−
działem Agencji Nieruchomości Rol−
nych.

Ośrodek PCK

Konkurs na prowadzenie ośrodka
wsparcia dla dzieci, młodzieży i doro−
słych na terenie osiedla Borowiczki
wygrał Zarząd Rejonowy PCK.
W związku z tym tej organizacji po−
wierzono prowadzenie ośrodka do
końca 2008 roku.

Konkurs na zdrowie

Ogłoszony został otwarty konkurs
ofert na wykonanie zadań publicznych
w zakresie ochrony i promocji zdro−
wia. O wyborze najlepszych zadecydu−
je 9−osobowa komisja konkursowa pod
przewodnictwem z−cy prezydenta Pio−
tra Kubery. (j)

Minęło pół miesiąca...

Autobus nr 30
Komunikacja Miejska – Płock infor−

muje, że od 14 lutego można dojechać
do Słupna nową linią autobusową nr
30. Trasa przebiega ulicami: od dwor−
ca przy al. Jachowicza, Bielską, Kwiat−
ka, Kolegialną, Wyszogrodzką, Har−
cerską, Borowiczki−Pieńki, Bielino,
Liszyno, Słupno. Rozkłady jazdy po−
winny być wywieszone na przystan−
kach. (j)
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Sześć nowych autobusów Komuni−
kacji Miejskiej jeździ już po Płocku.
I może nie byłaby to żadna rewelacja,
bo płocki tabor jest systematycznie wy−
mieniany, gdyby nie fakt, że w nowych
pojazdach zamontowane są kamery.
Tak zaczęła się walka Komunikacji
z wandalami. 

Długie, bo 12−metrowe MAN−y, wy−
posażone są w ekonomiczny silnik, zu−
życie paliwa jest niewielkie, bo na prze−
jechanie 100 kilometrów pojazd potrze−
buje niewiele ponad 30 litrów. Każdy
jednocześnie może przewieźć 100 pasa−
żerów i jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Do Płocka przyje−
chały z Sadów koło Poznania, gdzie

znajduje się fabryka. Tam też był mon−
towany sprzęt. – Jeden pojazd koszto−
wał około 500 tysięcy złotych – mówi
prezes KM, Mieczysław Magierski. 

W każdym autobusie zostały zainstalo−
wane po trzy kamery. Kierowca widzi na
małym monitorze nad głową, co się dzie−
je z tyłu pojazdu i dzięki temu ma możli−
wość szybkiego reagowania. Natych−
miast może powiadomić dyspozytora,
a ten w razie potrzeby policję. Materiał
może być również wykorzystywany póź−
niej, gdyż obraz z autobusu rejestrowany
i zapisywany jest na twardym dysku. Na
jednym dysku można nagrać 160 godzin. 

Komunikacja chciałaby, aby we
wszystkich płockich autobusach były
kamery. – Niedługo ogłosimy przetarg
na wyposażenie kolejnych – mówi Mie−
czysław Magierski. – Liczę, że potem
potrzeba nam będzie dwa, trzy miesiące
na zrealizowanie przedsięwzięcia.

Prezes ma nadzieję, że w niedługim
czasie w bazie przy ul. Przemysłowej
uda się stworzyć centrum monitoringu.
– To duży wydatek, ale bardzo potrzeb−
ny – argumentuje prezes spółki. – Wte−
dy kierowca nie zajmowałby się obser−
wacją pojazdu, a jego obowiązki prze−
jąłby dyspozytor. M.D. 

Czerwoniaki
kontrolowane

Do 8 kwietnia w klubie Płockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Łu−
kasiewicza 28 pracować będzie komisja
poborowa. Do stawienia się przed ko−
misją zobowiązani są mężczyźni uro−
dzeni w 1986 roku oraz starsi (ur. 1981−
1985), którzy dotąd obowiązku tego nie
spełnili. Zgłaszać się mogą także ochot−
nicy, którzy ukończyli 17 lat.

Do stawienia się przed powiatową
komisją lekarską wzywa się także po−
borowych urodzonych w latach 1977−
1985, którzy wcześniej czasowo uznani
zostali za niezdolnych do odbycia za−
sadniczej służby wojskowej i okres ten
upływa przed zakończeniem tegorocz−

nego poboru. Wzywane są również ko−
biety, posiadające kwalifikacje przydat−
ne do czynnej służby wojskowej (ur.
1981−1987), które w roku szkolnym
2004/2005 kończą naukę w szkołach
medycznych i weterynaryjnych.

Osoba zgłaszająca się do poboru po
raz pierwszy przedstawia komisji do−
wód osobisty (lub inny dokument, poz−
walający na ustalenie tożsamości), po−
siadane dokumenty lekarskie dotyczące
stanu zdrowia, fotografię (3x4 cm bez
nakrycia głowy), potwierdzenie zgło−
szenia się do rejestracji przedpoboro−
wych, dokument stwierdzający wyksz−
tałcenie lub pobieranie nauki. (j)

Idziemy do wojska Zapłać za psa
Przypominamy posiadaczom psów, że

najpóźniej do 15 maja powinni uregulować
podatek za swoje czworonogi. W tym roku
opłata wynosi 30 złotych.
Należność można
regulować w kasie
Urzędu Miasta (I
piętro) lub bez−
pośrednio na konto:
PEKAO S.A. I/O
Płock 65124031741111000028907170. Po
opłaceniu podatku każdy pies otrzyma me−
talowy numerek (na zdjęciu), który wyda−
wany jest w pok. C−143. Z podatku za psa
zwolnione są osoby po 65. roku życia i rol−
nicy. (j)
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Do 21 marca oferenci mają czas na
składanie wniosków o dopuszczenie do
udziału w przetargu na budowę dróg do−
jazdowych do nowego mostu. To mie−
siąc później niż zakładano. – Pierwszy
przetarg musieliśmy unieważnić – mówi
pełnomocnik Prezydenta ds. przeprawy
mostowej Andrzej Hancyk. – Ale już og−
łosiliśmy drugi i mam nadzieję, że nie bę−
dzie odwołań i protestów.

Zainteresowanie firm wykonaniem
inwestycji było duże. Specyfikację po−
brało ponad 20 różnych potencjalnych
wykonawców. Pełnomocnik wymienia
dwa powody unieważnienia przetargu.
Po pierwsze, Ministerstwo Infrastruktu−
ry nieoczekiwanie zmieniło numer pro−
jektu, który musi być zgodny z klasyfi−
kacją unijną. – Ponadto w specyfikacji
omyłkowo został wpisany atest, który
powinien mieć wdrożony wykonawca
– wyjaśnia Andrzej Hancyk. – Nie mo−
gliśmy tego żądać, bo to dotyczy mate−
riałów, a nie wykonawcy. Nie bez wpły−
wu jest bałagan panujący w polskich
przepisach; od 1 maja 2004 roku wiele
ustaw przestało działać, ale w mocy po−
zostają rozporządzenia do tych ustaw.

W pierwszym etapie, czyli do 21
marca br. oferenci muszą wykazać się
odpowiednimi finansami, doświadcze−
niem, potencjałem ludzkim oraz sprzę−
tem. – Potem mamy dziesięć dni na wy−
branie maksymalnie siedmiu firm i za−
proszenie ich do drugiego etapu, w któ−
rym o wyborze wykonawcy zdecyduje
tylko cena – mówi Andrzej Hancyk.
– Jak wszystko pójdzie dobrze, to 11
maja poznamy zwycięzcę przetargu i w
ciągu miesiąca powinno nastąpić prze−
kazanie placu budowy.

Wybrana firma będzie miała 14 mie−
sięcy na zrealizowanie inwestycji. 

Przypomnijmy, że most ma być goto−
wy do lipca 2005 roku. Na razie nie są
wykonywane na nim żadne prace, po−
nieważ uniemożliwia to pogoda.
– Temperatura konstrukcji stalowej
musi mieć przynajmniej pięć stopni
– wyjaśnia pełnomocnik. 

Gdy tak się stanie, będzie można
ostatecznie połączyć dwa brzegi mostu,
ustawić barierki zewnętrzne i energoch−
łonne, wykonać izolację i oświetlenie,
położyć asfalt oraz dokończyć malowa−
nie konstrukcji. M.D.

Drogi – drugie podejście
*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Przypomnijmy, że w październiku
Płock przystąpił do pilotażowego pro−
gramu budowy domów socjalnych. Mi−
nisterstwo na ten cel przeznaczyło 50
mln zł. Z całej Polski wpłynęło ponad
460 wniosków, z czego ponad 360 zo−
stało rozpatrzonych pozytywnie. Wnio−
sek Płocka znalazł się na 260. pozycji,
co oznacza, że został on rekomendowa−
ny warunkowo i w konsekwencji pie−
niędzy na inwestycję nie dostał. 

W budżecie miasta na 2005 rok na bu−
dynek zarezerwowano 1 mln zł. – Liczy−
liśmy dodatkowo na 500 tysięcy złotych
z ministerstwa – wyjaśnia dyrektor. – Ale
z inwestycji nie rezygnujemy, musimy tyl−

ko zweryfikować swoje plany. Zamiast 23
mieszkań, w bloku będzie około 20 lokali
o powierzchni od 25 do 40 mkw. Musimy
także obniżyć ich standard. 

W tej chwili tworzony jest projekt bu−
dynku. Sporządza go płocki Zakład
Usług Budowlanych „Apro”. Dyrektor
zakłada, że najpóźniej do końca czerwca
rozpocznie się budowa, a jej zakończenie
przewidziano na koniec roku.

– Liczymy, że ministerstwo uruchomi
normalny, a nie pilotażowy, program i wte−
dy będzie szansa na otrzymanie funduszy
– mówi Stanisław Stańczak. – Będzie moż−
na dostawić następny segment, bo chętnych
na takie mieszkania nie brakuje. (m.d.)

Mimo, że nie dostaliśmy pieniędzy z Ministerstwa Infrastruktury bę−
dziemy budować blok komunalny przy ulicy Miodowej – zapowiada
Stanisław Stańczak, dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.

Budowa bez ministerstwa

Płock będzie miał nową noclegownię
dla kobiet i matek z dziećmi. Powstanie
w ramach Miejskiego Centrum Roz−
wiązywania Problemów Społecznych
przy ul. Misjonarskiej 22. 

Na remont i przebudowę pomiesz−
czeń w byłym Technikum Samochodo−
wym miasto otrzyma 200 tys. zł z Mini−
sterstwa Infrastruktury. To efekt wspól−
nych starań Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych UMP, Wydziału Inwesty−
cji Miejskich i płockiego MOPS−u. 

Płock wykorzystał szansę, biorąc
udział w pilotażowym programie budo−
wy domów socjalnych. Ustawa (z 29
kwietnia 2004 r.) o finansowym wspar−
ciu tworzenia w latach 2004−2005 loka−
li socjalnych, noclegowni i domów dla
bezdomnych przewidywała konkurso−
wy tryb wyłaniania, dając gminom 90
dni (od 10 lipca) na złożenia odpowied−

nich wniosków. Do 8 października na
konkurs wpłynęło ich 466 na łączną
kwotę ponad 173 mln zł. 
Ustawa pilotażowa przewiduje pomoc
finansową w formie bezzwrotnego, go−
tówkowego zasilenia gminy, realizu−
jącej przedsięwzięcie. Może to być bu−
dowa nowych budynków lub remont
i przebudowa już istniejących. Przy
czym maksymalna wysokość udziela−
nej pomocy to 35 proc. kosztów całej
inwestycji. My poprosiliśmy o 26,24
proc. i udało się, ale noclegownia,
zgodnie z wymogami ustawy, musi po−
wstać do końca tego roku.

Wiadomo już, że będzie tam siedem
pokoi, a w nich 20 łóżek. Powstanie
również świetlica, zaplecze kuchenne,
a w piwnicy – pralnia i suszarnia. Noc−
legownia zajmie ponad 30 proc. po−
wierzchni przyszłego Centrum. (rł)

Miasto wygrało konkurs Ministra Infrastruktury na budowę lo−
kali socjalnych.

Azyl dla kobiet

Spółka gminna Rynex ogłosiła
otwarty konkurs na koncepcję architek−
toniczno−urbanistyczną zagospodaro−
wania Nowego Rynku oraz wybór in−
westora. Koncepcja ma obejmować
plac pomiędzy ulicami: Al. Jachowicza,
Nowy Rynek, Królewiecka. Do zagos−
podarowania jest ponad 18,5 tys. mkw.
powierzchni. 

Wykonawca jednocześnie będzie fi−
nansował inwestycję, zarządzał nią,
a potem eksploatował. 

Chodzi o podniesienie rangi placu
z miejsca o funkcji parkingowej do prze−
strzeni o wysokiej estetycznej atrakcyjno−
ści, do rangi „miejsca magicznego”,
przyciągającego obok codziennych użyt−
kowników również turystów – czytamy
w warunkach konkursu.

Stanąć ma tam obiekt handlowo−u−
sługowy. W budynku powinny znaleźć
się sklepy (z wyłączeniem hipermarke−
tów, czyli powierzchnia sklepu nie mo−
że przekraczać 1200 mkw.), usługi,
miejsca rozrywki, m.in. multikino (3−4

sale), kręgielnia, kawiarnie, fast foody.
Obiekt ma stanowić „bramę śródmie−
ścia” i wyróżniać się niepowtarzalną ar−
chitekturą, która będzie utożsamiana
z Płockiem. Inwestor będzie również
musiał zadbać o miejsca parkingowe
– planowany jest parking podziemny,
ale również dopuszcza się parking
w kubaturze budynku – 25 miejsc par−
kingowych na 1000 mkw. powierzchni
użytkowej. 

Firmy, które przystąpią do konkursu
muszą przedstawić dwa warianty za−
gospodarowania terenu: z i bez istnieją−
cego budynku tzw. „antypodkowy”.

Komisja oceniająca pomysły inwe−
storów weźmie pod uwagę m.in.: mie−
sięczną stawkę czynszu za 1 mkw.,
atrakcyjność architektury, pomysł na
zagospodarowanie. Wybrana firma na
zakończenie inwestycji będzie miała 12
miesięcy po uprawomocnieniu się de−
cyzji o pozwoleniu na budowę. 

Zwycięzcę konkursu poznamy naj−
prawdopodobniej w marcu. M.D.

Nowszy Nowy Rynek 

Prezydent Miasta Płocka
na podstawie art. 97a pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r., o gospodarce

nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) podaje do publicznej
wiadomości, że zamierza wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie

podziału nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie miasta Płocka

w obrębie Nr 9 WYSZOGRODZKA przy ul. Lenartowicza 13, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 398 o pow. 0,0845 ha,

przewidzianej w części dla realizacji inwestycji budowy ulicy,
łączącej ulicę Maneżową z ulicą Wyszogrodzką.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działka jest w posiada−
niu spadkobierców Stanisława Gajewskiego s. Józefa i Antoniny, zaś użytkownikiem jest
p. Bożenna Przybysz.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wymienionej nieruchomości winny
zgłosić swoje roszczenia w terminie do 15 kwietnia 2005 r. w Urzędzie Miasta Płocka –
Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa, Stary Rynek 1
(wejście od ul. Zduńskiej, I piętro pok. 128) i przedłożyć dokumenty potwierdzające po−
wyższe prawa.
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1. UCHWAŁA NR 648/XXXVII/05
zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia planów pracy stałych Ko−
misji Rady Miasta Płocka na 2005
rok.

2. UCHWAŁA NR 649/XXXVII/05
w sprawie zwolnienia z obowiązku
zbycia w drodze przetargu oraz
przeznaczenia do sprzedaży w for−
mie bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka
nr 282/1 położonej w Płocku przy
ul. Królewieckiej stanowiącej wła−
sność Gminy Płock.

3. UCHWAŁA NR 650/XXXVII/05
w sprawie wydzierżawienia nieru−
chomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Płock przy ulicy
Świętego Wojciecha w Płocku.

4. UCHWAŁA NR 651/XXXVII/05
w sprawie uzgodnienia lokalizacji
inwestycji celu publicznego o zna−
czeniu gminnym p.n.: budowa zja−
zdu na drogę publiczną o na−
wierzchni gruntowej o nazwie ul.
Gościniec wraz z budową ciągu
spacerowo – rowerowego na od−
cinku ca 40.0 m i oświetleniem
w ramach zadania inwestycyjnego
p.n. budowa ulicy Gościniec wraz
z infrastrukturą – przewidzianej do
realizacji na działkach nr ew.
1331/1, 1331/3 w Płocku przy ul.
Gościniec.

5. UCHWAŁA NR 652/XXXVII/05
w sprawie wyrażenia opinii doty−
czącej wydania przez Wojewodę
Mazowieckiego zezwolenia na real−
izację zadania inwestycyjnego o po−
tencjalnym wpływie na stan obszaru
Natura 2000 pn.:”Budowa oczysz−
czalni wód opadowych Grabówka”.

6. UCHWAŁA NR 653/XXXVII/05
w sprawie wyrażenia zgody na wy−
najęcie lokali użytkowych zlokali−
zowanych przy ul. K. Wielkiego 24
i 24a Panu Jackowi Markiewiczowi
z przeznaczeniem na galerię arty−
styczną.

7. UCHWAŁA NR 654/XXXVII/05
w sprawie podwyższenia wysokości
wskaźnika procentowego określają−
cego maksymalną wysokość dodat−
ku mieszkaniowego.

8. UCHWAŁA NR 655/XXXVII/05
w sprawie ustalenia opłat za pobyt
dzieci i osób pełnoletnich w rodzi−
nach zastępczych oraz ustalenia wa−
runków częściowego lub całkowite−
go zwolnienia rodziców z ponosze−
nia tych opłat.

9. UCHWAŁA NR 656/XXXVII/05
w sprawie zatwierdzenia statutów
Osiedli Miasta Płocka.

10. UCHWAŁA NR 657/XXXVII/05
w sprawie zaciągania zobowiązań
finansowych w ramach wydatków
bieżących wykraczających poza rok
budżetowy.

11. UCHWAŁA NR 658/XXXVII/05
w sprawie skargi Pana Romana Ja−
skulskiego zam. w Płocku – Lide−
ra Płockiej Grupy Obywatelskiej
na Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka dotyczącej publikowania
w Biuletynie Informacji Public−
znej protokołów z Sesji i Komisji
Rady.

12. UCHWAŁA NR 659/XXXVII/05
w sprawie zmian w budżecie mia−
sta Płocka na 2005 rok oraz prefi−
nansowania inwestycji pn. budowa
dróg dojazdowych (krajowych) do
II przeprawy mostowej w Płocku –
etap I Budowa odc.I i II.

13. UCHWAŁA NR 660/XXXVII/05
w sprawie otrzymania dofinansowa−
nia projektu pn.”Budowa dróg doja−
zdowych (krajowych) do II przepra−

wy mostowej w Płocku – etap I. Bu−
dowa odcinka I i II”.

14. UCHWAŁA NR 661/XXXVII/05
w sprawie zabezpieczenia środ−
ków finansowych na 2006 rok,
niezbędnych dla realizacji projek−
tu pn. „Budowa dróg dojazdowych
(krajowych) do II przeprawy mo−
stowej w Płocku – Etap I. Budowa
odcinka I i II" współfinansowane−
go ze środków Europejskiego Fun−
duszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – Transport na lata
2004 – 2006.

