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W piątek, 27 lutego zbudowana część mostu wydłużyła się o 60 metrów. Na płoc−
kim brzegu podniesione zostało kolejne, ważące 600 ton, przęsło. Połączyło ono pier−
wszą i drugą podporę. Operacja trwała kilka godzin i wykonywana była przez specja−
listyczną firmę Freyssinet Polska, dysponującą odpowiednim sprzętem do wciągnię−
cia tak potężnego elementu na wysokość około 10 metrów.

To już prawie cały most usytuowany nad ziemią. Do zamontowania pozostało jesz−
cze jedno, takie same przęsło i najtrudniejsza część budowy – nad wodą. W nurcie rze−
ki staną dwa 70−metrowe pylony, od których odchodzić będą potężne liny, podtrzy−
mujące największe przęsło żeglowne o szerokości 375 metrów. Będzie ono montowa−
ne z elementów o długości 22,5 m i szerokości 27 m, z których każdy ważyć będzie
230 ton. Na miejsce montażu transportowane będą barkami. 

Budowa nadwodnej części mostu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, jak
również dróg dojazdowych do nowej przeprawy. 2 marca Urząd Miasta wystąpił
do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę
części dojazdowej inwestycji na prawym brzegu Wisły, z rondem i estakadą – od
ul. Wyszogrodzkiej do mostu. (j)

Jeszcze dwa przęsła
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Płock jest miastem, przez które transportowanych
jest najwięcej materiałów niebezpiecznych w Polsce.
Transport odbywa się głównie siecią dróg publicz−
nych, koleją i rurociągami. Jak wynika z „Programu
ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2004 –
2015” liczba cystern z produktami petrochemicznymi
przejeżdżającymi przez most wynosi około 120 tys.
rocznie. Do tego trzeba jeszcze dodać 28 tys. poja−
zdów wwożących inne groźne produkty; głównie są
substancje wybuchowe, toksyczne i palne, np. kwas
siarkowy, chlorowodór, amoniak, gaz płynny czy
fluorowodór. Łącznie daje to blisko 150 tys. poja−
zdów. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że blisko
połowa wszystkich poważnych awarii w kraju zdarzy−
ła się na drogach podczas transportu. 

Autorzy programu zwracają uwagę, że lokalizacja
PKN Orlen w Płocku jest główną przyczyną wię−
kszych zagrożeń ekologicznych. To również strate−
giczny dla polskiej gospodarki zakład, który może
być także celem ataków terrorystycznych.

Założenia programu

Państwowy Instytut Geologiczny przedstawił
w ratuszu „Program ochrony środowiska dla miasta
Płocka na lata 2004 – 2015”. Program zawiera in−
formacje o aktualnym stanie środowiska w mieście
oraz główne przyczyny tego stanu. Opisuje najważ−
niejsze problemy i prognozowane zmiany w zakre−
sie ochrony środowiska, w aspekcie przepisów
unijnych oraz instrumenty prawne i ekonomiczne
niezbędne do jego wdrożenia. Źródłami informacji
były materiały uzyskane z Urzędu Miasta Płocka,
Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędów Gmin
z terenu powiatu płockiego, Wojewódzkiego In−
spektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i De−
legatury w Płocku, Wojewódzkiego Urzędu Staty−

stycznego, Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz−
twa Mazowieckiego, a także prace instytutów i pla−
cówek naukowo – badawczych.

– Zapewne zastanawiają się państwo, czy to aby nie
będzie kolejny „półkownik”, jak większość strategii
rozwojowych – mówiła Anita Barszcz z instytutu,
podczas referowania założeń programu. – Otóż nie.
Wszystkie jednostki odpowiedzialne za jego realizację
będą musiały co 2 lata przedstawić raport z wykona−
nia zadań, a co 4 materiał będzie aktualizowany.

Program zawiera tzw. priorytety ekologiczne dla
miasta Płocka. Są to: poprawa jakości wód po−
wierzchniowych i gospodarki odpadami komunal−
nymi, ochrona przed hałasem komunikacyjnym,
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu
poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz popra−
wa jakości powietrza i edukacja ekologiczna miesz−
kańców.

Co z odpadami?