15. UCHWAŁA NR 662/XXXVII/05
w sprawie zabezpieczenia środ−
ków finansowych w latach 2006−
2007, niezbędnych dla realizacji
projektu pn."Budowa dróg doja−

zdowych (krajowych) do II prze−
prawy mostowej w Płocku – Etap
II. Budowa odcinka IV i V"
w związku ze zgłoszeniem inwe−
stycji do współfinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Sektorowego Programu Operacyj−
nego – Transport na lata 2004 –
2006.

16. UCHWAŁA NR 663/XXXVII/05
w sprawie otrzymania dofinansowa−
nia projektu pn."Ze stypendium ku
dojrzałości – program stypendialny
na rok szkolny 2004/2005".

17. UCHWAŁA NR 664/XXXVII/05
w sprawie otrzymania dofinansowa−
nia projektu pn."Ze stypendium po
tytuł – program stypendialny na rok
akademicki 2004/2005".

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta 
Płocka podjęte na XXXVII 
sesji w dniu 22 lutego 2005 roku:

Andrzej Nowakowski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Kiedy będzie wykonywana nawierz−
chnia ul. Chabrowej? 

Zbigniew Nowak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o podanie terminu rozpo−
częcia remontu chodnika w ul. Ko−
ścielnej. 2/ Proszę o naprawę na−
wierzchni przy studniach kanaliza−
cyjnych w ul. Kolejowej (skrzyżowa−
nie z Popłacińską i Dobrzykowskiej
z Kościelną) oraz wymianę pokryw
studni kanalizacyjnych na ww. uli−
cach. 3/ Proszę o podanie terminu
rozpoczęcia remontu ul. Popłaciń−
skiej, Krakówka, Gąbińska. 4/ Proszę
o podanie terminu rozpoczęcia i za−
kończenia remontu Przychodni Rejo−
nowej przy ul. Zielonej 40. 5/ Kiedy
zostanie rozpoczęta budowa dróg do−
jazdowych do nowego mostu? (każdy
odcinek oddzielnie) 6/ Czy drogą do−
jazdową do nowego mostu dla samo−
chodów ciężarowych będą ulice: Ci−
cha, Kościelna i Dobrzykowska? 7/
Proszę podać termin rozpoczęcia bu−
dowy ul. Sannickiej wraz z infra−
strukturą. 8/ Proszę o podanie termi−
nu rozpoczęcia budowy ul. Stocznio−
wej wraz z infrastrukturą. 9/ Na ja−
kim etapie jest nabywanie przez gmi−
nę Płock budynku przy ul. Popłaciń−
skiej 42 i jaki jest cel nabycia ww.
budynku.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zainstalowanie oświetle−
nia ulicznego (1 lampa) przy bloku
mieszkalnym w ul. Przyszkolnej 18.
2/ Proszę o zainstalowanie lampy
ulicznej, oświetlającej przystanek
przy ul. Góry. 3/ Na prośbę miesz−
kańców ul. Nowociechomickiej,
wnoszę o uporządkowanie nazewnic−
twa tej ulicy (jest źle oznakowana).
4/ Proszę o wzmożenie kontroli fun−
kcjonariuszy policji i straży miejskiej
w pobliżu Gimnazjum nr 2 przy ul.
Jakubowskiego. 5/ Proszę o wyjaś−

nienie przyczyn nie przyjmowania
przez schronisko bezdomnych psów
i kotów. 6/ Proszę o podjęcie skutecz−
nych rozwiązań w sprawie kontaktów
telefonicznych mieszkańców miasta
z policją i strażnikami. 7/ Mieszkańcy
bloków na osiedlu Kolegialna proszą
o zdemontowanie z balkonów eternito−
wycyh elementów (zawierających az−
best). 8/ Czy planowany jest monito−
ring mniejszych osiedlowych ulic – je−
żeli tak to jakich i kiedy? 9/ Proszę
o zmodernizowanie krótkiej (ok. 90 m)
osiedlowej uliczki pomiędzy ul. Kiliń−
skiego i Gradowskiego. 10/ Proszę
o przeniesienie siedziby Rady Osiedla
„Kolegialna” do lokalu ogólnodostęp−
nego dla wszystkich mieszkańców tj.
na parter.

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
(rozpoczęto tam budowę bloku
MTBS).

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie naprawy nierówności
powstałej na skrzyżowaniu ulic: Ki−
lińskiego z 3 Maja. 2/ W sprawie ko−
rekty jazdy linii autobusowej 28 (z
wykorzystaniem przystanku obok po−
litechniki i Kauflandu). 3/ W sprawie
dużej nierówności nawierzchni asfal−
towej na skrzyżowaniu ulic: Gradow−
skiego i Krótkiej. 5/ W sprawie umo−
wy dotyczącej konserwacji słupów
oswietleniowych w Płocku. 
6/ W sprawie doprowadzenia do sta−
nu pierwotnego ulic: Medycznej
i HDK na osiedlu Winiary. 
7/ W sprawie braku przedstawiciela
samorządu w Konwencie Państwo−
wej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
8/ W sprawie wykupu nieruchomości,
znajdującej się u wylotu ul. Skłodow−
skiej od PSS Społem, w celu uzyskania
terenu pod drugie pasmo ul. Kobyliń−
skiego. 9/ Co było powodem rezygna−
cji Prezydenta Płocka z udziału w pra−
cach Konwentu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej? Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych  zgłoszone 
między sesjami Rady Miasta: 

Przypomnijmy, że obejmuje on
fragment ulicy o pow. 3635 mkw od
skrzyżowania ul. Kościuszki z pl. Na−
rutowicza do skrzyżowania z ul.
Kwiatka i Kolegialną.

21 lutego nastąpiło otwarcie ofert.
Swoje propozycje złożyli: Przedsię−
biorstwo Robót Inżynieryjno−Melio−
racyjnych „Melbud” z Grudziądza,
konsorcjum płockich firm na czele
z Vectrą (plus m.in. Wereszczyński,
Wałęsa, Rybicki, Malara), Hydrobu−
dowa−6 z Warszawy oraz kolejne
konsorcjum płockich firm, którym
przewodzi Inbud (plus Bieńkow−
ski&Osicki, Elektroinstal). Różnica
w zaproponowanych przez firmy ce−
nach sięga 3,6 mln zł; najtaniej prze−
budować Tumską chce Melbud – za−
proponował 6,1 mln zł brutto, Vectra
– 6,85 mln zł, drugie płockie konsor−
cjum firm – 9,3 mln zł, a Hydrobudo−
wa – 9,7 mln zł. 

Po dokładnej analizie, zostanie wy−
brany wykonawca. Prace ruszą praw−

dopodobnie wiosną. Nie będzie to ła−
twa inwestycja, gdyż najpierw muszą
być przeprowadzone prace archeolo−
giczne. Nie wiadomo, co znajdą ar−
cheolodzy i czy z tego powodu nie
przedłuży się przebudowa. 

Nowa ulica Tumska ma stanowić
salon miasta z funkcją handlową, ga−
stronomiczną i spacerową. Będą też
specjalne miejsca do odpoczynku,
a projektanci zadbali także o zieleń.
Posadzone zostaną gatunki, które do−
brze znoszą zanieczyszczenia środo−
wiska: klon kulisty, wiśnie japońskie
i liściaste krzewy zimozielone oraz ja−
łowce. Na placu przed „Przedwioś−
niem” ma stanąć fontanna wraz z gra−
nitowymi siedziskami. Wyjątkowość
tego miejsca w nocy podkreślona zo−
stanie iluminacją, tworzącą sklepienie
placu. Zostanie również wymieniona
nawierzchnia, która wykonana będzie
z granitu w kolorach piasku i szarości,
z ozdobnymi kręgami i rozchodzący−
mi się falami. (m.d.)

Cztery firmy rywalizują o przebudowę i modernizację ulicy
Tumskiej (I etap)

Jedna z czterech
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W ogólnym odczuciu sytuacja na ryn−
ku pracy nie zmieniła się. Niewielki
wpływ na nią ma zatrudnianie stażystów
(w samym Urzędzie Miasta w roku
ubiegłym kilkumiesięczne zatrudnienie
znalazło 113 absolwentów), organizowa−
nie robót publicznych (84 osoby), czy za−
stosowanie dla przedsiębiorców ulgi
w podatku od nieruchomości, z której
skorzystały zaledwie 3 firmy. Zaintereso−
wanie Płockim Funduszem Poręczeń
Kredytowych jest zerowe, w związku
z czym – jak mówiono na sesji – trzeba
zastanowić się nad zmianą jego funkcjo−
nowania. 

Wielkie nadzieje wiążemy z Płockim
Parkiem Przemysłowo−Technologicz−
nym, ale na jego efekty przyjdzie pocze−
kać. Dotychczas rozmowy w sprawie in−
westowania w Parku prowadzono z 7 fir−
mami: belgijską logistyczną, motoryza−
cyjną z Japonii, francuską handlującą
urządzeniami z polietylenu, polską zaj−
mującą się przetwórstwem tworzyw
sztucznych i firmą produkującą chemika−
lia do leków, niemiecką recyklingową
i włoską z branży poliolefinowych two−
rzyw sztucznych.

Jak podkreślał na sesji Jarosław Troch
(na zdjęciu) – od dwóch miesięcy pełno−
mocnik Prezydenta ds. rozwoju gospo−
darczego i aktywnych form zwalczania
bezrobocia – miasto ma niewielki wpływ
na kształtowanie rynku pracy. Jego para−
doksem jest fakt, że wzrost gospodarczy
nie przekłada się na nowe miejsca pracy.
Przedsiębiorcy wolą inwestować w tech−
nologie niż w ludzi z tej prostej przyczy−
ny, że opodatkowanie kapitału wynosi
19%, a odprowadzane zobowiązania za
pracownika kształtują się od 41 do 47%
jego płacy. Praca w kraju jest za droga –

argumentował – i dopóki to się nie zmie−
ni, nie ma co liczyć na znaczące zwię−
kszenie zatrudnienia.

Działania, które staramy się wspierać
polegają przede wszystkim na zwiększe−
niu zdolności bezrobotnych do poszuki−
wania pracy, do ustawicznego szkolenia
się, zdobywania nowych kwalifikacji,
rozszerzających ich ofertę. Czasy, gdy
większość osób w wyuczonym zawodzie
przepracowywała całe życie, należą już
do przeszłości.

Lech Latarski zwrócił uwagę, że mamy
do czynienia ze swego rodzaju błędnym
kołem; społeczeństwo ubożeje, co spra−
wia, że zmniejsza się popyt na towary
i usługi, w ślad za mniejszym popytem
producenci zmniejszają produkcję, ogra−
niczając zatrudnienie i powiększając gro−
no kupujących minimum.

Prezydent Mirosław Milewski po−
wiedział, że trzeba zastanowić się nad
większymi zachętami dla przedsiębior−
ców, tworzących nowe miejsca pracy
i przygotowywać tereny dla przyszłych
inwestorów, nie poprzestając na parku
technologicznym, Nowym Rynku czy
bulwarze nad Wisłą. E.J.

Radnym przedstawiono obszerną informację na temat realizacji po−
stanowień uchwały w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia. 

Praca jest za droga

Mimo, że Zygmunt Buraczyński
chciał, aby jeszcze dokładniej przedy−
skutować zmiany, za przyjęciem no−
wych statutów Rad Osiedli było 13 rad−
nych, przeciw – 5, a jeden radny
wstrzymał się od głosu. – Nowe statuty
nakładają na społeczne rady obowią−
zek pisania mnóstwa sprawozdań i do−
kumentów – argumentował Buraczyń−
ski. – Obawiam się, że zniechęci to Ra−
dy Osiedli do podejmowania wielu ini−
cjatyw.

Z kompetencji wykreślono zapis, że
absolutorium, jakie udziela Rada Za−
rządowi ma zostać udzielone do 30
kwietnia za rok ubiegły w formie uch−
wały. W nowych statutach dopisano
również, że każda uchwała Rady Osie−
dla powinna zawierać: numer, datę, ty−
tuł, podstawę prawną, przedmiot spra−
wy (np. określenie kwoty, celu i cha−
rakteru wydatków), określenie podmio−
tu zobowiązanego do jej wykonania
oraz termin wejścia w życie oraz ewen−
tualnie czas obowiązywania.

Nowe statuty określają również zasa−
dy postępowania w przypadku złożenia
rezygnacji przez przewodniczącego ra−
dy z pełnionej funkcji. Wtedy Rada
Osiedla na najbliższej sesji – nie póź−
niej niż miesiąc od złożenia rezygnacji
– podejmuje stosowną uchwałę. Jeśli
nie zostanie ona podjęta, rezygnacja
jest automatycznie przyjęta w ostatnim
dniu miesiąca.

Przewodniczący będzie także zobo−
wiązany do podpisywania upoważ−
nień do przeprowadzenia kontroli

przez Komisję Rewizyjną. W pun−
kcie, w którym mowa jest o składaniu
sprawozdań, pojawił się nowy zapis
o tym, że przewodniczący musi zło−
żyć do Biura Obsługi Rady Miasta
sprawozdania rzeczowo−finansowe
(za pierwsze półrocze do 20 lipca,
a za cały rok do 31 stycznia następne−
go roku). W oparciu o nie powstanie
zbiorcze zestawienie, z którym za−
pozna się Skarbnik Miasta.

W nowych statutach wymieniono
kompetencje Sekretarza Rady, do któ−
rych należy: sporządzanie protokołów
z posiedzeń, nadawanie numerów pod−
jętym uchwałom oraz prowadzenie re−
jestru uchwał. 

W przeciwieństwie do starych statu−
tów, w nowych pojawił się zapis, że ra−
da obraduje na sesjach zwoływanych
nie tylko przez przewodniczącego, ale
także może to zrobić jego zastępca.
Protokoły z posiedzeń Rady oraz posie−
dzeń Zarządu muszą zawierać: numer,
datę i miejsce, stwierdzenie prawomoc−
ności posiedzenia, załączona musi być
także lista obecności, porządek i prze−
bieg obrad, wynik głosowań nad uch−
wałami, teksty zgłoszonych i przyję−
tych uchwał oraz podpisy przewodni−
czącego i sekretarza. 

Największe zmiany nastąpiły jed−
nak w rozdziale dotyczącym mienia.
Umowy dotyczące siedziby dla Rady
Osiedla oraz zabezpieczenia mediów
(opłaty za energię elektryczną, ciepl−
ną, gaz, wodę, telefon) zawiera Prezy−
dent Miasta. Źródłami finansowania
wydatków samorządu osiedlowego są:
środki z budżetu miasta oraz np. od
osób prawnych i fizycznych, a także
dochody z mienia przekazanego. Pie−
niądze mogą być przeznaczone na:
działalność bieżącą, a w szczególno−
ści na materiały biurowe, środki czy−
stości, usługi pocztowe, bilety komu−
nikacji miejskiej oraz drobne wyposa−
żenie siedziby. Wysokość zakupu oraz
limit wydatków bieżących określa za−
rządzeniem Prezydent. Ponadto środki
finansowe mogą być przeznaczona na
organizację przedsięwzięć sportowo−
rekreacyjnych dla mieszkańców osie−
dla oraz spotkań, np. z okazji świąt,
Dnia Dziecka itp. Wydatki muszą być
dokonywane na podstawie faktur
VAT lub rachunków wystawionych
przez Urząd Miasta. Następnie muszą
być one opisane według załączonego
wzoru i zostać dostarczone do Od−
działu Finansowo−Księgowego za
pośrednictwem Biura Obsługi Rady
Miasta w terminie nie krótszym niż na
trzy dni przed upływem terminu zap−
łaty. Nadzór nad działalnością finan−
sową osiedla sprawuje Skarbnik Mia−
sta Płocka, który może zakwestiono−
wać wydatki, jeśli są niezgodne
z ustawą o finansach publicznych.

Małgorzata Domańska

Statuty Osiedli 

Nowe kompetencje
i obowiązki

Komisji Gospodarki Komunalnej
Komisja spotykała się w ubiegłym roku 27 razy (od

9.01.04 do 9.01.05 r.). Siedem posiedzeń było wspólnych
z Komisją Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, jedno
– wyjazdowe. Członkowie komisji spotkali się wówczas na
Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO
2004 w Poznaniu. 

Komisja zajmowała się m.in. realizacją remontu sieci
ciepłowniczej w 2003 r., oceną stanu bezpieczeństwa
publicznego, wynikami działalności spółek skarbu gmi−
ny, polityką mieszkaniową i sposobami usprawnienia ru−
chu w mieście. Przyjęła informacje na temat realizacji
zadań inwestycyjnych z działu Gospodarka Komunalna
(za I półrocze) oraz dotycząca oczyszczania miasta, gos−
podarowania odpadami komunalnymi i ich utylizacją.
Komisja oceniła również wykonanie budżetu za poszcze−
gólne okresy i opiniowała projekt budżetu na 2005 r.
W okresie sprawozdawczym komisja przygotowała 6
wniosków oraz 10 zapytań w formie wyciągów z proto−
kołów.

Od 3 czerwca Komisja działa w niezmienionym 6−osobo−
wym składzie: Elżbieta Popczuk (przewodnicząca), Zbi−
gniew Nowak (wiceprzewodniczący), Lech Latarski, Violet−
ta Kulpa, Zygmunt Buraczyński, Wiesław Kossakowski. 7
grudnia 2004 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o rozszerzeniu
składu komisji. Nowym członkiem został Arkadiusz Iwa−
niak.

Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
W ubiegłym roku komisja powołała ze swojego składu dwa

zespoły: ds. rad osiedli (13.09.04 r., w składzie: Violetta Kulpa,
Bożena Musiał, Sławomir Goszkowski) i ds. zbadania funkcjo−
nowania Szkoły Podstawowej nr 23 (25.10.04 r., w składzie: Sł.
Goszkowski i Zenon S. Wiśniewski). Pierwszy zajmuje się ana−
lizą wydatków Rad Mieszkańców Osiedli i opracowaniem
wniosków na temat bieżącego ich funkcjonowania, drugi – ba−
da stan techniczny placówki. 

Komisja przedstawiła roczne sprawozdanie ze swojej
działalności (od 25.11.03 do 30.11.04 r.). Na 22 posiedze−
niach członkowie komisji analizowali m.in. zadłużenie mia−
sta, wydatkowanie środków budżetowych na budownictwo
mieszkaniowe, wykup gruntów (za okres 1998−2002) pod
drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej, sprawozdania
finansowe Funduszu Grantowego.

W okresie sprawozdawczym komisja wypracowała 20
wniosków, 15 z nich skierowała do Prezydenta Płocka, 5 do
Skarbnika Miasta.

Od 3 czerwca komisja działa w 9−cioosobowym składzie:
Violetta Kulpa (przewodnicząca), Andrzej Nowakowski
(wiceprzewodniczący) Zenon S. Wiśniewski, Lech Latarski,
Sławomir Goszkowski, Stanisław Nawrocki, Tomasz Kor−
ga, Jacek Jasion, Bożena Musiał. 23 listopada 2004 r. Rada
Miasta podjęła uchwalę o wygaśnięciu członkostwa Stani−
sława Nawrockiego (w związku z jego śmiercią) w Komisji
Skarbu, Budżetu i GF. (oprac. rł) 

Sprawozdania 
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W Płocku jest ponad 10 tys. osób nie−
pełnosprawnych. Miasto realizuje samo−
rządowy program na ich rzecz, który zo−
stał uchwalony w kwietniu 2001 roku.
Określa on pięć głównych zadań w za−
kresie pomocy osobom niepełnospraw−
nym: kształtowanie świadomości społe−
czeństwa na temat idei integracji, po−
trzeb, możliwości, praw i wkładu osób
niepełnosprawnych w życie społeczne;
wspieranie rodzin; inicjowanie i monito−
rowanie zmniejszania barier architekto−
nicznych, urbanistycznych i w komuni−
kowaniu się na terenie miasta; poradnic−
two, informowanie i reprezentowanie
osób niepełnosprawnych w rozwiązywa−
niu ich problemów społecznych i zdro−
wotnych oraz monitorowaniu liczby
osób pod względem rodzaju niepełno−
sprawności, wieku, wykształcenia, sytu−
acji materialnej i zatrudnienia. 