Państwowy Instytut Geologiczny opracował rów−
nież Plan Gospodarki Odpadami, który zawiera mię−
dzy innymi informacje, jak powinna wyglądać selek−
tywna zbiórka surowców i odpadów ulegających bio−
degradacji z gospodarstw domowych. Plan przewidu−
je etapowe wdrażanie zaproponowanego systemu gos−
podarki odpadami na terenie miasta Płocka; lata 2004−
2007 i 2008 −2011. W pierwszym etapie przewiduje
się m.in. objęcie selektywną zbiórką około połowy
mieszkańców miasta. Docelowo w tym etapie zapla−
nowano zakup 323 pojemników o pojemności 1100 l,
701 pojemników „BIO” o pojemności 240 l oraz 195
432 worków (I wariant) lub 25 pojemników o pojem−
ności 1100 l, 703 pojemników „BIO” o pojemności
240 l (II wariant).

W związku z rozszerzeniem selektywnej zbiórki
odpadów niezbędna będzie modernizacja zakładu
w Kobiernikach. Przez cały okres selektywnej zbiórki
prowadzona będzie akcja edukacyjna dla mieszkań−
ców oraz dla dzieci i młodzieży. 

Główne cele planu to skuteczna kampania eduka−
cyjno−informacyjna i ostateczne uporządkowanie sy−
stemu gospodarki odpadami komunalnymi. Chodzi
o objęcie do 2011 r. wszystkich mieszkańców zorga−
nizowanym zbieraniem odpadów komunalnych i wię−
kszą skuteczność selektywnej zbiórki odpadów.

Program i plan dostępne są na stronach interneto−
wych Urzędu Miasta Płocka. Do 14 marca wszyscy
płocczanie mogli do nich zgłaszać swoje uwagi. Do
końca marca Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta ma się zapoznać z uwagami i przekazać je In−
stytutowi Geologicznemu. Potem swoją opinię wyda
Urząd Marszałkowski. Dokumenty powinny trafić na
sesję Rady Miasta w maju. (oprac. r. ł.)

Analizę obecnego stanu środowiska, zagrożenia, prognozy i propozycje rozwiązywa−
nia problemów ekologicznych zawierają dwa dokumenty przygotowane przez 
Państwowy Instytut Geologiczny dla miasta Płocka. 

Bomba na kółkach
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Prezydent zarządził
BETEK do MTBS

Gmina Płock wniosła 100% udzia−
łów spółki Biuro Techniki Komunalnej
”BETEK” jako wkład niepieniężny na
podwyższenie kapitału zakładowego
Miejskiego Towarzystwa Budownic−
twa Społecznego. Odtąd BETEK dzia−
łać będzie w ramach MTBS, którego
kapitał zwiększył się o 125 tys. zł.

”Skarbówka do Rynexu”

Budynek po byłej siedzibie Urzędu
Skarbowego Prezydent przekazał spół−
ce Rynek jako aport z przeznaczeniem
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki o wartość wynikającą z wyceny
nieruchomości.

Działki na drogi

Wykupiono kolejne działki pod drogi
dojazdowe do nowego mostu: w obrę−
bie 16 Ciechomice własnością miasta
stały się działki o pow. 1.374 mkw.,
1.749 mkw., 885 mkw. i 204 mkw.

Pomyślą o współpracy

Zgodnie z sugestiami radnych Prezy−
dent powołał zespół ds. opracowania za−
sad współpracy na rzecz rozwoju sportu,
na bazie SSA Wisła Płock. 9−osobowy
zespół z wiceprezydentem Piotrem Ku−
berą na czele, w skład którego wchodzą
radni, przedstawiciele Orlenu, Wisły
i Klubu Kibica, wypracuje warunki
współdziałania miasta, koncernu i spółki.

Praca dla niewidomych

We wrześniu ubr. Rada Miasta podjęła
uchwałę w sprawie sprzedaży Fundacji
”Praca dla niewidomych” działki przy ul.
Jędrzejewo z przeznaczeniem na cele cha−
rytatywne i opiekuńcze. W styczniu rze−
czoznawca wycenił działkę o pow. 2,35
ha na 273.360 zł. Prezydent, po zastoso−
waniu możliwej w takich przypadkach
bonifikaty, podjął decyzję o jej sprzedaży
za 1% wartości czyli 2.733 zł 60 gr.

Judocy w Forli

Zawodnicy sekcji judo MMKS ”Ju−
trzenka” pojechali do Forli na IX Mię−
dzynarodowy Turniej Judo ”Citta di
Forli” (13−14 marca). Przypomnijmy,
że w roku ubiegłym na tym turnieju na−
si zawodnicy zdobyli 3 złote, 1 srebrny
i 3 brązowe medale. (j)

Minęło pół miesiąca...

* Miejski Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej przeprowadził się na ul. Wol−
skiego 4.

* Szczypiorniści Wisły przegrali
w Lubinie z Zagłębiem 31:27.

* W plebiscycie Tygodnika Płockie−
go, Gazety ”Mazowsze” i Urzędu Mia−
sta najlepszym trenerem 2003 roku zo−
stał Jarosław Dobrzeniak (lekka atlety−
ka) a wśród sportowców najwięcej pun−
któw zgromadziła Dorota Udałow.

* Z płockim Urzędem Skarbowym
rozliczyło się już ponad 22 tysiące po−
datników.

* Rok ubiegły Orlen zakończył re−
kordowym wynikiem – zarobił ponad
miliard złotych.

* Minister rolnictwa i rozwoju wsi
Wojciech Olejniczak dyskutował w Or−
lenie (27 lutego) o biopaliwach.

* Policja zatrzymała 36−letniego
płocczanina dla którego źródłem do−
chodu stało się okradanie Auchana. Za−
nim go złapano, z plecakiem pełnym
towaru opuszczał sklep co najmniej kil−
kanaście razy.

* Na drodze z Płocka do Gostynina
(27 lutego) doszło do strzelaniny mię−
dzy ”opiekunami” dwóch konkurują−
cych ze sobą ekip przydrożnych prosty−
tutek.

* Orlen otrzymał srebrną nagrodę
stowarzyszenia The Green Organisa−
tion – ”Polskie Zielone Jabłko 2003” za
osiągnięcia w dziedzinie ochrony śro−
dowiska.

* Zakład Doskonalenia Zawodowego
przeprowadził się do nowej siedziby
– po administracji jednostki wojsko−
wej.

* Pogotowie ratunkowe rozwiązało
umowy o pracę ze wszystkimi pracow−
nikami. W nowych będzie mniejszy do−
datek z tzw. ustawy 203.

* Przy ul. Tysiąclecia (po tzw. stodo−
le) otwarto drugi w Płocku sklep Bie−
dronki, należącej do portugalskiej sieci
Jeronimo Martins.

* Szczypiorniści Wisły pokonali
w Opolu miejscową Gwardię 23:31.

* Zwycięzcami XXII mistrzostw
Polski w piłce nożnej szkół wyższych
zostali studenci politechniki w Płoc−
ku.

* Z okazji Światowego Dnia Modli−
twy na ekumenicznym nabożeństwie
u Mariawitów spotkali się chrześcijanie
3 Kościołów.

* W zawodach XII Płockich Ergo−
wioseł w ”Siedemdziesiątce” startowa−
ło (5marca) aż 250 zawodników.

* Okręgowa Izba Lekarska zorgani−
zowała konferencję onkologów na te−
mat nowotworów u dzieci.

* Szkoła Politechniki Warszawskiej
w Płocku zawiesza dzienne studia na
kierunku ekonomia. Od października
maja być tylko płatne zaoczne.

* Niebawem Rynex przystąpi do re−
montu budynku po byłej siedzibie
Urzędu Skarbowego przy ul. 1 Maja.
Jesienią mają w nim być odnowione
pomieszczenia biurowe na wynajem.