– Stale obserwujemy jak inne samo−
rządy w kraju radzą sobie z tym proble−
mem – relacjonował zastępca prezydenta
Piotr Kubera. – Płock należy do czołów−
ki. Podejmujemy cykliczne i jednorazowe
działania.

Zastępca Prezydenta wymienił tu
m.in. współorganizację w 2004 roku
międzynarodowej konferencji na te−
mat tolerancji, w której wzięła udział
młodzież, osoby duchowne oraz
przedstawiciele Fundacji Schuman−
na. W ubiegłym roku rozpoczął się
także program dowożenia przez Ko−
munikację Miejską pacjentów do
Centrum Onkologii w Warszawie,
z którego skorzystało 75 osób. Po−
nadto miasto wsparło Międzynarodo−
wy Turniej Tenisa na Wózkach Orlen
Polish Open, zorganizowało wiele
pikników i imprez integracyjnych,
kontynuowany jest program doży−
wiania najuboższych rodzin z osobą
niepełnosprawną – w 2004 roku sko−
rzystało z niego 146 osób. Ludzie
niepełnosprawni otrzymują wsparcie
finansowe na rehabilitację, zakup le−
ków, żywności i opału. – Od lutego
ubiegłego roku Urząd Miasta zatrud−
nia tłumacza języka migowego – mó−
wił Piotr Kubera. – Jesteśmy trzecim
samorządem w Polsce, który zatrud−
nia taką osobę. Z jej pomocy korzy−
stali między innymi: Sąd Okręgowy,
policja oraz kancelarie notarialne.
Przez dziewięć miesięcy pracy tłu−
macz języka migowego pomógł 130
osobom.

Zastępca Prezydenta przypomniał, że
w Płocku z mieszkania chronionego
o powierzchni 82 mkw, korzystają czte−
ry osoby niepełnosprawne i trener. To
pierwszy taki lokal w rejonie mazowiec−
kim. – Mieszkańcy uczą się w ten sposób
samodzielności, dbania o własne zdro−
wie, gospodarowania pieniędzmi, spę−
dzania wolnego czasu, załatwiania
spraw w urzędach, przygotowywania
posiłków, robienia zakupów i sprzątania
– zachwalał Piotr Kubera. – Utrzymanie
jednej osoby w mieszkaniu chronionym
jest dużo tańsze, nawet do 50 procent,
niż w innej tego typu placówce, na przy−
kład w Domu Pomocy Społecznej. Jeżeli
taka inicjatywa się sprawdzi, będziemy
się zastanawiali nad utworzeniem kolej−
nych mieszkań chronionych.

W 2004 roku 18 rodzin z osobą niepeł−
nosprawną otrzymało mieszkanie z „Pro−
gramu 300”. 

– Czy lokale te mogą otrzymać tylko
rodziny, czy także indywidualne osoby
niepełnosprawne? – dopytywała Graży−
na Opatrzyk. – Może warto byłoby wró−
cić do pomysłu z 2002 roku, gdy przysto−
sowywane były na przykład wózkownie?

– Chcemy budować nowe mieszkania
w pełni przystosowane dla osób niepełno−
sprawnych i w tym kierunku będziemy
zmierzać – odpowiadał zastępca Prezy−
denta. – Mieszkanie z programu 300 mo−
gą również otrzymać osoby indywidualne.

Anna Kossakowska złożyła wniosek,
aby miasto przygotowało pilotażowy
program w zakresie aktywizacji zawodo−
wej bezrobotnych osób niepełnospraw−
nych z wykorzystaniem środków unij−
nych. – Zapewne, początkowo obejmie
on niewiele osób, ale 70 procent osób
niepełnosprawnych jest bezrobotnych,
więc warto byłoby coś dla nich zrobić
– argumentowała.

Radnym spodobał się ten pomysł. Za
stworzeniem takiego pilotażowego pro−
gramu było 14 radnych, a dwóch wstrzy−
mało się od głosu.

Zastępca Prezydenta podziękował
sponsorom, który czynnie włączają
się w pomoc na rzecz osób niepełno−
sprawnych. W ubiegłym roku miasto
wsparły m.in.: Orlen, Płocka Loża
Business Centre Club, PERN, Inbud,
drukarnia Agpress, Firma K Tadeu−
sza Kopcińskiego, Zakład Energe−
tyczny oraz liczne bary, restauracje
i osoby fizyczne. 

Małgorzata Domańska

Pomoc niepełnosprawnym

Cyklicznie i pilotażowo

dokończenie ze str. 1
– Nie rozumiem takiej decyzji – de−

nerwowała się na sesji Rady Miasta
Grażyna Opatrzyk. – Od lat budynki
stoją puste. Wiadomo, że jeśli wynaj−
miemy je na pięć lat, to pan Markiewicz
przeprowadzi tam generalny remont,
wyłoży niemałe pieniądze, bo będzie
pewny, że nikt mu tych lokali nie odbie−
rze. Ponadto, Galeria a.r.t. istnieje
w Płocku od 12 lat, więc nie mamy się
czego obawiać. 

Grażynę Opatrzyk poparł Józef Czur−
ko, który zaproponował, aby w umowie
o wynajęcie lokali zapisać, że właści−

ciel galerii nie może zmienić przezna−
czenia budynków. – Na pewno taka
klauzula będzie zawarta w umowie
– zapewnił zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki. 

Po dyskusji radni większością gło−
sów zdecydowali, aby wynająć Rogatki
Dobrzyńskie na pięć lat. 

Odrzucono też wniosek, aby stawka
czynszu za 1 mkw. wynosiła 1 zł.
W takiej sytuacji stawkę ustali Prezy−
dent Miasta, po zasięgnięciu opinii
Komisji Gospodarki Komunalnej
oraz Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej. M.D.

Galeria w okrąglakach
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dokończenie ze str. 1

Perspektywy

Rozwój spółki, wpisanej do Krajo−
wego Rejestru Sądowego 30 lipca
2004 roku, opierać się ma na integra−
cji pionowej tzn. tworzeniu komplet−
nego łańcucha usług – od podstawo−
wej opieki zdrowotnej, przez specjali−
styczną i szpitalną. Zakłada się, że do
spółki przejdą wszyscy pracownicy
zatrudnieni w SZPZOZ w momencie
jego likwidacji. Swoją działalność
spółka ma prowadzić w użytkowa−
nych obecnie nieruchomościach –
łącznie 23.461 mkw. Większość
obiektów wymaga jednak remontów
i modernizacji. Wartość szacunkową
środków trwałych określono na ponad
28 mln 585 tys. złotych.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50
tys. zł i dzieli się na 100 udziałów, któ−
re objęła Gmina Płock. Radę nadzor−
czą spółki tworzą: Marcin Jeżewski –
przewodniczący, Dariusz Zawidzki –
sekretarz i Alina Serwach – członek.
Zarząd zamierza wystąpić do Zgroma−
dzenia Wspólników o podwyższenie
kapitału zakładowego o 3 mln zł, które
to pieniądze zarezerwowane zostały na
ten cel w budżecie miasta.

Ze związkami zawodowymi prowa−
dzone są rozmowy na temat nowego
regulaminu wynagradzania i pakietu
socjalnego.

Opinie radnych

Radni dopytywali, czy przygotowywa−
ny obecnie biznesplan dla spółki jest lep−
szy od poprzedniego i jakie są losy tamte−
go opracowania, nie spełniającego pod−
stawowych kryteriów. Z−ca prezydenta
Piotr Kubera powiedział, że w marcu rad−
ni będą mogli sami przekonać się, jaki jest
nowy plan, a sprawą poprzedniego opra−
cowania zajmie się sąd. Arkadiusz Iwa−
niak chciał wiedzieć, czy umowy gwaran−
tujące zatrudnienie w spółce wszystkim
pracownikom SZPZOZ, obejmują rów−
nież pracujących na umowy−zlecenie. 

W tym samym temacie – gwarancji
pracowniczych głos zabrał Andrzej No−
wakowski.

– Uważam, że to krok w dobrym kie−
runku, ale niepokoi mnie jedna rzecz;
np. w Centrum Zdrowia Dziecka stosu−
nek personelu medycznego do admini−
stracyjnego wynosi 1 do 40, u nas zaś
aż 1 do 10. Znaczy to, że mamy 4 razy
więcej pracowników obsługi niż w tak
wielkiej placówce jak CZD. Co więcej,
gwarancje pracownicze stan ten kon−
serwują jeszcze na 30 miesięcy.

Grażyna Opatrzyk pytała, w jaki sposób
osiągnięto zysk, sugerując że stało się to
przez wypowiedzenie tzw. „ustawy 203”.
Piotr Kubera przyznał, że część wypraco−
wanych dochodów pochodzi rzeczywiście
z tego źródła, ale oprócz tego złożyły się
na to: realizacja kontraktu z NFZ i mniej−
sza liczba tzw. nadwykonań. E.J.

Zdrowa spółka

W celu realizacji płatności, dotyczą−
cych budowy dróg dojazdowych do
drugiej przeprawy mostowej (I etap)
konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki
na prefinansowanie tego zadania. Prefi−
nansowanie jest to pożyczka o charak−
terze „kredytu pomostowego”, udzie−
lana ze środków budżetu państwa na re−
alizacje projektów dofinansowywanych
z funduszy strukturalnych Unii Euro−
pejskiej. Kwota prefinansowania nie

może być wyższa niż wkład pieniędzy
unijnych w realizację inwestycji.

W tym roku pożyczka ta wyniesie 32
mln złotych, a w przyszłym ponad 59 mln
zł. Zwrot otrzymanej pożyczki na prefi−
nansowanie nastąpi po otrzymaniu środ−
ków z budżetu Unii Europejskiej. 

W związku z tym radni podjęli uch−
wałę o zwiększeniu deficytu budżetu
miasta na 2005 rok o kwotę 32 mln zło−
tych. (j)

Większy deficyt
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O 548 mniej pożarów niż w 2003 ro−
ku zanotowała w ubiegłym roku płocka
Straż Pożarna. 

– Było ich 865 – mówi komendant
PSP Hilary Januszczyk. – Najczęstszą
przyczyną była nieostrożność osób do−
rosłych w posługiwaniu się otwartym
ogniem. Takich przypadków było po−
nad 600. 

47 pożarów powstało przez umyślne
podpalenie, 28 spowodowały osoby nie−
letnie, a 23 razy strażacy wyjeżdżali do
pożaru, który powstał w wyniku eksplo−
atowania wadliwych urządzeń lub insta−
lacji elektrycznych. 

– Najwięcej pożarów powstaje w mar−
cu, kwietniu oraz wrześniu – relacjonuje
Hilary Januszczyk. – Nadal częstą przy−
czyną jest wypalanie traw, choć w po−
wiecie liczba takich pożarów znacznie
zmalała. Być może dlatego, że rolnicy
mogli dostać dopłaty z Unii Europej−
skiej, ale tylko za tereny zagospodaro−
wane.

Strażacy zajmowali się również miej−
scowymi zagrożeniami, czyli np. usu−
waniem skutków wypadków drogo−
wych, powalonych drzew i udrażnia−
niem ulic. – Liczba tych zdarzeń wzro−
sła o 26 procent. Było ich w sumie 1107
– mówi komendant. – W wypadkach na
terenie miasta i powiatu zginęło 29
osób, o trzy mniej niż w 2003 roku.
Znacznie natomiast wzrosła liczba osób
poszkodowanych: w 2004 roku było ich
aż 276, czyli o 82 osoby więcej niż w ro−
ku poprzednim.

Strażacy uratowali mienie o wartości
ponad 4,7 mln zł. To znacznie mniej niż
w 2003 roku, bo wtedy wartość ta wy−
niosła ponad 22,7 mln zł. – Wtedy jed−
nak w Płocku miały miejsce dwa bardzo
duże pożary – w Orlenie i firmie Com−
fort – wyjaśnia Januszczyk. – W 2004
roku takich zdarzeń nie było.

Nadal zmorą strażaków są fałszywe
alarmy, w ubiegłym roku było ich 91,
o siedem mniej niż przed rokiem. 

Zadaniem strażaków jest nie tylko ga−
szenie pożarów. – Zajmujemy się rów−
nież kontrolami obiektów – mówi ko−
mendant. – W ubiegłym roku przeprowa−
dziliśmy ich ponad czterysta, w tym po−
nad 160 dotyczyło odbioru obiektów i in−
stalacji – relacjonuje Hilary Januszczyk. 

W sumie strażacy stwierdzili prawie
650 usterek, w tym 94 stwarzające za−
grożenie życia, np. łatwopalne wykła−
dziny i boazerie na korytarzach. Najwię−
cej takich usterek występuje w sklepach,
restauracjach, biurach i szkołach. Cztery
razy straż zmuszona była wydać zakaz
użytkowania obiektu: dwa razy w czę−
ściach obiektów przemysłowych i tyle
samo w mieszkaniach, gdzie działały
niesprawne piecyki.

Strażacy systematycznie biorą udział
w szkoleniach i dokupują nowy sprzęt
ratowniczy. – W ubiegłym roku na zaku−
py wydaliśmy ponad milion złotych
– mówi Hilary Januszczyk. – Kupiliśmy
między innymi samochód gaśniczy, spe−
cjalistyczne ubrania ognioodporne i au−
tomaty nurkowe.

W 2005 roku płocka Straż Pożarna
planuje rozpocząć budowę nowej siedzi−
by Jednostki Ratowniczo−Gaśniczej
w Radziwiu. – Na pewno uda nam się

sporządzić projekt, a nawet może wylać
fundamenty – uważa komendant. – Pow−
stanie tam między innymi baza kontene−
rowa dla ratownictwa wodnego.

W tym roku zaplanowane jest również
ukończenie budowy strażnicy na Podol−
szycach, gdzie siedzibę – oprócz straża−
ków – znajdzie policja i pogotowie ra−
tunkowe. Radni we wrześniu 2004 roku
podjęli uchwałę w sprawie zabezpiecze−
nia w budżecie miasta na 2005 rok 1,7
mln zł na tę inwestycję. 

Straż chce nadal rozbudowywać Cen−
trum Powiadamiania Ratunkowego oraz
przeprowadzać kontrole przewoźników
materiałów niebezpiecznych. – Będzie−
my to robili na terenie baz, a nie jak do−
tychczas na drogach – zapowiada Hilary
Januszczyk.

Ponadto strażacy będą bardziej przy−
glądać się terenom leśnym, na których
co roku dochodzi do około 30 pożarów.
– Pod lupę weźmiemy szczególnie lasy
prywatne – mówi komendant. 

Strażacy chcą również podpisać poro−
zumienie z zakładową strażą pożarną
Orlenu, aby wspólnie przeprowadzać
ćwiczenia z ratownictwa wysokościo−
wego. 

– Chcielibyśmy także, aby szpital wo−
jewódzki w końcu miał monitoring poża−
rowy – marzy Hilary Januszczyk. – To
jedyny obiekt, który nie posiada takiego
systemu. Powinien być wprowadzony do
końca 2005 roku, ale zdajemy sobie
sprawę, że to duży wydatek. Ale ze
względów bezpieczeństwa jest on ko−
nieczny. Małgorzata Domańska

Strażackie podsumowanie 2004 roku 

Do gaszenia i kontroli
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Dawny hotel robotniczy Fabryki Ma−
szyn Żniwnych od 1996 roku wykorzy−
stywany jest na mieszkania socjalne.
Zgodnie z uchwałą ówczesnego Zarządu
Miasta, trafiają do niego osoby z wyro−
kami eksmisji, notorycznie uchylające
się od płacenia czynszu, ale także naju−
bożsi płocczanie, których nie stać na wy−
najęcie „normalnego” mieszkania. Nie−
stety, zachowanie części mieszkańców
tego bloku, odbiega od wszelkich norm:
awantury, bójki, demolowanie budynku,
najczęściej pod wpływem alkoholu, nie
należą do rzadkości. 

Aby bezpiecznie czuli się spokojni
mieszkańcy bloku, administrator, czyli
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkanio−
wej – Towarzystwo Budownictwa Spo−

łecznego, postanowił wynająć ochronę.
Dwuosobowy patrol pełni służbę przy
Otolińskiej całodobowo. MZGM płaci za
to miesięcznie ok. 11 tys. złotych. 

Straż Miejska również postanowiła
w szczególny sposób zająć się blokiem.
– Oprócz rutynowych kontroli, będzie−
my pomagać firmie ochroniarskiej
– mówi rzecznik prasowy SM, Jolanta
Głowacka. – Ponadto, rozważamy moż−
liwość wspólnych służb patrolowych
z policją w godzinach nocnych.

Strażnicy miejscy zapewniają także
asystę pracownikom Miejskiego Oś−
rodka Pomocy Społecznej, którzy na co
dzień bywają przy ul. Otolińskiej 23,
a boją się agresji ze strony mieszkań−
ców bloku. (m.d.)

Blok przy ul. Otolińskiej 23, zwany potocznie „pałacem cudów”,
nie cieszy się dobrą sławą. Być może niedługo się to zmieni.

Może stanie się cud

Tradycyjna korespondencja topnieje
z roku na rok; mało już kto pisze listy, ra−
czej wysyła maile i sms−y. Coraz mniej
osób wygląda z niecierpliwością listono−
sza z rentą, bo coraz częściej pieniądze
przelewane są na rachunek bankowy. Z ro−
ku na rok poczcie przybywa też konkuren−
cji w postaci nowych firm kurierskich.

Stąd m.in. pomysł, by dotychczaso−
we skrzynki na korespondencję, będące
własnością poczty, zastąpić ogólnodo−
stępnymi z których mogliby korzystać
wszyscy doręczyciele. Wzór takiej no−
wej skrzynki obejrzeć można w Urzę−
dzie Pocztowym przy ul. Bielskiej.
Problem w tym, że takie nowe skrzynki

musieliby założyć administratorzy bu−
dynków na swój koszt i ryzyko. 

– Za nasze skrzynki pocztowe i bezpie−
czeństwo dostarczanej korespondencji
w pełni odpowiadamy – mówi dyrektor
płockiego RUP Tadeusz Daszewski. 
– Dokumentację wszelkich wpłat pienięż−
nych, dokonywanych za naszym pośred−
nictwem, przechowujemy przez 5 lat i w
takim okresie przyjmujemy reklamacje.
Takiego bezpieczeństwa nie gwarantują
inne placówki.

Urzędy pocztowe starają się być przy−
jazne klientom, tak w dostosowywaniu
godzin pracy jak i wystroju wnętrz. Koń−
czy się remont urzędu pocztowego przy ul.
Grodzkiej, który będzie o połowę mniej−
szy. Placówka zlokalizowana tymczasowo
w garażu przy ul. Spółdzielczej przeniosła
się do nowego pawilonu przy ul. Wyszo−
grodzkiej 9. Latem pewne utrudnienia cze−
kają klientów poczty przy ul. Wyszo−
grodzkiej 161. Tę placówkę czeka poważ−
niejszy remont (2−3 miesiące), ale pocz−
towcy zapewniają, że w tym okresie fun−
kcjonować będzie lokal zastępczy, przy−
najmniej z jednym okienkiem.

Nie wszyscy wiedzą też, że mogą so−
bie „zmienić pocztę” na urząd z którego
wygodniej im odbierać przesyłki. Wy−
starczy tylko na „swojej” złożyć odpo−
wiednie zlecenie. (j)

Rejonowy Urząd Poczty w Płocku jest jednym z najmniejszych; obejmuje Płock, Sierpc
i Gostynin. Świadczy usługi pocztowe przez 52 urzędy, 4 oddziały i 2 agencje. Zatrudnia
ponad 700 pracowników (309 w samym Płocku), w tym 242 listonoszy, którzy dostarczają
korespondencję, posiłkując się 6 samochodami, 11 motorowerami i 18 rowerami.

Listów coraz mniej
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To ma być kolejna forma pomocy dla
osób bezrobotnych i poszukujących
pracy.

Płocka filia WUP wprowadziła kon−
sultacje na odległość, za pośrednic−
twem poczty elektronicznej. Interneto−
wy dyżur pełnią od wtorku do piątku
(od godz. 12 do 16) konsultanci z Cen−
trum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej WUP w Płocku. Przez in−
ternet będziemy mogli m.in. zapytać
o bieżące szkolenia i kursy, zapisać się
na konkretne warsztaty lub umówić się
– jeśli wymaga tego problem – na indy−
widualne spotkanie z doradcą. Konsul−
tanci będą również udzielać informacji
na temat przygotowywania dokumen−
tów aplikacyjnych i obowiązujących

przepisów (związanych z rynkiem pra−
cy).

Poczta elektroniczna ma zastąpić
pierwszy kontakt z klientem WUP−u.

– Główny cel to zwiększenie i uła−
twienie dostępu do naszych usług – mó−
wi Elżbieta Krzewska, kierownik
CIiPKZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Płocku. – A korzyści: przede wszyst−
kim oszczędność czasu klienta. 

Z konsultacji korzystać może również
młodzież kończąca szkołę i osoby chcące
zmienić pracę. Na pomoc mogą liczyć pra−
codawcy, np. w doborze kandydatów do
pracy na stanowiska wymagające szcze−
gólnych predyspozycji zawodowych. 

Adres: konsultacje.plock@wup.ma−
zowsze.pl (rł)

e−konsultacje
*RYNEK PRACY*RYNEK PRACY*RYNEK PRACY*RYNEK PRACY* *KRYMINAŁKI*KRYMINAŁKI*KRYMINAŁKI*KRYMINAŁKI*KRYMINAŁKI*

Dziś ukończenie stu−
diów nie gwarantuje za−
trudnienia. Liczą się do−
datkowe kwalifikacje,
kursy, doświadczenie
i umiejętności. Zwłaszcza
tych ostatnich brakuje ab−
solwentom uczelni wyż−
szych. – Prezentowanie
własnych umiejętności to
sztuka – podkreśla El−
żbieta Krzewska, kierow−
nik Centrum Informacji
i Planowania Kariery Za−
wodowej WUP w Płocku.
Sztuką jest również poru−
szanie się po niezwykle
chwiejnym i niestabilnym
rynku pracy. Zwłaszcza
dziś kiedy ponad połowa
bezrobotnych to osoby,
które nie skończyły 35 ro−
ku życia, a wśród nich co−
raz więcej jest absolwen−
tów szkół wyższych. Nie−
pokojące, że również ta−
kich, którzy bez pracy są
nawet ponad 12 miesięcy.

Dlatego Wojewódzki Urząd Pracy
przygotował program, który ma pomóc
studentom ostatnich lat płynnie wejść
na rynek. W lutym zawarł w tej sprawie
porozumienie z Politechniką Warszaw−
ską – Szkołą Nauk Technicznych i Spo−
łecznych w Płocku.

Bądź trendy

Szkoleniem studentów i absolwen−
tów zajmie się Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej WUP
w Płocku. Z programu „Droga do Ka−
riery” mają dowiedzieć się: jak właści−
wie sporządzić nowoczesne dokumenty
aplikacyjne (m.in. CV i list motywacyj−
ny), jak się „sprzedać pracodawcy”,
czyli m.in. jak eksponować swoje moc−
ne strony i co mówić podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Pracownicy Centrum
informować będą również o możliwo−
ściach dalszego kształcenia, zdobywa−

nia dodatkowych i atrakcyjnych kwali−
fikacji i certyfikatów w kraju i zagrani−
cą. Przedstawią również „trendy” na
rynku pracy, czyli tzw. zawody przy−
szłości z uwzględnieniem całej Europy.
Będą również „walczyć” z mitami
związanymi z rynkiem pracy. – Ci lu−
dzie nie wiedzą, że dobrze jest podjąć
zatrudnienie w innej formie niż umowa
o pracę – mówi Krzewska. – Bo takie
preferują pracodawcy. Może to być
umowa zlecenia lub o dzieło, czy choć−
by wolontariat, który może być prze−
pustką do podjęcia stałej pracy. Umie−
jętność poszukiwania pracy to również
korzystanie z właściwych szkoleń, sta−
ży oferowanych przez pracodawców
a także radzenie sobie ze stresem zwią−
zanym z pierwszymi niepowodzeniami. 

W marcu do programu ma przystąpić
kolejna płocka uczelnia – Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa. (rł)

Płockie uczelnie chcą pomagać swoim absolwentom w poszuki−
waniu pracy. 

Bezrobotny z indeksem

Dzwoni do Ciebie człowiek i podaje
się za pracownika Telekomunikacji Pol−
skiej. Informuje, że właśnie wymieniono
skrzynkę kablową, rozdzielczą lub co−
kolwiek innego. W związku z tym mon−
terzy testują połączenia i proszą o po−
twierdzenie ich poprawnego funkcjono−
wania przez naciśnięcie jednego lub kil−
ku z klawiszy: 9, 9#, 09, 09#, 90, 90#. 

Nie naciskaj żadnego klawisza, nicze−
go nie potwierdzaj, bo może Cię to dro−
go kosztować. Jeśli to zrobisz, jesteś
– oczywiście na swój koszt – przekiero−
wywany na sexlinię do Wielkiej Bryta−
nii, a następnie połączenie „oblatuje” pół
świata (królują Wyspy Niua lub Wyspy

Owcze). Nic nie da nawet rzucenie na−
tychmiast słuchawki. Połączenie takie
może kosztować cię nawet... 1,5 tys. zł. 

Oszuści mogą podawać się za przed−
stawicieli różnych firm, biur podróży
itp. Nigdy nie potwierdzaj żadnej wy−
granej poprzez naciskanie klawiszy, ni−
gdy też nie oddzwaniaj. Jedyne co mo−
żesz zrobić wcześniej, to zażądać
u swojego operatora zablokowania
wszystkich numerów komercyjnych: 0−
700, 0−300, 0−400, a także przekierowa−
nie na nie. Najlepiej, abyś miał potwier−
dzenie takiej usługi na piśmie, bo tylko
wtedy możesz dochodzić swoich rosz−
czeń w sądzie. (m.d.)

W poprzednim numerze „Sygnałów” przedstawiliśmy jak dzia−
łają oszuści telefoniczni, podający się za kuriera. Dziś prze−
strzegamy przed kolejnym sposobem złodziei.

Numer na „tepse”

W naszym mieście pojawiła się ostat−
nio nowa metoda kradzieży damskich to−
rebek. Sprawcy wybierają swoje ofiary
w sklepach, najczęściej spożywczych.
– Gdy kobieta stoi przy kasie, podchodzi
najczęściej nastolatek, który chce doko−
nać drobnego zakupu, prosi na przykład
o gumę do żucia – mówi rzecznik praso−
wy policji Karol Dmochowski. – Nagle
łapie za torebkę i ucieka ze sklepu. 

Policja apeluje, aby klienci zwraca−
li szczególną uwagę na młodych męż−
czyzn, chcących kupić coś poza ko−
lejnością. – Prosimy, aby torebki trzy−
mać blisko siebie aż chłopak dokona
zakupu i odejdzie – mówi Karol Dmo−
chowski.

Policja odnotowała kilka takich
zajść, m.in. przy ul. Rembielińskiego
i Tumskiej. (m.d.)

Wyrwy przy kasie

* 32−letni kierowca peugota na przej−
ściu dla pieszych na ul. Dobrzyń−
skiej potrącił 81−letnią kobietę,
która z obrażeniami ciała trafiła do
szpitala. 

* Dwóch mężczyzn napadło na 19−latka
i ukradło mu telefon komórkowy
oraz pieniądze. Do zdarzenia doszło
na ul. 11 Listopada.

* Ze sklepu przy ul. Kobylińskiego zło−
dzieje zabrali kosmetyki o wartości
12 tys. zł. 

* Z szafki jednego z punktów usługo−
wych przy ul. Kilińskiego złodzieje
ukradli srebrny zegarek. Straty
– 400 zł.

* Na ul. Mościckiego trzech złodziei
pobiło 18−letniego chłopaka. Zabrali
mu telefon komórkowy o wartości
600 zł. 

* 23−letni kierowca Opla Astry ominął
stojące na prawym pasie inne samo−
chody i na przejściu dla pieszych po−
trącił 9−letnią dziewczynkę, która
z obrażeniami ciała trafiła do szpita−
la. Do zdarzenia doszło na ul. Kole−
gialnej.

* Ze Skody Fabii zaparkowanej przy ul.
Królewieckiej złodzieje zabrali ra−
dio o wartości 800 zł. 

* W wyniku gwałtownego hamowania
przez 42−letniego kierowcę autobu−
su KM, obrażeń ciała doznała 44−
letnia pasażerka. 

* W bloku przy ul. Dobrowolskiego,
pomiędzy drugim a trzecim piętrem,
znaleziono zwłoki ok. 30−letniego

mężczyzny. Prawdopodobnie był to
bezdomny. 

* 49−letni kierowca audi na prostym od−
cinku drogi zjechał na lewy pas ru−
chu i zderzył się czołowo z jadącym
z przeciwnej strony Fiatem Uno.
Kierowca audi zmarł po przewiezie−
niu do szpitala. W wypadku poszko−
dowani zostali także 16−letni pasażer
audi i 22−letni kierowca fiata. 

* 58−letni kierowca Daewoo Tico, wy−
przedzając samochód osobowy, zde−
rzył się czołowo z jadącym z prze−
ciwnego kierunku Alfa Romeo. Na
miejscu zginął 14−letni pasażer Alfa
Romeo. W wypadku ranni zostali
obaj kierowcy oraz dwoje dzieci (9
i 13 lat) podróżujących w Alfa Ro−
meo, a także dwie pasażerki Tico
(20 i 46 lat).

* Kierujący mazdą na przejściu dla pie−
szych przy ul. Dobrzykowskiej po−
trącił mężczyznę, który z obrażenia−
mi ciała trafił do szpitala. 

* Fałszywy alarm o podłożonej bombie
odebrali pracownicy płockiego sądu
(22 lutego). Na szczęście ewakuacji
nie było, ale w godzinnej akcji
uczestniczyli policjanci, strażacy
i strażnicy miejscy. 

* W sklepie z artykułami oświetle−
niowymi przy ul. Pasaż wybuchł
pożar. Przyczyną było prawdopo−
dobnie zwarcie instalacji elek−
trycznej. Spłonął komputer, kasa
fiskalna i regały z towarem. Straty
– 50 tys. zł. (m.d.)

Kronika policyjna
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W Płocku nie ma już Rejonowych
Ośrodków Pomocy Społecznej. Zastą−
piły je tzw. Zespoły Pracy Socjalnej. To
efekt zmian organizacyjnych w Miej−
skim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ruszyć w teren

Od początku lutego zamiast 9 ROPS−
ów mamy trzy Zespoły Pracy Socjalnej.
Pomimo zmian w strukturze organizacyj−
nej, osoby korzystające z pomocy spo−
łecznej nadal będą mogły zgłaszać się
pod dotychczasowe adresy swoich ośrod−
ków. Zmiana rejonizacji nie oznacza bo−
wiem fizycznej likwidacji siedzib starych
ośrodków, tam nadal będą pracownicy
socjalni. Po co więc zmiany? – Przede
wszystkim, aby ułatwić dostęp klientów
do pracowników socjalnych – tłumaczy
dyrektor MOPS Mariusz Krzyżaniak. Do
tej pory działalność ROPSów często się
dublowała, np. przy ul. Kolegialnej dzia−
łały ROPS nr 2, 1 i 9. Podobnie było z oś−
rodkami nr 4, 5, 6 przy ul. Wolskiego.
Dzięki reorganizacji ma się zwiększyć
liczba pracowników socjalnych działają−
cych w terenie.

Dla rodzin

Zmiany objęły Dział Pomocy Instytu−
cjonalno−Opiekuńczej, który został po−
dzielony na dwie sekcje: ds. Domów Po−
mocy Społecznej z siedzibą przy pl. Dą−
browskiego 1 oraz Sekcję Placówek
Opiekuńczo−Wychowawczych Wspar−
cia Dziennego (świetlice środowiskowe)
z siedzibą przy ul. Wolskiego 4. W tym
samym budynku mieści się, utworzony
po raz pierwszy, Zespół Poradnictwa
Specjalistycznego, w skład którego
wchodzą specjaliści: pedagodzy, psycho−

log, prawnik, logopeda. Do zadań zespo−
łu należeć będzie prowadzenie szeroko
pojętych działań profilaktycznych, zmie−
rzających do zapobiegania powstawaniu
sytuacji kryzysowych i rozwiązywaniu
zaistniałych. – Ośrodek Interwencji Kry−
zysowej zajmuje się pomocą dotyczącą
przemocy w rodzinie – mówi dyr. MOPS.
– ZPS ma zaś pomagać rodzinom, które
funkcjonują w naturalny sposób, ale nie
mogą sobie poradzić z jakimś proble−
mem, np. z trudnościami dziecka w szko−
le, jego pierwszymi próbami z substan−
cjami psychoaktywnymi. 

Pomoc uchodźcom

MOPS stworzył Sekcję ds. Integracji
Społecznej, która pomagać będzie, m.in.
osobom mającym trudności w przystoso−
waniu się do życia po opuszczeniu zakła−
du karnego oraz tym, które otrzymały sta−
tus uchodźcy. –– W ubiegłym roku mieliś−
my dwie pierwsze rodziny uchodźców
mówi – dyrektor. – Pracownicy tej sekcji
zajmą się pomocą w znalezieniu pracy,
szkoły dla dzieci, ośrodków nauki języka.
Sekcja zajmie się również organizacją
i prowadzeniem terapeutycznych miesz−
kań chronionych. Pomoże również
w usamodzielnieniu osobom bezdom−
nym, przebywającym w schroniskach
i noclegowniach.

Płocki MOPS powołał także Samo−
dzielne Stanowisko ds. Komunikacji
i Informacji (tel. 364 02 68), które zaj−
mie się prowadzeniem polityki infor−
macyjnej o działalności Ośrodka, a tak−
że koordynowaniem współpracy z in−
nymi jednostkami i placówkami pomo−
cy społecznej oraz organizacjami poza−
rządowymi. (rł)

Zmiany w MOPSie

Prezydent Mirosław Milewski podzię−
kował 22 firmom, które w ubiegłym roku
pomagały najuboższym płocczanom. 

– Czasy, w jakich żyjemy nie zachęcają
do pomocy, ale wy mimo wszystko bezin−
teresownie to robicie – stwierdził na spot−
kaniu z przedstawicielami przedsię−
biorstw w ratuszu. – Tym bardziej należą
wam się wielkie podziękowania.

Dary dla najuboższych płocczan
przekazywały firmy z Płocka i okolic
z branży: odzieżowej, meblarskiej, bu−
dowlanej i spożywczej. – Zebraliśmy

rzeczy warte ponad 40 tysięcy złotych
– mówił Jan Siodłak, kierownik Od−
działu Zarządzania Kryzysowego, Och−
rony Ludności i Spraw Obronnych, któ−
ry na co dzień koordynuje zbiórkę da−
rów. – Potrzeby są ogromne, ale rzeczy
od Państwa otrzymują najbiedniejsi,
najbardziej potrzebujący.

Mirosław Milewski przekazał właści−
cielom firm skromne upominki: kalendarz
Urzędu Miasta i teczkę konferencyjną.
– Mam nadzieję, że Państwa firmy będą
się tak dobrze rozwijały, abyście mogli
nadal pomagać – stwierdził Prezydent.
– Życzę satysfakcji z pracy i dużych zy−
sków finansowych. (m.d.)

Dary serca

Rodzice poszukiwani
Kandydatów (małżeństwa) do prowadzenia Rodzinnych Domów Dziecka po−

szukuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. Powinni spełniać nastę−
pujące wymogi: 

– wykształcenie wyższe lub średnie, mile widziane przygotowanie pedago−
giczne, psychologiczne lub w zakresie nauk społecznych, 

– silna motywacja do pracy z dziećmi, 
– doświadczenie w wychowywaniu dzieci, 
– dobry stan zdrowia, 
– wiek – do 40 lat. 
Szczegółowych informacji udzielają: Mariusz Krzyżaniak – dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 364 02 10), Agnieszka Tur−
kowska – kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku MOPS (tel. 364 02
88), Anna Borkowska – dyrektor Ośrodka Adopcyjno−Opiekuńczego (tel.
365 92 27) opr. (r.ł.)

300 tys. zł ma w tym roku do rozdyspo−
nowania Urząd Miasta dla organizacji po−
zarządowych, które zajmują się pomocą
społeczną. Miasto ogłosiło właśnie kon−
kurs na realizację zadań w tej dziedzinie.
Działania objęte konkursem dotyczą po−
mocy osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans życiowych.
Związane są m.in. z udzielaniem pomocy
i wsparcia chorym w stanach termalnych,
organizowaniem środowiskowych form
wsparcia (dzieci, młodzież, dorośli, nie−

pełnosprawni), aktywnej organizacji cza−
su wolnego, dożywianiem, a także z po−
mocą osobom niepełnosprawnym oraz
pozyskiwaniem i dystrybucją darów rze−
czowych i żywności. Miasto czeka na
oferty do 17 marca (do godz. 15).

Szczegółowe informacje, zasady przyz−
nawania dotacji, wykaz niezbędnych do−
kumentów i wzory ofert można uzyskać
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecz−
nych UMP (ul. Stary Rynek 1, pok. 229)
lub na stronie www.ump.pl (rł)

Kto chce pomagać

Jak przygotować i sprawnie prze−
prowadzić projekt? – to najważniej−
sze zagadnienia poruszane podczas
szkolenia dla płockich organizacji
pozarządowych. Zorganizowało je
UNDP i Urząd Miasta Płocka dla
obecnych i przyszłych beneficjentów
płockiego Funduszu Grantowego. –
Już wcześniej organizowaliśmy szko−
lenia – mówi Anna Grzegorzewska,
koordynator UNDP. – Teraz chcieliś−
my je rozszerzyć o umiejętności pozy−
skiwania środków nie tylko z płockie−
go funduszu, ale również z innych
źródeł, np. z fundacji czy z Unii Eu−
ropejskiej. Obok wykładów był czas
na dyskusje i pracę w grupach.
Uczestnicy prześledzili cały cykl za−
rządzania projektem; począwszy od
pierwszego pytania – Od czego za−
cząć?, poprzez przygotowanie har−
mongramu i budżetu do zasad i kryte−
riów oceny projektów. Ćwiczono
również właściwe wypełnianie wnio−
sków.