* W lutym epidemiolodzy zanotowa−
li średnio 200 zachorowań płocczan na
grypę tygodniowo. (j)

W dwóch ostatnich numerach ”Sygna−
łów Płockich” ukazały się ogłoszenia
Wojewody Mazowieckiego o zamiarze
wywłaszczenia działek w obrębie nr 12
Radziwie, nr 16 Ciechomice i nr 14 Góry
przeznaczonych na realizację inwestycji
pn. budowa mostu przez rzekę Wisłę wraz
z drogami dojazdowymi. Podano w nich,
że osoby którym przysługują prawa rze−
czowe do wymienionych w ogłoszeniach
nieruchomości powinny to udokumento−
wać w płockiej delegaturze Mazowieckie−
go Urzędu Wojewódzkiego w terminie 2
miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ponieważ pierwsze ogłoszenie, doty−
czące tych wywłaszczeń ukazało się

w dzienniku ”Rzeczpospolita” 2 lutego
a drugie 16 lutego, to od tego terminu
należy liczyć dwumiesięczny okres
zgłaszania roszczeń. W związku z tym,
właściciele działek wymienionych
w ogłoszeniu zamieszczonym w ”Sy−
gnałach Płockich” nr 4/100 mają czas
na zgłaszanie swych praw rzeczowych
do 2 kwietnia br. natomiast działek
wymienionych w ogłoszeniu zamiesz−
czonym w nr 5/101 ”Sygnałów” do 16
kwietnia br.

Za mogące z tego wyniknąć nieporo−
zumienia przepraszamy, jakkolwiek ga−
zeta nie może ingerować w treść dostar−
czonych ogłoszeń. (j)

Uwaga! Krótsze terminy

Wywłaszczenia

Do wiosny pozostał tydzień. Mimo jesz−
cze dość niskich temperatur, coraz więcej
jest słonecznych dni. Warto w wolnej
chwili zajrzeć do płockiego zoo, które żyje
jeszcze zimowym rytmem, ale na pewno
nie próżnuje. Najwięcej zmian i nowości
można znaleźć w Pawilonie Tamryn i Mar−
mozet, który coraz częściej wybierają eu−
ropejscy koordynatorzy hodowli gatunków
zagrożonych wyginięciem.

Amazońskie diabły 
Nie tak dawno cieszyliśmy się z przyja−

zdu marmozety cesarskiej, a już pojawił
się kolejny ciekawy gatunek małych
małp. Miko czarne budową i wielkością
ciała przypominają lwiatki. Ich sierść
również jest jedwabista, a wokół głowy
i na tułowiu występują długie włosy two−
rzące rodzaj peleryny. Zasadniczą różnicą
jest kolor. Miko są smoliście czarne. Nie
mają też tak bujnej “lwiej grzywy” a ra−
czej “przystrzyżony pióropusz”. Trzy sa−
miczki dopiero co przyleciały ze Sztok−
holmu i zamieszkały wśród swoich kuzy−
nek w Pawilonie Tamaryn i Marmozet.
To niezwykle rzadki i ciekawy gatunek
pazurkowców, odkryty przez naukowców
dokładnie sto lat temu. Oprócz niezwykłe−
go ubarwienia, miko jest jedyną małpką
z 38 gatunków tej rodziny posiadającą 36
zębów, podczas gdy pozostałe mają tylko
32. Naukowcy do tej pory spierają się
z czego wynika ta różnica. Inaczej też za−
chowują się na drzewie. Podczas gdy ich
kuzynki przesiadują na poziomych gałę−
ziach, miko wybierają pionowe pnie, do
których lubią “się przytulać”.

Niestety, wskutek bezlitosnej dewasta−
cji amazońskiej dżungli znalazły się na li−
ście gatunków zagrożonych całkowitym
wyginięciem, wpisanych do Czerwonej
Księgi Zwierząt. Na świecie żyje ich oko−
ło 290 szt., ponad 180 w ogrodach. Płoc−
kie samiczki są jedynymi przedstawiciela−
mi tego gatunku w Polsce. Europejski ko−
ordynator tego gatunku uznał, że nasz
ogród jest na ich przyjęcie dobrze przygo−
towany. – Jesteśmy z tego bardzo dumni –
mówi Aleksander Niweliński, dyrektor
płockiego ogrodu.

Wzorowa rodzinka
Marmozety czerwonobrzuche przyle−

ciały do płockiego ZOO jesienią ubiegłe−
go roku. Cztery czarne małpki – tata, ma−
ma i dwie córki – zamieszkały w Pawilo−
nie Dydaktyczno – Naukowym. W pier−
wszym tygodniu marca rodzina się powię−
kszyła. Maleńka, srebrzystoczarna mał−
pka zwykle siedzi na grzbiecie matki lub
ojca. – Obserwujemy tu naprawdę niez−
wykłe rodzinne sceny – mówi dyrektor
Aleksander Niweliński. – Zaraz po poro−
dzie samiec tulił maleństwo i czule głaskał
samiczkę po głowie. To niezwykle troskli−
we zwierzęta. Urodzona przed tygodniem
małpka jest bardzo ciekawska. Jeszcze
nieporadnie, ale coraz częściej unosi gło−
wę i zapoznaje się ze światem. 

Miejski Ogród Zoologiczny zwiedzać
można codziennie od 8.00 do 17.00 (kasa
czynna do 16.00), a w soboty i niedzielę
od 9.00 do 17.00. Bilet dla osoby dorosłej
kosztuje 5 zł, dla dzieci i młodzieży szkol−
nej 3 zł. (r. ł.)

Wiosna w zoo

Miko czarne Marmozeta czerwonobrzucha

Wiosenny przegląd dróg
Do 7 maja policja przeprowadzać bę−

dzie ”Przegląd dróg mazowieckich
2004”. Po zimie, ich stan i oznakowanie
często zagrażają bezpieczeństwu użyt−
kowników. Ci z kolei najlepiej wiedzą,
gdzie pojawiły się miejsca wymagające
natychmiastowej interwencji. Dlatego
też Komenda Miejska Policji w Płocku
zwraca się do kierowców z prośbą
o zgłaszanie własnych uwag o niebez−
piecznych odcinkach w mieście i po−
wiecie płockim do sekcji ruchu drogo−
wego tel. 266−16−46 (w godz. 8−15) i na
telefon zaufania Crime Stoppers 262−
42−22 (w godz. 15−8), gdzie zgłoszenia
będą nagrywane. (j)



3Sygnały Płockie

Kary nalicza płocka delegatura Wo−
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska po zakończeniu każdego
roku. – Wodociągi od lat płacą kary za
przekroczenie norm azotu w ściekach
odprowadzanych do Wisły – wyjaśnia
kierownik delegatury Andrzej Hasa.
– Naliczane są one praktycznie od 1997
roku. Do 2001 roku wynosiły średnio
ok. 30 tys. zł rocznie.

Sytuacja radykalnie uległa zmianie
od 2002 roku. Od tej pory obowiązują
nowe przepisy, które znacznie podnio−
sły wysokość nakładanych kar. Kiedyś
było to ok. 140 zł za dobę, obecnie
– 8,3 tys. zł.

– Za 2002 rok naliczyliśmy Wodocią−
gom karę 2 mln 755 tys. zł – mówi An−
drzej Hasa. – To duży problem. Nie do−
tyczy tylko Płocka, bo podobną sytuację
mają przedsiębiorstwa w całym kraju.
Kary są zdecydowanie wyższe nie dlate−
go, że zostały tak drastycznie przekro−
czone normy. Spowodowała to zmiana
ustawy.

Za 2003 rok nie ma jeszcze naliczo−
nej kary. – Przypuszczamy, że będzie

ona jeszcze wyższa i wyniesie ponad 3
mln zł – szacuje kierownik.

Wodociągi na razie nie muszą uiścić
należności. Spółka przedstawiła harmo−
nogram prac inwestycyjnych, które ma−
ją doprowadzić do usunięcia przyczyn
karania. – Są to trzy przedsięwzięcia
– mówi Andrzej Hasa. – Rozbudowa

oczyszczalni Maszewo ma za−
kończyć się w październiku
2006 roku. Modernizację
przepompowni Jasna muszą
skończyć do końca 2006 roku,
natomiast oczyszczalnia
Wschód powinna być oddana
do użytku do końca październi−
ka 2007.