Prowadzący szkolenie dr Kazimierz
Waluch (na zdjęciu) z Regionalnego
Centrum Informacji Europejskiej
w Płocku przyznaje, że osiem godzin
szkolenia to niewiele, aby przekazać
pełną informacje na temat pozyskiwa−
nia środków zewnętrznych. Sam przy−
gotował ich i wygrał ponad 20 dla róż−
nych instytucji, m.in. dla Szkoły Wyż−
szej im. P. Włodkowica i Starostwa Po−
wiatowego w Płocku. Dlatego zapropo−
nował pomoc studentów z wydziału po−
litologii i zarządzania SWPW, którzy
przechodzą podobny, ale roczny kurs,
w ramach zajęć. – Skorzystał by na tym
zarówno organizacje jak i studenci
– podkreśla dr Kazimierz Waluch. –
Jedni otrzymaliby fachową pomoc, dru−
dzy – przećwiczyli swoje umiejętności
w praktyce.

W ostatnim szkoleniu uczestniczyły 32
organizacje. UNDP chce zorganizować
wkrótce następne m.in. z kreatywności
i poszukiwania pomysłów oraz księgo−
wości i opracowywania budżetu. (rł)

Szkolenia 
dla organizacji
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Spełniając liczne prośby czytelników, którzy skarżą się na brak na przystan−
kach rozkładów jazdy, postaramy się pomóc pasażerom Komuniakcji Miejskiej,
drukując sukcesywnie rozkłady jazdy kolejnych linii. 

Podajemy czas odjazdu z początkowych przystanków (pętli). Po lewej stronie
każdego rozkładu podany jest czas jazdy do poszczególnych przystanków. Mi−
nuty te należy dodać do godziny początkowej, umieszczonej w rozkładzie. 

Przykład: autobus linii numer 19 z przystanku przy ul. Jana Pawła II−Mazura

odjeżdża o godzinie 6.24 (to podajemy). Jeżeli chcemy wsiąść na przystanku
Sienkiewicza−Kilińskiego, to do tego czasu należy doliczyć czas przejazdu (z Ja−
na Pawła II do Sienkiewicza, podany z lewej strony), czyli 18 minut i wtedy wie−
my, że autobus wyjeżdżający z Podolszyc o 6.24 na interesującym nas przystan−
ku będzie o godzinie 6.42. 

Uwaga! Podane czasy przejazdu są minutami orientacyjnymi. Mogą się one
różnić od rzeczywistych, w zależności od natężenia ruchu na ulicach. 
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*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*

Tak o swoich poszukiwaniach i inspi−
racjach plastycznych mówi Jan Kanty
Pawluśkiewicz. Znakomity kompozytor,
twórca monumentalnych dzieł oratoryj−
no−kantatowych i pianista przyjechał do
Płocka w innej roli – jako twórca fantas−
magorycznych obrazów. Można je zoba−
czyć w Płockiej Galerii Sztuki. 

Warsztat

Pierwsze obrazki robił techniką, któ−
ra zawsze go fascynowała – piórko na
mokrym papierze. Ta technika jest mu
bardzo bliska od czasu studiów, kiedy
w ten sposób malował pejzaże.

– Potem chciałem zagospodarować
przestrzenie ograniczone piórkiem.
Trzeba było mi jakiejś kredki. Stosowa−
łem pastele. Moczyłem je. Rozcierałem
palcem, ale brakło mi w tym precyzji
– opowiada Jan Kanty. Tak dotarł do
sklepu papierniczego, gdzie zapropono−
wano mu długopisy żelowe. Od tego
czasu Żel−art – jak artysta określił nową
technikę – stał się jego znakiem rozpoz−
nawczym. – Na początku kupiłem
srebrny, który wspaniale wybijał sza−
rość i złoty, który fantastycznie dynami−
zował żółć – dodaje artysta. Potem były
żele zapachowe i te z dodatkiem broka−
tu, które stwarzają wrażenie trójwymia−
rowości. Ta fascynacja nowymi techno−
logiami to ulubiona gra artysty. Balan−
sowanie na krawędzi sztuki i kiczu.

– To jest gra przeciwieństw, które
mogą prowadzić do artystycznego sza−
leństwa – mówi. 

Początki

Umiejętność posługiwania się rysun−
kiem opanował będąc studentem Wy−
działu Architektury Politechniki Kra−
kowskiej. – Potem intuicyjnie posługi−
wałem się rysunkiem przy kompozycji
muzycznej określając jej sens, podziały
na części i dynamikę – tłumaczy artysta.
Po raz pierwszy swoje obrazy Jan Kanty
wystawił w styczniu 1999 roku. – Mój

kolega przygotowywał kolejną wystawę
w ”Piwnicy pod Baranami”. Zadzwonił
do mnie z pytaniem, czy nie zrobiłbym jej
razem z nim. Bez zastanowienia odpo−
wiedziałem „oczywiście tak”, ale potem
trzeba było coś zrobić – opowiada.
– Więc przygotowałem trzy rysunki. Sko−
piowałem je na kolorowym ksero. Powię−
kszyłem, pomniejszyłem, połączyłem. Tak
powstało około 18 prac. Potem kolega
ogłosił taki prywatny konkurs, ile na−
prawdę rysunków zrobił Pawluśkiewicz.
Nie pamiętam, czy ktoś odgadł. 

Dziesięć miesięcy później w krakow−
skiej galerii ”Szalom” pokazał cykl ”21
trudnych obrazków na karnawał”, jako
odpowiedź na „10 łatwych utworów na
pianino” Preisnera. Od tego czasu pow−
stały kolejne serie obrazów, rysunków
i grafik, tzw. cykle: ”Wędrówki po Mo−
rzu Czerwonym”, ” Znów wędrujemy”,
”Krajobrazy”, ”Ściany”, ”Fakty i ludzie”,
”Podhale de Paris”, ”Ogród Jozafata”
i ”Vive les Hieroglyphes” (ostatni pro−
jekt, niedostępny na płockiej wystawie). 

Przekaz

Jan Kanty Pawluśkiewcz twierdzi, że
rzeczy nie do końca uświadomione są fa−
scynujące. Intuicja pomaga nam stworzyć
świat malarski, którego wcześniej nie po−
trafilibyśmy określić precyzyjnie. Ale
obok intuicji potrzebne jest wyrachowa−
nie, gdyż sama intuicja może prowadzić
na manowce. Widać to w jego obrazach,
kompozycji. Kolorową, żywą przestrzeń
zapełniają uskrzydlone ludziki, fruwające
konie, ryby, zagadkowe smoki i ptaszy−
ska, zabawne rowery i samochody.
Wszystko skłębione w dzikim tańcu. Nie
jest to jednak chaos tylko jakiś fantastycz−
ny, ale przemyślany, układ choreograficz−
ny, nieograniczony perspektywą. Jesteś−
my świadkiem przenikania się światów,
barwnych plam, kropek i postaci – stwo−
rów. Mnóstwo w nich również dowcip−
nych komentarzy, gier i zabaw słownych.

Wystawa czynna do 12 marca. (rł)

Kicz mnie prowokuje, ściąga w dół, oszołamia i fascynuje. Pró−
buję robić rzeczy kiczowate, ale to nie jest łatwe. Prawdziwy
kicz, taki zdrowy, tępy, to bardzo trudna rzecz.

Intuicja i wyrachowanie

Urodził się 13 października 1942 roku w Nowym Targu.
Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.
Karierę artystyczną rozpoczął w połowie lat 60. ubiegłego
wieku w studenckim kabarecie ”Anawa”, który założył
wspólnie z Markiem Grechutą i swoimi braćmi. Od trzydzie−
stu lat komponuje muzykę dla słynnego krakowskiego kaba−
retu ”Piwnica pod Baranami”. Jest współautorem musicalu
”Szalona lokomotywa” (1977), opery ”Kur zapiał” (1980)
i ”Opery żebraczej” (2000). W roku 1992 do słów Leszka

Aleksandra Moczulskiego skomponował kantatę ”Nieszpory Ludźmierskie”, dwa
lata później – poemat symfoniczny ”Harfa Papuszy”, oratoria: ”Nowy radosny
dzień” (1996), ”Droga, Życie, Miłość. O Męce i Zmartwychwstaniu Pana” (1999),
”Ogrody Jozafata” (2000). Komponował muzykę do wielu filmów i przedstawień
teatralnych Agnieszki Holland, Feliksa Falka, Krzysztofa Jasińskiego, Krzysztofa
Kieślowskiego, Waldemara Krzystka, Kazimierza Kutza, Janusza Zaorskiego, To−
masza Zygadły. Był trzykrotnie nominowany do nagrody Fryderyka w kategoriach
Muzyka Poważna i Kompozytor Roku. Ostatnio ukazała się jego płyta ”Con sen−
sus – muzyka taneczna z wysokich i całkiem niskich sfer” (Polskie Radio). Jest
w trakcie komponowania koncertu symfonicznego pod wstępnym tytułem ”70 wi−
doków w drodze do Wenecji”, pracuje nad kolejnym cyklem malarskim ”W obro−
nie fetyszu”. Mieszka w Krakowie.

Mikołaj Kopernik, 1973 r. (włas.
Muzeum Etnograficzne w Toruniu)

Chrystus Frasobliwy, 1970 r. (włas. Mu−
zeum Mazowieckie w Płocku)

Jest jednym z współtwórców i głów−
nym przedstawicielem słynnego „sier−
peckiego ośrodka rzeźby ludowej”. Je−
dynym żyjącym z wielkiej czwórki.
Skromny i małomówny uważany jest za
nestora mazowieckich rzeźbiarzy ludo−
wych. 

Dziś 82−letni twórca z Zawidza lubił
majsterkować od dziecka. Po skończe−
niu szkoły podstawowej zaczął termi−
nować u miejscowego stolarza. Wkrót−
ce potem wybuchła wojna. Swoje arty−
styczne życie rozpoczął dopiero w 1958
roku, kiedy wziął udział w zorganizo−
wanym przez Cepelię konkursie na
Szopkę Bożonarodzeniową i zdobył
pierwszą nagrodę. To wydarzenie od−
mieniło jego życie. Potem wygrywał

wielokrotnie. Zdobył sławę, ale pozo−
stał sobą. Do dziś nie zmieniona pozo−
stała również jego twórczość, w której
najczęściej sięga po tematy religijne
(Chrystus Frasobliwy, Matka Boska
Żurawinska, Pieta) ale także po posta−
cie świętych (Św. Florian). Pojawiają
się również prace o tematyce wiejskiej
(Kobieta z chrustem), czy historycznej
(Kopernik). Rzeźbi zwykle pojedyncze
figury, proste i stypizowane. 

Blisko 90 eksponatów, które od 8
marca można będzie oglądać w płoc−
kim Spichlerzu, pochodzi ze zbiorów
Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
Warszawie, Muzeum Wsi Mazowiec−
kiej w Sierpcu i Muzeum Mazowiec−
kiego w Płocku. (rł)

Prace artysty zaliczanego do najwybitniejszych indywidualno−
ści rzeźbiarskich w Polsce pokaże w marcu Dział Etnograficzny
Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 

Stanisław Dużyński 

525 obrazów, tkanin i rzeźb składa się
na wystawę sztuki naiwnej i art brut
w Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu. W tym roku mija 40 lat od
wystawy „Inni” w Zachęcie i 20 lat od
wystawy „Talent, Pasja, Intuicja” w ra−
domskim muzeum, które były najwię−
kszymi i najbardziej komplementarnymi
prezentacjami sztuki „intuicyjnej” („na−
iwnej” lub „nieprofesjonalnej”). 

”Talent, Pasja, Intuicja II”, przygoto−
wana wspólnie przez Muzeum w Rado−
miu i Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie, to retrospektywny prze−
gląd najwybitniejszych osobowości twór−
czych z tego nurtu sztuki. Są tu zarówno
prace Nikifora, Ociepki, Monsiela, Kraw−
czuka, Zagajewskiego i Zegadły, oraz
prace artystów niedawno odkrytych –
Dębińskiego czy Wiśniewskiego. Ci
ostatni pochodzą tzw. płockiego zagłębia
sztuki naiwnej, które zyskało sławę dzię−
ki licznym, w ostatnich latach, sukcesom
twórców – mieszkańców Domów Pomo−
cy Społecznej z naszego regionu. Prace
udostępnił Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki. W Radomiu można również zo−

baczyć obrazy Ryszarda Koska, artysty
z Płocka (na zdjęciu). 

Prezentowane są prace 123 artystów
z całej Polski. Są wśród nich zarówno
pacjenci szpitali psychiatrycznych,
pensjonariusze domów opieki społecz−
nej oraz ludzie, którzy odczuli potrzebę
tworzenia. Są samoukami, ale ich twór−
czość – szczera i nieograniczona – fa−
scynuje i zachwyca odbiorców i kryty−
ków sztuki.

Wystawa będzie czynna w Radomiu
do końca kwietnia. W maju zostanie
otwarta w warszawskim Państwowym
Muzeum Etnograficznym (wtedy poja−
wi się katalog do wystawy), późną je−
sienią trafi do Berlina. (rł)

Nikifor, Dębiński i inni
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Dziurawe osiedle
Jesteśmy mieszkańcami osiedla Ko−

legialna i z niepokojem obserwujemy
słabe zainteresowanie władz naszym
osiedlem, a przede wszystkim złym sta−
nem ulic. Jesteśmy w posiadaniu licz−
nych obietnic i deklaracji ujęcia tych ro−
bót w planach 2002 i 2003 roku. Jest rok
2005 i tylko odcinek ul. Sienkiewicza za−
planowano wyremontować w roku bieżą−
cym. A przecież nasze osiedle położone
jest na trasie licznych wycieczek i gości
naszego miasta.

Osiedle Kolegialna budowane było
w latach 60. Po ponad 40 latach eksplo−
atacji ulice są mocno zdegradowane
m.in. przez wymianę sieci ciepłowniczej,
zakładanie linii telefonicznych, przewo−
dów elektrycznych itp. Na terenie osie−

dla nie jest rozwiązana sprawa parkin−
gów i miejsc postojowych dla samocho−
dów (za wyjątkiem odcinka ul. Kolegial−
nej). Sporo drzew zostało wyciętych (wy−
stają niebezpieczne karpy), a istniejące
są za bardzo zabudowane.

67,9% przejść dla pieszych jest nie−
przystosowanych dla osób niepełno−
sprawnych. Najbardziej zniszczone chod−
niki znajdują się w reprezentacyjnej czę−
ści miasta: ul. Kolegialnej, Sienkiewicza,
Kościuszki, częściowo Jachowicza oraz
ul. Błonie, Gradowskiego, 1 Maja, Mosto−
wej (nie wspominam o Tumskiej, ze
względu na planowaną modernizację).

Załączamy plan chodników i przejść
dla pieszych (wykonany po wizji lokal−
nej), wymagających pilnego remontu.

Stanisław Rózga
Jan Zawadzki

z redakcyjnej poczty

Jesienna 8
– Pomóżcie, już nie wiemy do kogo się

zwrócić... Dzwonię z Jesiennej – zdener−
wowany głos w słuchawce telefonicznej,
relacjonuje, że chodzi o niedokończony
i dawno opuszczony domek jednorodzin−
ny, stojący między blokami Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. – Najpierw
myśleliśmy, że należy on do spółdzielni
i tam interweniowaliśmy, a teraz okazało
się, że do miasta. Stanowi on pokusę dla
bezdomnych i innych „niebieskich pta−

ków’, które zrobiły tam sobie melinę.
Strach wieczorem wyjść z domu.

Zainteresowaliśmy sprawą dyrektora
ratuszowego Wydziału Gospodarki
Mieszkaniowej – Stanisława Stańczaka.
– Przyznaję, że jest to problem, który
powstał wiele lat temu. Zrobiliśmy już
tam wizję lokalną i wspólnie z Radą
Mieszkańców Osiedla postaramy się go
rozwiązać. Szczegółowych ustaleń wy−
magają m.in. sprawy własnościowe.

A do tego czasu częściej tam zaglą−
dać obiecała Straż Miejska. (j)

z redakcyjnego dyżuru

Ostatnia
Chciałem się odnieść do artykułu p.

Mariana Wilka zatytułowanego „Patron
dla ulicy”, zamieszczonego w „Sygnałach
Płockich” nr 1 z 2005 roku, a odnoszące−
go się do zmiany nazwy ulicy „Ostatnia”.

Szkoda, że przed napisaniem tego
artykułu autor nie zadał sobie trudu, by
skontaktować się z mieszkańcami tej uli−
cy, także tymi płocczanami, którzy od
pokoleń związani są z naszym miastem,
a szczególnie z ulicą Ostatnią. Dowie−
działby się, że nazwa ma swoją historię,
nigdy im nie przeszkadzała i były okresy
w przeszłości, kiedy wręcz walczyli o jej
pozostawienie. 

Jako płocczanin zamieszkiwałem
wraz z rodziną przy tej ulicy, a jako ko−
lekcjoner pamiątek, dokumentów, ksią−
żek i pocztówek związanych z Płockiem,
chcę poinformować, że na części terenu
Seminarium Duchownego, kościoła pod
wezwaniem Jana Chrzciciela i obecnej
plebanii przy ulicy Ostatniej była Szkoła
Podstawowa nr 3 i zakład energetyczny.
Ludzie związani z zakładem energetycz−
nym podjęli próbę zmiany nazwy ulicy
Ostatniej na Elektryczną. Dzięki płoccza−

nom, ludziom urodzonym, wychowanym,
mieszkającym przy tej ulicy i związanych
z jej nazwą – próba ta nie powiodła się.

Wiele pokoleń urodzonych i wychowa−
nych przy tej ulicy nie życzyłoby sobie
zmiany nazwy naszej ulicy. Chcę podkre−
ślić, że ta nazwa występuje już na mapach
w XIX wieku, na planie miasta Płocka
w 1916 roku, łącznie z oznaczeniem daw−
nych, okalających miasto murów i fos, jak
również na planie miasta Płocka z 1922
roku sporządzonego przez Kazimierza
Staszewskiego, a wydanego przez Towa−
rzystwo Naukowe Płockie. 

Zostawmy nazwę ulicy w spokoju dla
tych, którzy od wielu pokoleń byli i są
z nią związani, którzy na przełomie lat
60. i 70. walczyli o pozostawienie jej
nazwy i mają do niej wielki sentyment.
Nie twórzmy nowej historii dla ulicy
Ostatniej, ona posiada już swoją własną,
piękną historię.

Natomiast, nawiązując do nadania
imienia Stanisława Nawrockiego ulicy,
uznaję propozycję za dobrą, ale nie dla
ulicy Ostatniej tylko dla nowych, powsta−
jących na terenie miasta Płocka.

Z poważaniem,
Ryszard Rzymkowski 

Fayer Dance
Chcemy przedstawić się czytelnikom

Sygnałów Płockich; jesteśmy dwuosobo−
wym zespołem muzycznym Fayer Dan−
ce, który powstał w 2000 roku. Tworzą
go: Patrycjusz Witczak – instrumenty
klawiszowe i śpiew oraz Darek Grudziń−
ski – gitara elektryczna i śpiew. Gramy
muzykę z pogranicza disco polo i dance
oraz przeboje z lat 70. i 80.

Pracujemy obecnie nad płytą, która
ukaże się prawdopodobnie w maju. Bę−
dą na niej utwory w stylu disco polo,
a także muzyka włoska i piosenki o miło−
ści, bo cała płyta zatytułowana będzie
„Ostatni raz”, tak jak tytuł jednej z piose−

nek opowiadającej o chłopaku, którego
porzuciła ukochana dziewczyna.