Jeśli inwestycje te zostaną
zrealizowane, kary zostaną
zaliczone na poczet tych
przedsięwzięć. Jeszcze
w tym roku Urząd Miasta za−
mierza przygotować koncep−
cję i dokumentację inwesty−

cji. Na to wszystko potrzeba
co najmniej 50 mln zł. Skąd

wziąć pieniądze? – Są trzy spo−
soby – mówi zastępca prezydenta Da−
riusz Zawidzki. – Po pierwsze stara−
my się o fundusze europejskie i wie−
rzymy, że je otrzymamy. Sprawa roz−
strzygnie się w sierpniu. Jednocześnie
podejmujemy inne alternatywne dzia−
łania, gdyby okazało się, że funduszy
tych nie dostaniemy. Myślimy o sprze−
daży części udziałów w spółce i zmo−
dernizowanie oczyszczalni za pienią−
dze z tej operacji. Trzecim rozwiąza−
niem jest zawiązanie partnerstwa pub−
liczno−prywatnego, czyli np. wydzier−
żawienie części majątku spółki. Ale je−
śli zdobędziemy środki europejskie, to
prywatyzacja spółki nie będzie ko−
nieczna. M.D.

Wodociągi muszą zmodernizować oczyszczalnię w Maszewie
wraz z przepompownią Jasna. Jeśli tego nie zrobią zapłacą kil−
ka milionów złotych kary.

Usunąć przyczyny

Prezydent Miasta Płocka
ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko

dyrektora Płockiej Orkiestry Symfonicznej 
im. Witolda Lutosławskiego w Płocku

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymogi:
– wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub prawnicze
– zdolności kierownicze i organizacyjne
– dobry stan zdrowia
2. Oferta powinna zawierać:
– koncepcję funkcjonowania Płockiej Orkiestry Symfonicznej
– curriculum vitae
– odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg

pracy zawodowej
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska

kierowniczego
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

popełnione umyślnie
3. O otwarciu ofert i dopuszczeniu do udziału w konkursie kandydaci zostaną powiadomie−

ni odrębnym pismem lub telefonicznie.
4. Zastrzega się możliwość nie dokonania wyboru bądź unieważnienia konkursu na dowol−

nym etapie jego przebiegu.
Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem: Konkurs na stanowisko dyrektora Płockiej Or−

kiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku należy składać w Wydziale Orga−
nizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka, Stary Ry−
nek 1 pok.114 do dnia 9 kwietnia 2004 roku.

Otwarcie ofert 13 kwietnia 2004 r. o godz. 12.00.
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Biuro Architektoniczne NOW z Łodzi
reprezentowane przez architekta Włodzi−
mierza Nowakowskiego opracuje doku−
mentację projektową na przebudowę
i modernizację ulicy Tumskiej. Będzie
obejmowała całą długość ulicy, czyli od
Pl. Narutowicza do ul. Królewieckiej. 

Konkurs na koncepcję rewaloryzacji
Tumskiej rozstrzygnął się w 2003 roku.
Zwycięzcą został zespół Włodzimierza
Nowakowskiego, który teraz przygotuje
dokumentację. 

– Pierwszy jej etap obejmie odcinek od
Pl. Narutowicza do skrzyżowania z ul.
Kwiatka i Kolegialną – mówi Marzena
Sawicka, kierownik Oddziału Inwestycji
UM. – Projektant zobowiązał się sfinali−
zować ten etap do końca lipca. Na pozo−
stałą część ulicy Tumskiej dokumentacja
będzie wykonana do 30 października.

Umowa podpisana z Włodzimierzem
Nowakowskim złożona jest z dwóch czę−
ści. Pierwsza obejmuje projekt kamienic
przy ul. Tumskiej. Dla każdego budynku
opracowana będzie koncepcja elewacji
i kolorystyka. – Projektant wskaże lokali−
zację sezonowych ogródków, ich powierz−
chnię, a nawet kolorystykę – wyjaśnia
Marzena Sawicka. – Zaproponuje także
elementy małej architektury.

Po opracowaniu dokumentacja ta trafi
do Wydziału Architektury. Gdy w przy−
szłości właściciel będzie chciał wyremon−

tować budynek, dostanie gotowe wytycz−
ne jak ma go przeprowadzić.

Druga część dokumentacji Nowa−
kowskiego obejmie projekty budowla−
ne całej Tumskiej. NOW zaprojektuje
nawierzchnię, elementy małej architek−
tury, fontannę przed kinem „Przed−
wiośnie”, siedziska z płyt granitowych,
szatę roślinną. – Dokumentacja będzie
zawierała również infrastrukturę po−
dziemną – tłumaczy kierownik Oddzia−
łu Inwestycji. – Zawarte będą w niej
wszystkie przyłącza, media, wpusty
uliczne, centralne ogrzewanie, kanali−
zacja sanitarna, linie energetyczne i te−
lefoniczne. 