Chcielibyśmy podziękować wszyst−
kim, którzy nam pomagają, w nas wierzą
i dodają otuchy. Szczególnie dziękujemy
panu wiceprezydentowi Piotrowi Kube−
rze za to, że w 2003 roku pozwolił nam
zorganizować imprezę na Starówce, pa−
ni Jadwidze Nowak, która służyła nam
cennymi wskazówkami przy organizacji
oraz Płockiemu Ośrodkowi Kultury
i Sztuki za bezpłatne użyczenie nagłoś−
nienia i sceny. Dziękuję też mojej dziew−
czynie – Ani, która zawsze była przy
mnie w trudnych chwilach. 

Patryk i Darek

z redakcyjnej poczty

Już po raz szósty stowarzyszenie
„Arka” organizuje 19 marca Ogólno−
polski Dzień Sterylizacji Zwierząt. Ce−
lem akcji jest przede wszystkim
zmniejszenie populacji psów i kotów
niechcianych, porzuconych, uśmierca−
nych, stłoczonych w schroniskach. Sto−
warzyszenie zwraca uwagę, że pokutu−
jące przekonania typu: każda suka czy
kotka musi choć raz urodzić, czy ka−
stracja powoduje choroby, są błędne. 

Zabieg chirurgiczny jest dość prosty
i bezpieczny, choć musi być wykona−
ny pod ogólnym znieczuleniem (nar−
kozą). Polega na usunięciu narządów
rozrodczych i – w zależności od do−
świadczenia lekarza – trwa od kilku−
nastu do kilkudziesięciu minut. Po
operacji zwierzę musi pozostać kilka
godzin w lecznicy pod obserwacją,
a potem właściciel powinien dostać
pisemne wskazówki, jak się rekonwa−
lescentem opiekować m.in. 12−go−
dzinna głodówka (woda do woli), po−
dawanie środków przeciwbólowych.

W ramach akcji, ponad 200 klinik
weterynaryjnych w całym kraju, świad−
czy w tym dniu (w niektórych przez kil−
ka dni) usługi sterylizacyjne po obniżo−
nych cenach. Maksymalne ceny wyno−
szą: suka 150 zł, kotka 100 zł, pies 120
zł, kocur 60 zł.

W Płocku do akcji włączyło się 11
lecznic: przy Al. Jana Pawła II 86,
Placu Dąbrowskiego 3 (kastracja psa
za 100 zł), 3 Maja 16a (akcja prowa−
dzona od 19 do 31 marca), Otolińskiej
10 (akcja od 19 do 26 marca), Piłsud−
skiego 31 (również 19−26 marca, kot−
ka i pies po 90 zł, a kocur 50 zł), Tum−
skiej 13, Jana Pawła II 17, Bytnara 3
(w trzech ostatnich akcja potrwa do 9
kwietnia), Hubalczyków 6 (do 31
marca, suka 120−150 zł, kotka 90 zł,
pies 60 zł, kocur 50 zł), Kobylińskie−
go 32 (do 31 marca, kotka 90 zł, kocur
50 zł), Rembielińskiego 11.

Materiały dotyczące akcji znaleźć
można na stronie www.arka.strefa.pl

opr. (j)

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „Arka”

Dzień sterylizacji
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Stowarzyszenie byłych żołnierzy AK
działa na Litwie dopiero od kilku mie−
sięcy. To wielki krok w stosunkach pol−
sko – litewskich. – Zważywszy, że do
niedawna AK uważana była na Litwie
za organizację zbrodniczą, może nie tej
miary co Gestapo w Polsce, ale choćby
Waffen SS – tłumaczył dr Piotr Niwiń−
ski z gdańskiego oddziału IPN, który
przyjechał do Płocka z wykładem „Sto−
sunki polsko – litewskie 1939 – 1945”.

Policzek większy niż życie

Wybuch drugiej wojny światowej, to
swoista kumulacja nienawiści między
Polakami a Litwinami, narastającej
w okresie międzywojennym. Litwa
opanowuje tereny Wileńszczyzny
i podpisuje traktat przyjaźni z ZSRR,
zezwalający na pobyt na jej terenie
wojsk radzieckich. Co prawda, po la−
tach litewska okupacja Wileńszczyzny
okazała się najbardziej łagodną (przyj−
mowano uchodźców z kresów wschod−
nich, wielu pozwolono uciec na za−
chód), jednak niemiłego wrażenia za−
trzeć się nie da. Wprowadzenie m.in. li−
tewskiego jako języka urzędowego,
zmiana nazw państwowych i profilu
szkolnictwa spowodowały szok i do−
prowadziły do protestów. Litwini rea−
gowali na nie ostro, aresztując i bijąc,
ale – jak podkreśla dr Niwiński – nie
mordowali, nie byli reżimem zbrodni−
czym. – Nas jednak ten okres najbar−
dziej boli – dodaje pracownik IPN.
– Okupacja litewska została odebrana
jako zamach na narodową godność.
Polacy zostali spoliczkowani. Nie zmie−
ni tego fakt, że okres ten pozwolił na
powstanie jednego z najsilniejszych oś−
rodków polskiego podziemia. Okupacja
litewska, dotkliwa dla mieszkańców,
była na swój sposób przyjazna dla roz−
woju konspiracji. Litewska Sauguma
nie miała takiego doświadczenia jak
NKWD czy Gestapo w zwalczaniu dzia−
łalności podziemnej. Umożliwiło to
okrzepnięcie polskiego ruchu oporu.
Nauczono się zasad konspiracji. Potem

wykorzystywanych w walce z sowieta−
mi i nazistami.

Dialog dla prawdy

O kontrowersjach obu stron związa−
nych m.in. z kolaboracją podczas woj−
ny, odmiennych postaw społeczeństwa
polskiego i litewskiego w tym okresie,
od dłuższego czasu rozmawiają history−
cy obu narodów. Organizowane są mię−
dzynarodowe konferencje. Są już na
szczęście pierwsze rezultaty współpra−
cy historycznej IPN z Centrum Badania
Eksterminacji i Ruchu Oporu Miesz−
kańców Litwy i pierwsze publikacje.
Niwiński jest jednym z organizatorów
i uczestników takich spotkań. – Pry−
watnie mamy doskonały kontakt, jednak
kiedy przechodzimy do oficjalnych sta−
nowisk nasze stosunki bywają napięte –
mówił Niwiński. – Mam jednak nadzie−
ję, że historycy zgodzą się na prawdę,
bo choć bolesna, obroni się sama. 

To było IV Płockie Spotkanie z Hi−
storią, a zarazem początek całego cyklu
poświęconego stosunkom Polski z są−
siadami (Ukrainą, Czechosłowacją
i Białorusią). IPN, Klub Inteligencji
Katolickiej i Książnica Płocka zapra−
szają na kolejne. Już 1 marca o godz. 17
dr Marek Wierzbicki opowie o stosun−
kach polsko−białoruskich w latach
1939−1945. (rł)

Stosunki polsko−litewskie

dr Piotr Niwiński – pracownik
Oddziałowego Biura Edukacji Pub−
licznej IPN w Gdańsku, członek Ko−
misji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu IPN, adiunkt
w Instytucie Politologii Uniwersytetu
Gdańskiego. Uczeń prof. Tomasza
Strzembosza. Autor m.in. ”Okręgu
Wileńskiego AK 1944 – 1948”. Zaj−
muje się dziejami wileńskiej AK.
Książka „Opór wobec systemów tota−
litarnych na Wileńszczyźnie w okre−
sie II wojny swiatowej” – pod jego re−
dakcją – to zapis konferencji nauko−
wej historyków z Litwy i Polski.
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Trudno sobie wyobrazić „Sklepy cy−
namonowe” na scenie. Łatwo zaś wyo−
brazić sobie wątpliwości osób, które
mają podjąć decyzję o wybraniu się na
nie do teatru. – Już panie z organizacji
widowisk powiedziały mi, że będą nie−
słychane kłopoty ze sprzedażą Schulza
w szkołach – mówił przed premierą
Marek Mokrowiecki, dyrektor płockie−
go teatru. 

„Sklepy cynamonowe” to zbiór kil−
kunastu opowiadań. Dorosły narrator
wspomina przeszłość, patrząc na nią
oczyma dziecka, jakim był przed laty.
Więcej tu jednak luźno powiązanych
opisów sennych niż rzeczywistości,
która w istocie też okryta jest mgłą oni−
rycznego surrealizmu. 

W „Manekinach” (w jednym z opo−
wiadań) ojciec mówi: „Gdybym, odrzu−
cając respekt przed stwórcą, chciał się
zabawić w krytykę stworzenia, wołał−
bym: – mniej treści, więcej formy! Ach,
jak by ulżył światu ten ubytek treści.” 

To doskonała wskazówka na
„schwytanie” Schulza. Potwierdza to
Marek Mokrowiecki: W teatrze może
być spektakl, który ma jasną, wyraźną
fabułę, przeprowadzoną od początku do
końca, a może być też impresja. Ten ta−
ki właśnie będzie. 

Wbrew pozorom w odbiorze literac−
kiego Schulza pomaga umiejętność
wyzwalania dziecięcej recepcji rzeczy−
wistości, która płynnie przechodzi od
jawy do snu. Chwyta się szczegółów
zdawałoby się banalnych i niezauwa−

żalnych, a odrzuca, w mniemaniu doro−
słych, te istotne. 

Dlatego kto chce zrozumieć Schulza
męczy się potwornie, kto próbuje pod−
jąć grę może go poczuć. 

Najnowszą premierę reżyseruje Jan
Maria Marczewski, związany z naszym
teatrem od lat (od 1981 do 1984 r. – dy−
rektor) twórca niezapomnianych płoc−
kich przedstawień „Mistrz i Małgorza−
ta” czy „Brat naszego Boga”. To nie
przypadek, że właśnie on zdecydował
się na wystawienia „Sklepów…”. Po
pierwsze ma już doświadczenie, bo
spektakl ten przygotował na ubiegło−
roczny Festiwal Brunona Schulza
w Drohobyczu (grał w nim Henryk Jóź−
wiak). Po drugie jest fanem jego twór−
czości. Po trzecie tylko on miał odwa−
gę. Marczewski zdecydował się powią−
zać kilka wątków ze „Sklepów…”
i „Sanatorium nad klepsydrą” oraz ese−
jów Schulza. – Spektakl rozpoczyna się
opisem śmierci Schulza, a potem odbu−
dowujemy cały ten świat wrażeń i im−
presji – opowiada Jacek Mąka, który
w „Sklepach…” gra ojca. W jego wy−
konaniu będziemy mogli zobaczyć
wspaniały „Trakt o manekinach” i „lot
sptasiałego ojca” nad sceną. Obok Hen−
ryka Jóźwiaka (Józef), który z Schulzem
Marczewskiego miał już do czynienia,
wystąpią również: Krystyna Michel,
Grażyna Zielińska (matka), Dorota Cem−
pura (Adela 1), Magdalena Tomaszew−
ska−Karbowska (Adela 2), Barbara Mi−
siun (Paulina), Piotr Bała (Ja). (rł)

Lęk przed prozą Schulza może niektórych sparaliżować, ale
mam nadzieję, że zwycięży zwykła ludzka ciekawość.

Schwytać Schulza

Wielką galą w Sali Kongresowej za−
kończyły się warszawskie ferie trzy−
dziestki dzieci z Młodzieżowego Domu
Kultury w Płocku. 

Grupa brała udział w Feryjnych
Otwartych Spotkaniach Artystycz−
nych FOSA 2005, w których uczestni−
czą dzieci zarówno z Polski, jak i z za−
granicy.

W Stołecznym Centrum Edukacji
Kulturalnej pracowali z nimi specjaliści
w dziedzinie teatru, muzyki, plastyki

i choreografii, m.in. Cezary Domagała
(reżyser), Tomasz Bajerski (muzyk)
i Elżbieta Siczek. Dzieci z Płocka co−
dziennie odbywały kilkugodzinne war−
sztaty w Starej Prochowni.

Podczas wielkiej feryjnej gali ok. 80
uczestników warsztatów wystawiło
spektakl „Pinokio” (25 lutego). Przedsta−
wienie, podobnie jak w ubiegłym roku
„Maciusiowie impresje” (również owoc
warszawskich warsztatów), zostanie po−
kazane w Płocku. (rł)

Zimowe impresje

Dzięki wspólnym staraniom ucz−
niów i nauczycieli, Gimnazjum
nr 6 w Płocku otrzymało
certyfikat i medal przedłu−
żający znak „Promotora
Ekologii” na 2005 rok
w VI edycji Narodowego
Konkursu Ekologicznego
„Przyjaźni środowisku”,
zorganizowanego pod hono−
rowym patronatem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polski. 

Nie każdy jednak wie, jak prestiżowe
jest to wyróżnienie. Certyfikat świad−
czy przede wszystkim o niezwykłej ak−
tywności młodzieży w podejmowaniu
różnorodnych działań na rzecz ekologii
m.in. pogłębianie wiedzy poprzez inno−
wacyjne programy nauczania o rozsze−
rzonej treści, imprezy środowiskowe,
wyjazdy na „zielone szkoły” i zajęcia
warsztatowe o charakterze prozdrowot−
nym, należące już do tradycji szkoły.
Młodzi ekolodzy zorganizowali rów−

nież wiele programów, aktywizują−
cych społeczności lokalne np.

„Stop – agresji wobec przy−
rody i człowieka”, mło−
dzieżowy projekt Plama
w konkursie grantowym,
a także wiele wystaw
i konkursów. 
Certyfikat to również po−

twierdzenie tego, jak słuszne
i potrzebne jest zaangażowanie

młodych ludzi w ochronę środowiska
i promowanie zdrowego stylu życia. To
nie tylko zdobywanie suchej wiedzy,
ale kształtowanie postawy wobec oto−
czenia, innych ludzi i własnego zdro−
wia. Jest to również dowód, że dzięki
nowatorskiemu podejściu kadry, szkoła
może być kuźnią ciekawych pomysłów
i oryginalnych przedsięwzięć, za co na−
leżą się słowa uznania pani dyrektor
Grażynie Rutkowskiej i koordynatoro−
wi działań ekologicznych, pani Beacie
Kowalskiej. mc 

Medal z ekologii
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Pod koniec 2004 roku Biblioteka Na−
rodowa w Warszawie zorganizowała
sesję naukową z okazji setnej rocznicy
urodzin Kazimierza Truchanowskiego,
która była jednocześnie premierą wy−
dawniczą „Przymierzania masek”.

Pamięć studni

Przed dziesięciu laty nieliczni przy−
byli na jego pogrzeb. Dziś nieliczni
o nim pamiętają. Nie ma wznowień je−
go książek, ani nowych utworów, które
nie opuściły do tej pory szuflady pisa−
rza. „Przymierzanie masek” jest więc
próbą przypomnienia postaci pisarza,
oddania czci i przywrócenia należnego
mu miejsca wśród takich twórców lite−
ratury polskiej XX w. jak Michał Chro−
mański, Leopold Buczkowski, Julian
Stryjkowski czy Brunon Schulz.

Tego ostatniego poznał w latach 30.
Przypadli sobie do serca. W 1942 r. Tru−
chanowski wraz z Zofią Nałkowską ob−
myślili plan ucieczki Schulza z getta, któ−
ry zakładał fikcyjne aresztowanie autora
„Sklepów cynamonowych” i rzekome
przewiezienie go do Warszawy. Faktycz−
nie Schulz miał trafić do lasów spalskich,
gdzie nadleśniczym był właśnie Trucha−
nowski. Gdyby zdążyli, być może Brunon
Schulz byłby jednym z czołowych obroń−
ców autora „Ulicy wszystkich świętych”.
Truchanowskiemu zarzucano bowiem na−
śladownictwo stylu Brunona Schulza. 

Odkrywanie wartości

Historyk i teoretyk literatury Michał
Głowiński napisał o nim: [...] choć ma na
swym literackim koncie kilkanaście to−
mów, a niektóre z nich są pokaźnych roz−
miarów, jest w istocie autorem jednej
książki pisanej przez całe życie, od wczes−
nej młodości po wiek sędziwy. [...] Na tę
jedną wielowymiarową książkę składał się
jego świat we wszystkich wymiarach – do−
daje. To historia Adama, człowieka „w
ogóle” (rodzaj ludzki), który dojrzewa
wraz ze swym stwórcą, wędrując po Mie−
ście−Świecie, naszpikowanym znakami
i symbolami, w których łatwo jest się za−
gubić. Przeżycia realne mieszają się ze
snem, przypomnieniami i projektowa−
niem przyszłości. Autor „Zatrutych stud−
ni” kładł szczególny nacisk na wymiar

emocjonalny i duchowy doznania. Pod−
czas lektury wieloznaczności narastają
i komplikują grę, którą proponuje autor.
Warto jednak ją podjąć aktywnie, ponie−
waż twórczość Truchanowskiego nie
ogranicza możliwości interpretacji. Wy−
daje się, że jest ona tylko pretekstem do
podjęcia refleksji o naturze człowieka,
o granicach człowieczeństwa i mrokach
ludzkiej natury. Człowiek w dziele Tru−
chanowskiego postrzegany jest jako inte−
gralna część kosmosu, integralna cząstka
ludzkiego społeczeństwa i w końcu inte−
gralna jedność duchowo−psychiczna.
Chodzi zatem o odkrywanie wartości po−
przez przeżywanie świata.

Hołd 

Myśl o napisaniu tej książki pojawiła
się w 1994 roku, tuż po śmierci Kazimie−
rza Truchanowskiego. Przez następne
dziesięć lat dojrzewała i powoli zaczęła
przekształcać się w coś namacalnego.
Zbigniew Chlewiński, redaktor i wydaw−
ca w jednej osobie, próbował dotrzeć do
każdego, kto kiedykolwiek zetknął się
z autorem „Totenhornu” i zaprosić do na−
pisania kilku słów. Wielu nie odpisało,
część odmówiła. Nawiązał kontakt z cór−
ką Truchanowskiego. Z zaproszenia sko−
rzystali, m. in. prof. Jakub Z. Lichański
z Uniwersytetu Warszawskiego, Zbi−
gniew Taranienko – krytyk sztuki, teatru
i literatury, reżyser teatralny, scenograf
i scenarzysta Henryk Baranowski oraz
wspomniany Michał Głowiński. Chlewiń−
ski oddaje głos również samemu Trucha−
nowskiemu, kompilując fascynującą opo−
wieść z jego wywiadów prasowych i ra−
diowych. Całość uzupełniona została
o korespondencję pisarza z Ryszardem
Chodźko, literaturoznawcą, pisarzem
i poetą oraz wieloletnim przyjacielem. 

Co stanie się z pisarstwem Trucha−
nowskiego? Podobne pytanie zadał so−
bie Michał Głowiński. – Być może już
nigdy i nigdzie nikogo nie zainteresuje,
ale prawdopodobne jest przecież, że
przeżyje renesans nagły i błyskotliwy
[...]. Doprawdy nie potrafię przewi−
dzieć, jak potoczą się jego przyszłe losy
– pisze w zakończeniu „Przymierzania
masek”. Być może książka ta stanie się
początkiem budzenia zbiorowej świa−
domości. (rł)

Płockie wydawnictwo Samizdat Zofii Łoś wydało „Przymierza−
nie masek”. Zbiór esejów i wspomnień o Kazimierzu Trucha−
nowskim (1904 – 1994).

Zapomniany 
dźwięk dzwonów

Samizdat Zofii Łoś – praktycznie
jednoosobowe, niekomercyjne wy−
dawnictwo działające od kilku lat,
w myśl zasady jedna książka w jednym
roku. Do tej pory wydało, m.in. mono−
grafię „Edmund Monsiel – Druga od−
słona” i album poświęcony twórczości
Stanisława Baja. Założycielem wy−
dawnictwa jest Zbigniew Chlewiński,
absolwent filozofii KUL, pracownik
Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
redaktor magazynu artystyczno−lite−
rackiego „Gościniec Sztuki”.
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Działają od trzech lat. Mają ponad 80
„studentów”. – Naszym celem jest zagos−
podarowanie czasu ludzi, którzy przeszli
na emryturę – mówiła Joanna Czaplicka,
prezes stowarzyszenia „Uniwersytet
Trzeciego Wieku”. – Nasi słuchacze roz−
wijają tu swoje talenty i zainteresowania.
Jedni sprawdzają się fizycznie, inni dzia−
łają w klubie dyskusyjnym. Najważniejsza
jest jednak integracja grupy.

Zainteresowania są różne: począ−
wszy od doskonalenia umiejętności pla−
stycznych czy rękodzielnictwa po gim−
nastykę usprawniającą. Słuchacze pog−
łębiają również wiedzę w zakresie psy−
chologii, socjologii, literaturoznawstwa
czy historii sztuki. Stowarzyszeniu po−
maga Państwowa Wyższa Szkoła Za−
wodowa w Płocku, której pracownicy
naukowi współpracują (społecznie)

z Uniwersytetem. Z kolei płocki od−
dział Związku Nauczycielstwa Polskie−
go udziela członkom stowarzyszenia
schronienia w Domu Broniewskiego. 

W marcu spotkanie zorganizowane zo−
stało w auli PWSZ. Gościem Uniwersy−
tetu był zastępca prezydenta Płocka Piotr
Kubera. Słuchacze UTW chcieli wie−
dzieć, m.in. jakie będą dalsze losy płoc−
kiej bożnicy, czy powstanie pomnik
Krzywoustego oraz jaka jest kondycja
płockiej służby zdrowia. Pytano również
o porządek w mieście i czy będą w Płoc−
ku następne hipermarkety. Negatywna
odpowiedź na to ostatnie pytanie została
przyjęta brawami. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest za−
rejestrowany w KRS, posiada osobowość
prawną. Jedynym źródłem utrzymania są
roczne składki (40 zł). (rł)

Edukacja seniorów

W Towarzystwie Naukowym Płockim
(14 lutego) odbyło się drugie spotkanie
z cyklu „Globalne społeczeństwo infor−
macyjne”. Tym razem dotyczyło tematy−
ki elektronicznej edukacji i roli, jaką mo−
że odegrać w procesie kształcenia pol−
skiego społeczeństwa. E−edukacja (e−le−
arning) to nauka wspomagana poprzez
różnego rodzaju nowoczesne urządzenia.
Wbrew pozorom, komputer nie jest wa−
runkiem koniecznym, by w niej uczest−
niczyć, choć z pewnością jego szerokie
możliwości sprawiają, że jest najbardziej
odpowiedni. Nowoczesne kształcenie na
odległość, z powodzeniem może odby−
wać się również przez telewizję czy tele−
fony komórkowe.

Spotkanie prowadził i wykład wyg−
łosił Krzysztof Buczkowski – czło−
nek TNP, prezes stowarzyszenia Cen−
trum Innowacji Społeczeństwa Infor−
macyjnego. Temat okazał się interesu−
jący, nie tylko dla środowisk związa−
nych z sektorem edukacji. W trakcie
dyskusji szczególnie mocno podkre−
ślano problem kształcenia ustawiczne−
go, po zakończeniu tradycyjnej edu−
kacji. Wtedy to rozwiązania e−learnin−
gowe mogłyby doskonale spełniać
swoja rolę, jako uzupełnienie zdobytej
już wiedzy. 

Kolejne spotkanie w marcu doty−
czyć będzie elektronicznej administra−
cji. (j)

Nauka przez internet?

Wydział Zdrowia i Spraw Społecz−
nych Urzędu Miasta organizuje kon−
kurs wielkanocny dla dzieci i młodzie−
ży, uczęszczających do świetlic miej−
skich, klubów profilaktyki środowisko−
wej oraz grup socjoterapeutycznych.
Tematem konkursu jest „pisanka
w kompozycji wielkanocnej”.

Prace przestrzenne o maksymalnych
wymiarach 50x100 cm, z pisanką wiel−
kości od 30 do 60 cm, dostarczyć nale−
ży do organizatora konkursu (Urząd
Miasta Płocka, Stary Rynek 1 pok. 251)

do 10 marca. Technika wykonania do−
wolna (papieroplastyka, glina, plasteli−
na, tektura, materiały naturalne itp.).
Ideą konkursu jest udział jak najwię−
kszej liczby dzieci w przygotowaniu
pracy konkursowej. Oceniana będzie
treść, pomysł, kompozycja, estetyka.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu,
połączone z otwarciem wystawy, bę−
dzie miało miejsce 18 marca w ratuszu.
Wszelkich informacji na temat konkur−
su udziela p. Anna Piechocińska, tel.
367 17 20, 367 17 04. (j)

Konkurs pisanek

Zbigniew Chlewiński dedykuje książkę
córce pisarza – Bożenie Truchanowskiej 
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W okresie zaborów najskuteczniej−
szym elementem wynarodowienia by−
ło wychowanie, nauczanie w szkole
elementarnej, podstawowej. Jednak
wiara, poczucie przynależności naro−
dowej, odwoływania się do tradycji,
było znacznie silniejsze. Strajki
szkolne 1905 roku, powstanie Pol−
skiej Macierzy Szkolnej, budowa no−
wego gmachu szkolnego dla gimna−
zjum (1912−1913, obecnie LO im W.
Jagiełły) to właśnie skutek siły tej
wiary. 

Wybuch wojny światowej w 1914
roku obudził nowe nadzieje na odzy−
skanie upragnionej wolności. W lu−
tym 1917 roku Aleksander Maciesza,
lekarz mający duży wpływ na wiele
dziedzin życia społecznego, został
wybrany burmistrzem miasta. Działa−
jąc pod hasłem „głodni nie mogą cze−
kać”, wśród czterech podstawowych
postulatów, dotyczących przede
wszystkim ludności niezamożnej,
umieścił rozwój i ulepszenie oświaty.
Rozwój widział m.in. w demokratyza−
cji szkolnictwa oraz zwiększeniu licz−
by szkół i klas szkolnych. Wcześniej
stał na czele Komitetu Budowy
wspomnianego gimnazjum, a swoją
półroczną pensję burmistrzowską
ofiarował na kształcenie nauczycieli
ludowych, szczególnie potrzebnych
w okresie odradzania się szkolnictwa
polskiego.

Społeczna decyzja

Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku Polska była krajem ma−
terialnie zubożonym co wpływało na
niestabilność ekonomiczną, przeja−
wiającą się m.in. w drożyźnie i infla−
cji. Nie bacząc na te ujemne okolicz−
ności, prezydent miasta Antoni Mi−
chalski na posiedzeniu Rady Miej−
skiej w dniu 19 października 1921 r.
(w nawiązaniu do wcześniejszej
uchwały Rady z sierpnia tego roku,

nakładającej obowiązek nauki dzieci
od lat 7) wystąpił z wnioskiem: Obec−
nie lokale szkolne w większości nie
odpowiadają wymaganiom szkolnic−
twa i jedynie z powodu głodu miesz−
kaniowego są tolerowane przez za−
rząd miasta. Powiększenie liczby
szkół znów zmusza do rekwizycji na te
cele lokali mieszkalnych, co w czasie
obecnym zabójcze jest dla rozwoju
miasta.

Wobec powyższego Magistrat sto−
sownie do postanowienia swego z dnia
17 b.m. prosi Radę Miejską o powzięcie
następującej uchwały: 

Rada Miejska uchwala:
1) pobudować dom dla szkoły po−

wszechnej 7−klasowej miejskiej
2) na zapoczątkowanie tej budowy

wstawić do budżetu na rok 1922 sumę
3.000.000 mk (Archiwum Państwowe
w Płocku). 

Na uroczystej sesji 23 października
1918 roku wniosek Magistratu został
przez Radę jednomyślnie uchwalony.

Władze państwowe wspomagając
takie decyzje, 17 lutego 1922 roku
wydały ustawę o budowie publicz−
nych szkół powszechnych, na podsta−
wie której można było otrzymać zasi−
łek ze Skarbu Państwa w wysokości
50% kosztów. Ponieważ wówczas
w kasie miasta nie było żadnych pie−
niędzy, Rada Miasta 28 czerwca 1922
roku upoważniła Magistrat do zacią−
gnięcia kredytu w Banku Komunal−
nym. Przewidywany koszt budowy
miał wynieść 80.000.000 mk.

Szkoła przy Ostatniej

Teren, na którym wyznaczono bu−
dowę szkoły znajdował się przy ul.
Ostatniej i należał do Szpitala Św.
Trójcy. W tym celu 11 kwietnia 1922
roku odbyło się posiedzenie komisji
reprezentującej Magistrat i Szpital
Św. Trójcy, w celu omówienia doko−
nania zamiany gruntów. Ustalono, że

szpital odda magistratowi w drodze
zamiany ogród przy ul. Ostatniej (na−
leżący do Towarzystwa Dobroczyn−
ności, obecnie Caritas z wejściem od
ul. Sienkiewicza), plac przy Alei
Miejskiej pod budowę tanich miesz−
kań robotniczych i przejście do alei
na projektowaną ulicę. W zamian ma−
gistrat oddał by szpitalowi plac miej−
ski dawniej przeznaczony pod budo−
wę rzeźni i udzielił 12−letniej darmo−
wej dzierżawy domu miejskiego, roz−
szerzającego obecne pomieszczenia
szpitalne. Uznano jednocześnie, że
magistrat i szpital, jako instytucje re−
prezentujące interes dobra publiczne−
go, nie będą dochodziły regulacji fi−
nansowych.

W następnych miesiącach komisja
spotykała się jeszcze wielokrotnie,
zmieniając nieznacznie powyższe usta−
lenia.

Rada Szkoły powiatowej pod prze−
wodnictwem Aleksandra Macieszy, 17
października 1922 roku na wniosek do−
zoru szkolnego zaakceptowała plac pod
budowę tej szkoły.

10 listopada 1922 roku odbyło się po−
siedzenie Komitetu Budowy gmachu
szkoły 13−klasowej, na której byli obec−
ni: prezydent Antoni Michalski, inż.
Antoni Kowalski, dr Aleksander Ma−
ciesza, radny Ludwik Gałkowski, insp.

Zawadzki i ks. Walczykiewicz. Rozpa−
trzono m.in. rachunek na 1.600 mk dla
architekta Józefa Główczewskiego za
wykonanie szkiców i projektu gmachu
szkolnego i 17 listopada projektant ode−
brał część należności – 3 weksle na su−
mę 600 mk.

W tradycji Wazów

Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku, w architekturze wystąpiło
wielkie „zapotrzebowanie na Polskę”;
odkrywano polski renesans, polski ba−
rok, styl Stanisława Augusta. Silny
wpływ budownictwa tradycyjnego, jaki
miał miejsce do 1925 roku, wiązał się
z nadaniem polskiej architekturze cha−
rakteru narodowego. Tak wykrystalizo−
wany tradycjonalizm znalazł szerokie
zastosowanie w budownictwie miesz−
kaniowym i znany jest jako styl dwor−
kowy oraz w budownictwie monumen−
talnym.

Józef Główczewski projekt gmachu
szkoły wykonał jeszcze w 1921 roku,
a rachunek wystawiony dla Magistratu
jest datowany na dzień 7 listopada.

Zaprojektowana szkoła to budynek
o urozmaiconej bryle, przykrytej wyso−
kimi dachami namiotowymi. Interesu−
jący jest barokowy portal wejściowy,
w którego przerywane zwieńczenie
w nietypowy sposób zostało wstawione
okno. Wieżyczka zegarowa wyznacza
oś symetrii dla zasadniczej części bu−
dynku. Osiowość i symetria to elemen−
ty charakterystyczne dla architektury
barokowej, ale w projekcie Główczew−
skiego ta symetria nie jest w pełni za−
chowana, szczególnie przez przysta−
wioną z boku salę gimnastyczną.

Projekt jest zrealizowany w duchu ar−
chitektury barokowej z 1 poł. XVII
wieku związanej z dworem Wazów; za−
mek Ujazdowski (1624−1636), pałac bi−
skupów krakowskich w Kielcach
(1637−1641). Najbardziej znanym bu−
dynkiem powstałym w tej tradycji jest
gmach Gimnazjum im. Stefana Batore−
go w Warszawie (1922−1923) zaprojek−
towany przez Tadeusza Tołwińskiego. 

Roman Rzymkowski
dokończenie w następnym numerze

W poszukiwaniu tradycji (1)

Wśród zabudowy architektonicznej Płocka z okresu dwudziestolecia międzywojennego, niektóre obiekty zasługują na szczególną
uwagę. Odzwierciedlają one różne tendencje i nurty budowlane, jakie w tym czasie kształtowały architekturę w Polsce. Należy do
nich monumentalny budynek Szkoły Powszechnej, obecnie Gimnazjum nr 6 przy Alei Jachowicza 20. Wybudowany poza historycz−
nymi granicami miasta, znajduje się również poza granicami historii sztuki. A jest to wobec niego wielce niesprawiedliwe.

Tadeusz Tołwiński, projekt Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, 1922−1923, fot. archiwum

Józef Główczewski, fasada niezrealizowanego projektu szkoły powszechnej w Płocku,
1921 r., Archiwum Państwowe w Płocku
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Sześćdziesiąt lat to w historii instytucji niepo−
równanie mniej niż w życiu człowieka – nie zna−
czy to jednak, że tyle akurat przeżywszy, możemy
już tylko spoglądać tęsknym okiem w przeszłość.
Mikołaj Burakowski, dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej w Płocku, podobno już osiągnął ten
pułap wiekowy – w co, patrząc na jego wiecznie
młodą sylwetkę, trochę trudno uwierzyć. Ciągle
ma też nowe, cenne pomysły (przewidziane na
nadchodzącą wiosnę umiędzynarodowienie kon−
kursu młodych skrzypków, powołanie szkoły pod−
stawowej o profilu muzycznym) – choć przecież
już dzięki dotychczasowym osiągnięciom (wzbo−
gacenie budynku PSM o nowe skrzydło i salę kon−
certową z prawdziwego zdarzenia) z pewnością
zasłużył sobie na miejsce wśród najbardziej sku−
tecznych szefów tej placówki.

Jego najwybitniejsi poprzednicy to Tadeusz
Paciorkiewicz i Marcin Kamiński. Pierwszy z ro−
dzinnego Sierpca trafił ostatecznie na fotel rekto−
ra warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej (jak do 1979 roku nazywało się sto−
łeczne konserwatorium), często wyróżnianego
za działalność kompozytorską i zasługi dla orga−
nizacji życia muzycznego w powojennej Polsce.
Drugi, rodem ze Śląska, osiadł w Płocku 19 lat
później i przekształcił tę szkołę w placówkę za−
wodowego kształcenia muzycznego na szczeblu
średnim. Doprowadził też – wspólnie z wybit−
nym miejscowym działaczem kultury, Francisz−
kiem Dorobkiem – do powołania w nowym mie−
ście swego życia profesjonalnej orkiestry symfo−
nicznej, która naturalnym sposobem również
wzięła udział w obchodach „60−lecia Szkoły
Muzycznej w Płocku” (by zacytować formułę
z afisza).

Obchody te zaplanowano na kilka miesięcy
(11 kwietnia ma się odbyć koncert pedagogów, 6
maja – recital pianistyczny, a dwa tygodnie póź−
niej – występ tegorocznych dyplomantów z to−
warzyszeniem Płockiej Orkiestry Symfonicznej)
– wszelako dwa ich najważniejsze momenty wy−
darzyły się w lutym br.

W sobotę, 12 lutego w sali koncertowej PSM
odbyła się główna impreza jubileuszowa, z mu−
zyką w roli deseru po ponad godzinnej części
oficjalnej (m.in.. zarys dziejów szkoły, przedsta−
wiony przez dyrektora Burakowskiego, wręcze−
nie nauczycielom i działaczom muzycznym dy−
plomów uznania, odczytanie okolicznościowego
pisma Ministra Kultury i wystąpienie Prezyden−
ta Miasta Płocka). Przystawkami owego deseru
okazały się – istotnie smakowite – produkcje
dziewięcioosobowego zespołu smyczkowego
(fragmenty Wariacji na temat Haendla Bau−
manna) i chóru PSM (You’ll Never Walk Alo−
ne Rodgersa i urocza pieśń w języku rosyjskim)
– tym większa więc szkoda, że główny punkt
programu, czyli słynną Symfonię Linzką Mo−
zarta, w wykonaniu szkolnej orkiestry można by−
ło ocenić najwyżej na niezbyt mocną trójkę.

Dzień wcześniej, w tymże miejscu, w jubileu−
szowym programie zaprezentowała się Płocka
Orkiestra Symfoniczna pod batutą Łukasza Bo−
rowicza. Przez cały styczeń raczyła słuchaczy
daniami lekkostrawnymi – ostatnim z nich był
sympatyczny, choć nieco monotonny repertuaro−
wo koncert „Tańce świata”, z błyskotliwym

ukraińskim cymbalistą Ihorem Lomahą w roli
głównego solisty – teraz zaproponowała menu
bardziej pożywne dla melomanów prawdziwych:
Symfonię koncertującą Es−dur KV 364 na
skrzypce i altówkę oraz Symfonię Jowiszową
Wolfganga Amadeusza, Koncert fortepianowy
a−moll Roberta Schumanna, a także orkiestralną
wersję słynnej Etiudy b−moll Karola Szyma−
nowskiego i Kołysankę piastunki Bolka Marci−
na Kamińskiego. Dlaczegóż zatem w tym „po−
ważnym” torcie niespodziewanie odnaleźliśmy
trzy wątpliwej smakowitości rodzynki musicalo−
wo−operetkowe (m. in. arietta z Pericholi Offen−
bacha i aria w formie czardasza zapowiedziana
jako utwór Lehara)?

Chciano tu prawdopodobnie dać pole do popisu
dużemu gronu solistów, złożonemu z wychowan−
ków i pedagogów szkoły−jubilatki (wokalistki Jo−
anna Nycz i Bożena Wagner, pianistka Zofia An−
tes, skrzypek Andrzej Kacprzak i altowiolista To−
masz Pozorski). Czy nie wypadało raczej sięgnąć
do mniej znanej rodzimej klasyki operowej: F. No−
wowiejskiego czy zwłaszcza zaprzyjaźnionego
z M. Kamińskim L. Różyckego (którego najbar−
dziej znana aria, To dawny mój znajomy, to,
swoją drogą, pogranicze muzy lekkiej...)?

Dalsze wątpliwości nasuwała, efektownie
zresztą wykonana, Jowiszowa, rozbrzmiewająca
w Płocku po raz drugi w ciągu niespełna półtora
roku – w sytuacji gdy znakomita większość po−
zostałych 40 symfonii Mozarta nigdy nie była tu
grana. Osobną zaś kwestią pozostaje asceza, z ja−
ką potraktowano Koncert Schumanna, jedno
z arcydzieł pianistyki romantycznej, wybierając
zeń tylko część pierwszą. 

Na swoiste usprawiedliwienie można przywo−
łać koncert inauguracyjny ubiegłorocznego festi−
walu „Probaltica” w Toruniu, kiedy to na staro−
miejskim rynku Orkiestra Narodowej Filharmo−
nii Litewskiej z towarzyszeniem solistów i chóru
wykonanie Dziewiątej Beethovena ograniczyła
do dwóch trzecich finałowej kantaty [sic!]. Pre−
cedensu dostarczyli tutaj wszakże orkiestra Fil−
harmonii Narodowej i jej słynny w świecie dyry−
gent Witold Rowicki – członek honorowy Płoc−
kiego Towarzystwa Muzycznego – prezentując
w Londynie w 1967 roku, 30 lat po śmierci Szy−
manowskiego, ostatnią część jego II Symfonii
(w kontekście kompletnych wykonań symfonii
Czajkowskiego i Prokofiewa).

U Polonii brytyjskiej incydent ów wywołał bez
mała oburzenie – co, po kolejnych prawie 40 la−
tach, byłem w stanie sobie uzmysłowić przy innej
rocznicowej okazji. Czyż bowiem tenże Szyma−
nowski – patron płockiej szkoły! – nie zasługiwał
na szersze potraktowanie w jubileuszowym pro−
gramie? Czy jedynym możliwym hołdem dla jej
najbardziej zasłużonego dyrektora – Marcina Ka−
mińskiego, jest ciągłe eksploatowanie Kołysanki
– podczas gdy na przypomnienie nadal czekają
całkiem udane utwory symfoniczne w rodzaju su−
ity Śladami Fryderyka czy poematu symfonicz−
nego Saga o Bolesławie III Krzywoustym? Czy
wreszcie na którymś z omówionych wyżej kon−
certów nie powinien zostać wykonany przynaj−
mniej jeden utwór z bogatej spuścizny założycie−
la szkoły, Tadeusza Paciorkiewicza?

Andrzej Dorobek

JUBILEUSZ NIEPEŁNY 

Powrót 
teatru Sphere

Aktorzy mówiący po angielsku kojarzą nam się głównie z fil−
mami amerykańskimi, jednak uczniowie Małachowianki posta−
nowili to zmienić. W auli szkoły odbył się anglojęzyczny spek−
takl w wykonaniu młodzieży liceum. Widzowie obejrzeli dwie
jednoaktówki Donna Byrne’a. W pierwszej, zatytułowanej
„Professor” (reż. Sylwia Riabczyk i Natalia Szawaryn), główny
bohater, pozornie roztargniony naukowiec, nie daje się zwieść
podstępowi i zapobiega kradzieży ważnych dokumentów. Dru−
ga historia, pod tytułem „Bad dream”(reż. Agnieszka Kelman)
pokazuje, w jaki sposób właściciel banku, pod wpływem dają−
cego wiele do myślenia snu, zmienia swoje nastawienie wobec
lojalnej i pracowitej służącej. Oba przedstawienia, zabarwione
brytyjskim humorem i skłaniające do refleksji to doskonały wy−
bór, tym bardziej, że na scenie mówiono wyłącznie po angiel−
sku, co pozwoliło oddać oryginalny charakter sztuki bez ko−
nieczności odwoływania się do zawsze niedoskonałego przekła−
du. Poza tym, była to świetna lekcja angielskiego i mam nadzie−
ję, nie jedyny spektakl teatru „Sphere”. mc

Płockie kalendarze
Dom Darmstadt zaprezentował 7. edycję wystawy kalendarzy

z płockimi motywami, zorganizowaną przez Halinę Płuciennik.
Goście mogli podziwiać 28 ciekawych projektów m.in. Agpres−
su, Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Peklimaru. Nie
obeszło się jednak bez słów krytyki. – W wielu przypadkach
brakuje podpisów autorów zdjęć i grafiki. W Unii Europejskiej
jest to naruszenie prawa. Nawet jeżeli zdjęcie zostało kupione
wraz z prawami autorskimi to nazwisko autora wypada podać
na kalendarzu – stwierdził Stanisław Płuciennik.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnie – głosowaniem na naj−
lepszy kalendarz. Zwycięzcą okazał się projekt Agnieszki Wiś−
niewskiej wykonany dla Orlen Gazu, drugie miejsce zajął ka−
lendarz Petrotelu ze zdjęciami Haliny Płuciennik. Miejsce trze−
cie przypadło firmie Bem – producentowi drzwi. Ciekawostką
może być fakt, iż niektóre zdjęcia, z powodu złych warunków
pogodowych, musiały zostać poprawione komputerowo przez
usunięcie np. całego nieba i wstawienie nowego, tym razem już
słonecznego. mc

Sankt Petersburg 
na fotografiach

Każdy kto interesuje
się Rosją, a zwłaszcza
Sankt Petersburgiem
ma doskonałą okazję
poznać nieco bliżej to
piękne miasto, nie wy−
jeżdżając nawet
z Płocka. 22 lutego zo−
stała otwarta w Domu
Darmstadt wystawa
fotograficzna Włodzi−
mierza Iwanowa pt.
„Sankt Petersburg
w fotografii”. 

– Każdy kto widział
to piękne miasto, wie
jak bardzo potrafi
zachwycić. Składa się
z setek małych wyse−
pek, a każda z nich to
odrębne dzieło sztuki. Dzięki tej wystawie chcemy również
przybliżyć chociaż cząstkę rosyjskiej kultury — powiedział
Włodzimierz Zajczyk z Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury
w Warszawie, współorganizatora wystawy.

Ekspozycję można oglądać do 6 marca. mc
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Takiego udanego początku rundy rewanżowej piłkarzy
ręcznych chyba nie spodziewali się najwięksi optymiści. Na
pięć rozegranych spotkań nafciarze nie stracili żadnego pun−
ktu, a wśród pokonanych znaleźli się, wymieniani w roli fa−
worytów do medali, szczypiorniści Śląska Wrocław i Zagłę−
bia Lubin. Płocka Wisła od lat znajduje się na medalowej po−
zycji i nikt z wiernych fanów nie dopuszcza nawet myśli, że−
by mogło coś się zmienić. Jednak plaga kontuzji, jaka dot−
knęła zespół prowadzony przez Krzysztofa Kisiela, nie na−
strajała optymistycznie przed rozpoczęciem rozgrywek. Na
szczęście powrócił po kontuzji reżyser gry płockiego zespo−
łu – Damian Wleklak i wyniki są powyżej oczekiwań. 

Wisła zajmuje w tabeli trzecie miejsce i traci tylko 1 punkt
do prowadzących: Śląska Wrocław i Vive Kielce. O ile Śląsk
już pokonaliśmy i wrażenie, jakie pozostawili wrocławianie
w hali przy Łukasiewicza pozwala przypuszczać, że spadek
tej drużyny w dół tabeli to tylko kwestia czasu, to z Vive za−
powiada się ciężka walka o pierwsze miejsce tabeli. Kielcza−
nie mimo braku Karola Bieleckiego nadal są groźnym prze−
ciwnikiem i, miejmy nadzieję, że podopieczni Krzysztofa Ki−
siela także o tym wiedzą. P.N.

Zwyciężają 

Początek roku był niezwykle udany dla płockich
pływaków. Podczas Zimowych Mistrzostw Polski
w Pływaniu Juniorów 13−, 14− i 15−letnich nasi re−
prezentanci wywalczyli cztery medale. Trzynastolat−
kowie SP nr 1 i SP nr 22, trenowani na co dzień przez
Jurija Szyczkowa i Marka Stasiaka, startowali
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Duży sukces odniosła
podopieczna Jurija Szyczkowa – Agata Olejniczak,
która zdobyła srebrny medal na 100 m stylem zmien−
nym z rekordem życiowym 1.10,42. Była również
czwarta na dystansie 100 m stylem klasycznym z ko−
lejnym rekordem życiowym 1.18,09. Szósty w finale
na dystansie 200 m stylem zmiennym z czasem
2.31,77 był Michał Zyznowski. Poprawił „życiów−
kę” aż o 10 sekund. W finałowej rozgrywce wystąpił
także Damian Mielnikow. Zajął on siódme miejsce
na dystansie 100 m stylem klasycznym z wynikiem
1.17,25. 

W Zamościu i Ciechanowie

Juniorzy 14−letni, trenowani przez Jurija Szyczko−
wa i Wojciecha Ostrzyckiego rywalizowali w Zamo−
ściu. Edyta Korczak oraz Jakub Cierlicki wypadli re−
welacyjnie; Edyta zdobyła brązowy medal na dystan−
sie 50 m stylem dowolnym z czasem 0.28,83, a Jakub
na dystansie 200 m stylem motylkowym popłynął
w eliminacjach w dobrym czasie – 2.24,35, a w fina−
le poprawił się o prawie 3 sekundy. Na 50 m delfinem
był piąty. 

15−letni wychowankowie trenera Wojciecha
Adamka wywalczyli na Mistrzostwach Polski
w Ciechanowie dwa medale. Artur Kowalski,
uczeń Gimnazjum nr 6, na 100 m stylem motylko−
wym zdobył brązowy medal z czasem 0.59,72. Na
100 m stylem dowolnym przegrał złoto o 0,01s
i zajął drugie miejsce. Uczennica Gimnazjum nr 8
Katarzyna Żołnowska mimo, że nie zdobyła meda−
lu, to pokazała się z niezłej strony, zajmując czwar−
te miejsce na dystansie 400 m stylem zmiennym
(5.07,88). 

Mistrzowskie medale

Nieco starsza młodzież rywalizowała podczas Zi−
mowych Mistrzostw Polski Juniorów 17− i 18−letnich
w Gorzowie Wielkopolskim. Tu płocczanie popłynę−
li po 10 medali. Bezapelacyjnym bohaterem naszej
ekipy był Piotr Gałka, wychowanek trenera Wojcie−
cha Ostrzyckiego, który zdobył trzy medale indywi−
dualnie i jeden w sztafecie 4x100 m stylem zmien−
nym. Srebro na 200 m stylem klasycznym z wyni−
kiem 2.12,76 dało mu 25. wynik na świecie. W wy−
ścigu na 50 m st. klasycznym i na 100 m st. klasycz−
nym (rekord życiowy 1.02,40) dwa razy stawał na 3
miejscu podium. 

Dorobek medalowy płockiej drużyny znacznie
poprawiła także Paulina Kret, która zdobyła trzy
brązowe medale na dystansach: 50 i 100 m st.
grzbietowym (rekord życiowy – 1.03,87) i 50 m st.
dowolnym. Pozostałe trofea przypadły w udziale
Jakubowi Dobiesowi (srebro na 100 m st.klasycz−
nym i brąz w sztafecie 4x100 m st. zmiennym),
Wojciechowi Bziukowi (brąz na 100 m st. motyl−
kowym) oraz Katarzynie Kowalczyk, której nie−
dyspozycja zdrowotna pokrzyżowała szyki i mu−
siała się zadowolić 2 miejscem na 100 m stylem
dowolnym. Ostatnim medalistą płockiej ekipy był
Damian Pora, który startował w sztafecie, zdoby−
wając brązowy medal. Płoccy zawodnicy udowod−
nili, że przepustka na pływackie salony nie dostała
nam się przypadkowo i organizacja Grand Prix
Polski w Pływaniu (26−27.02) to znakomita inwe−
stycja w propagowanie tej dyscypliny w naszym
mieście.

Puchar dyrektora MZOS

150 dziewcząt i chłopców klas IV−VI wzięło
udział w zawodach pływackich o Puchar Dyrekto−
ra Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych. Na
starcie stanęło siedem klubów pływackich. Płock
reprezentowali zawodnicy Miejskiego Uczniow−
skiego Klubu Sportowego oraz reprezentacje szkół
podstawowych nr: 1, 17 i 22. Ekipy przyjezdne nie
stawiły się wprawdzie w komplecie, ale kibice
zgromadzeni na Podolance mogli podziwiać popi−
sy pływackie młodych zawodników UKS Rekin
Warszawa, UKS Delfin Legionowo oraz UKS Żo−
liborz Warszawa. 

Zawody rozegrano w trzech kategoriach wieko−
wych. Zgodnie z oczekiwaniami w płockiej ekipie
najlepiej popłynęła świeżo upieczona wicemistrzy−
ni Polski w roczniku 1992 – Agata Olejniczak, któ−
ra zwyciężała w każdej konkurencji w której star−
towała, a osiągane czasy poszczególnych wyści−
gów potwierdzały olbrzymi potencjał tej zawodni−
czki. Wśród chłopców ogromne emocje wzbudził
wyścig na 200 m st. zmiennym. Zawodnik płockie−
go MUKS−u Michał Zyznowski stoczył pasjonują−
cą walkę z Marcinem Zacharskim (UKS Rekin
Warszawa). Płocczanin od początku płynął za ry−
walem i wydawało się, że nie uda mu się nawiązać
równorzędnej walki z dobrze tego dnia dyspono−
wanym Zacharskim. Ostatnie 25 metrów to praw−
dziwy popis szybkości podopiecznego Jurija Szy−
czkowa i zwycięstwo w tym morderczym wyścigu.
– Ideą tych zawodów było propagowanie tej dyscy−
pliny sportowej wśród dzieci i młodzieży – mówił
zadowolony z postawy swoich zawodników trener
Szyczkow. P.N.

Pływacy na podium

Zimowy festyn

W piątek, 18 lutego na lodowisku Miejskiego Centrum
Sportu przy ulicy Sportowej, Klub Osiedla Kochanowskie−
go PSM L−W zorganizował „Festyn Zimowy” dla dzieci
w ramach „Akcji Zima”. Współorganizatorami imprezy
byli: Rada Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego”
i Miejski Zespół Obiektów Sportowych. Zabawa miała
charakter otwarty, przybyły na nią dzieci z całego miasta. 

Nastolatki bawiły się świetnie. Przygotowano wiele
konkursów i zabaw, m.in. sztafetę z przeszkodami, wyści−
gi zaprzęgów, węży, hokej na lodzie, hula−hop czy prze−
ciąganie liny. Dla dzieci nie biorących udziału w rywali−
zacji zorganizowano zabawy przy muzyce oraz konkurs
na najciekawsze przebranie. Na zakończenie odbył się
konkurs taneczny „Mistrzowie tafli”.

Na uczestników festynu czekały pączki i słodycze,
a na zwycięzców konkursów nagrody rzeczowe, ufun−
dowane m.in. przez Radę Mieszkańców Osiedla „Ko−
chanowskiego”. Grzegorz Dziwota
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Cytat
numeru

Szlachetny klejnot ma
wielką cenę, choćby
w błocie leżał, a kurz
zawsze kurzem zostaje,
choćby pod niebo się
unosił. J.G. Herder

... Dzień Kobiet wcale nie jest świę−
tem o radzieckim rodowodzie, lecz wy−
wodzi się ze Stanów Zjednoczonych?

W 1909 roku Amerykanki po raz pier−
wszy ogłosiły 8 marca dniem walki
o społeczne i polityczne równouprawn−
ienie kobiet. Oficjalnie Międzynarodowy
Dzień Kobiet został ustanowiony w 1910
roku na zjeździe Kobiet Socjalistek w Ko−
penhadze. Nowe święto obchodzono po−
czątkowo w różne dni, najczęściej 19
marca. Dopiero w 1914 roku ustalono
stałą datę – 8 marca. Świętowano je
w Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii
i USA, organizując manifestacje i wiece.
W ZSRR Dzień Kobiet uznano za oficjal−
ne święto w 1918 roku. W większości
państw słowiańskich, w których ruch
emancypacji niemal nie istniał, nie było
ono obchodzone. opr. (m.d)

wiecie, że...Czy
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idealna

Na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniały
się wzorce kobiecej urody. Najwięksi mistrzowie
pióra, pędzla i dłuta starali się utrwalić w swych
dziełach kobiece wdzięki, będące dla nich nat−
chnieniem, muzą, a czasem...przekleństwem.
Uroda liczyła się zawsze, choć idealne damskie
kształty bywały mniej lub bardziej obfite. W dru−
giej kolejności (a czasem w pierwszej) liczył się
też majątek. Intelekt zaczął być brany pod uwagę
dopiero w czasach współczesnych, choć i w daw−
nych wiekach bywały od tej reguły wyjątki.

Jak dziś mężczyźni wyobrażają sobie ideał ko−
biety? W przeddzień Dnia Kobiet zapytaliśmy
o to kilku panów, którzy starali się zaspokoić na−
szą ciekawość, może nie całkiem szczerze, ale
z pewnością dowcipnie, niekonwencjonalnie i „z
przymrużeniem oka”.

Kobieta
HILARY JANUSZCZYK, komendant

miejski Państwowej Straży Po−
żarnej: Ładna, zgrabna i mądra.
To wystarczy.

RYSZARD KIJANOWSKI, komen−
dant miejski płockiej policji: Nie
mam większych wymagań,
oprócz tego, że musi być: spo−
kojna, ładna, zgrabna, miła
i bogata (śmiech).

WOJCIECH WASILEWSKI, zastępca
naczelnika Wydziału Prewencji
Straży Miejskiej: Oczywiście
powinna lubić moją kuchnię,
bo lubię gotować. Niekoniecz−
nie musi dobierać mi alkohol
w sklepie, ale powinna dobrze
prowadzić samochód. 

GRZEGORZ FRąCKOWIAK, stoma−
tolog: Musi mieć poczucie hu−
moru i – oczywiście – kochać
mnie.

MIROSłAW MILEWSKI, prezydent
Płocka: Musi być mądra, pięk−
na swoim wnętrzem i z poczu−
ciem humoru.

TOMASZ ZAKRZEWSKI, rzecznik
prasowy PERN−u: Jeśli chodzi
o wygląd, to – szczupła, zgrabna
brunetka. Musi być inteligentna,
wyrozumiała i – przede wszyst−
kim – bardzo dobrze zorganizo−
wana, ale pod warunkiem, że nie
będzie wymagała tego ode mnie.

RYSZARD WOLBACH, lider zespo−
łu Harlem: Pierwsze, co mi
przychodzi do głowy, to siła
i energia, która jest potrzebna
do realizacji celów życiowych
mężczyzny.

TOMASZ KORGA, wiceprzewodni−
czący Rady Miasta: Przede
wszystkim musi być mądra.
A poza tym ciepła, serdeczna,
opiekuńcza i wcale nie musi być
ładna.

TOMASZ CHOJNACKI, dyrektor Wy−
działu Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta: Moja żona.

JAN DRZEWIECKI, fotograf: Obok
swoich zalet i seksualności, po−
winna być uczciwym przyjacie−
lem. Dziś o to coraz trudniej. Ko−
biety coraz częściej łączą się
z mężczyznami „na zimno”. Jeśli
zaś chodzi o sferę seksualną to tu
niczego im nie brakuje.

KAZIK WIŚNIEWSKI, sprzedawca
owoców: Kobiety idealnej nie ma.
Natomiast wszystkie są piękne,
kochane, miłe i zawsze zdradliwe.
A im bogatsza, tym gorsza i tym
bardziej zdradliwa.

BOGDAN, sprzedawca ubrań: Idea−
ły są na początku związku. Kiedyś
myślałem, że ideał to długie nogi
i wąska talia, ale niestety ze
wszystkich moich związków, po−
czątkowo idealnych, teraz nie zo−
stało już nic.

JACEK NOWAK, właściciel firmy
komputerowej „Domena”: Oprócz
tego, że ma być ładna i mądra, to
nie może męczyć swoją obecno−
ścią, czyli musi być „przyjaznym
złem”.
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Mona Lisa (Gioconda),
Leonardo da Vinci

Wenus z Milo (prototyp
greckiego ideału piękna
kobiecego ciała)

Leda,Rubens
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