Według zwycięskiego projektu Nowa−
kowskiego nawierzchnia ul. Tumskiej ma
być granitowa w kolorze piasku i szarości,
z ozdobnymi kręgami i rozchodzącymi się
falami, które mają sprawiać wrażenie
wgłębienia.

Kiedy do ratusza wpłynie komplet do−
kumentacji na odcinek od Narutowicza do
Kwiatka, Urząd Miasta ogłosi przetarg na
wykonawstwo. – Jeszcze w tym roku roz−
poczną się prace, które powinny zakoń−
czyć się w 2005 roku – mówi Marzena Sa−
wicka. 

Za dokumentację projektową miasto
zapłaci 672 tys. zł. W tym roku w budże−
cie na rewaloryzację ul. Tumskiej zagwa−
rantowane są 2 mln zł. M.D.

Nowa Tumska

Od harcerskiego hymnu
”Wszystko co nasze Polsce odda−
my” rozpoczął obrady (6 marca
w SDK) kolejny zjazd harcer−
skiej braci z woj. mazowieckie−
go. Wśród gości był m.in. naczel−
nik ZHP harcmistrz Wiesław Ma−
ślanka. Część roboczą poprzedziła
uroczystość wręczenia kilkudziesięciu
osobom harcerskich odznaczeń: Krzyży,
”Za zasługi dla ZHP”, ”Za długoletnią
służbę instruktorską”, odznak Chorągwi
Mazowieckiej i plakiet honorowych.
Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. bp
Roman Marcinkowski, Wacław Milke,
wojewoda Leszek Mizieliński, starosta
Michał Boszko i wójt Gostynina Jan
Krzywicki, u którego w stanicy w Gorze−
wie harcerze goszczą co roku.

– Swoje przyrzeczenie harcerskie skła−
dałem 70 lat temu. Przyszło mi działać
w różnych, także trudniejszych od dzisiej−
szych, czasach. Ale zawsze o przyrzecze−
niu pamiętałem i dewizie ”dopóki możesz

z siebie coś dać – dawaj”. W nowej
Europie pamiętajmy, skąd nasz ród

– apelował druh Wacław Milke.
Zjazd podsumował 4−letnią ka−

dencję. Oprócz sukcesów były tak−
że porażki m.in. kurczące się har−
cerskie szeregi (największy odpływ

młodzieży miał miejsce w 2002 ro−
ku), zdekapitalizowany majątek. – Dziś
musimy określić kierunki działania ponad
9−tysięcznej organizacji mazowieckiej
w województwie – mówił komendant
Grzegorz Woźniak. Musimy określić swe
miejsce wśród innych organizacji mło−
dzieżowych Europy.

Zjazd przyjął program na lata 2004−
2007 i podjął decyzje w sprawie zorgani−
zowania w sierpniu tego roku w Płocku
Ogólnopolskiego Złazu Seniorów a w
Gorzewie, w Letniej Akcji szkoleniowej
wezmą udział chorągwie: lubuska, podla−
ska, mazowiecka i stołeczna. Wybrano
nowe władze chorągwi – komendantem
został ponownie Grzegorz Woźniak. E.J.

IV Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Wł. Broniewskiego

Pamiętajmy, skąd nasz ród
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* XXI SESJA RADY MIASTA * XXI SESJA RADY MIASTA * XXI SESJA RADY MIASTA * XXI SESJA RADY MIASTA *

Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Ponownie proszę o przeanalizowa−
nie koncepcji powstania hostelu dla
ofiar przemocy w rodzinie. 2/ Proszę
o informacje: kiedy i w jakim zakre−
sie zostanie zmodernizowany system
monitoringu w Płocku. 3/ Proszę
o rozwiązanie problemu parkowania
samochodów przed szpitalem woje−
wódzkim. 4/ Proszę o podanie daty
zakończenia budowy Szkoły Mu−
zycznej w Płocku. 5/ Proszę o odpo−
wiedź: kiedy zostanie wykonany par−
king wokół budynku przy ul. Pło−
skiego 1/1? 6/ W nawiązaniu do arty−
kułu prasowego pt. ”Ciężka sprawa”
a dot. transportu elementów mostu,
pragnę zadać pytanie: dlaczego do
transportu ww. elementów nie wyko−
rzystuje się transportu kolejowego?
7/ Proszę o bardzo szczegółową cha−
rakterystykę organizacji ruchu samo−
chodowego po oddaniu do użytku
nowej przeprawy mostowej.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o dalszą modernizację
oświetlenia ulicznego na osiedlu Gó−
ry II, szczególnie pozbawionej tego
oświetlenia ul. Semestralnej. 2/ Pro−
szę o renowację zniszczonych kolo−
rowymi sprayami znaków ulicznych
pionowych na osiedlu Góry. 3/ Pro−
szę o ustawienie na osiedlu Góry po−
jemników−segregatorów na selek−
tywną zbiórkę odpadów.

Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wyliczenie podatku (od−
dzielnie dla gruntu i nieruchomości)
dla najemców budynku przy ul. Sien−
kiewicza 39 w przypadku przejęcia
gruntu w użytkowanie wieczyste.
Ww. budynek wpisany jest do reje−
stru zabytków – czy w związku z tym
możliwe jest zastosowanie w tym
przypadku obniżenia ceny nierucho−
mości o 50%. 2/ Proszę o potwier−
dzenie informacji, czy w 2004 roku
jest zaplanowana wymiana chodnika
na ul. Mickiewicza od stadionu do
dworca PKP. 3/ Jakie środki finanso−
we w 2003 i 2004 roku zostały przez−
naczone przez Młodzieżowy Dom
Kultury na działalność Ogrodu Jor−
danowskiego? Czy MDK planuje
w 2004 roku dodatkowe zakupy dla
tego ogrodu m.in. nowe gry, zabaw−
ki? 4/ Zwracam się o przedstawienie
ilości i celów wyjazdów służbowych
p. prezesa Komunikacji Miejskiej od
momentu zawarcia umowy o pracę.
5/ Dlaczego zarząd spółki Komuni−
kacja Miejska nie uwzględnił w połą−
czeniu autobusowym osiedla Imiel−
nica?

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informację na temat moż−

liwości wykupu na własność dzierża−
wionych od SZPZOZ przez NZOZ−y
pomieszczeń. Czy były jakieś propo−
zycje skierowane w stronę NZOZ−
ów? 2/ Jak wyglądają starania o wy−
cięcie drzew w ul. Otolińskiej? 
3/ Proszę o wyjaśnienie fatalnego
stanu nawierzchni ul. Boryszewskiej.
Czy jest możliwe, by ul. Boryszew−
ska została przeniesiona do strefy
A taxi? 4/ Czy możliwe jest przepro−
wadzenie nitki wodociągu pod ul.
Otolińską, by odbiorca mógł doko−
nać przyłączenia do miejskiej sieci?
Jaki jest plan zaopatrzenia w wodę
mieszkańców prawej strony ul. Oto−
lińskiej? 5/ Kompleks rozrywkowy
na osiedlu Podolszyce – na jakim
etapie znajduje się realizacja tej in−
westycji? 6/ Bardzo proszę o bieżące
informacje na temat starań Urzędu
o fundusze unijne oraz efektów po−
dejmowanych działań.

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o udzielenie mi odpo−
wiedzi na zadane na XXI sesji Rady
Miasta pytanie, dotyczące moty−
wów jakie kierowały Prezydentem
przy zwolnieniu z opłat członków
samorządowego Klubu Sportowego
”Magistrat” (za korzystanie z usług
Miejskiego Zespołu Obiektów
Sportowych). Jakie osiągnięcia
sportowe mają członkowie tego klu−
bu?

Stanisław Nawrocki

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zorganizować w Płocku festiwal
muzyki słowiańskiej, a w przyszło−
ści rozszerzyć go na inne dziedziny
kultury. 2/ Wystąpić o zorganizowa−
nie parkingu w okolicy Urzędu
Skarbowego dla klientów tegoż
Urzędu. 3/ Do czasu wybudowania
parkingu dla podatników, przyjeż−
dżających do Urzędu Skarbowego
nie pobierać mandatów od osób par−
kujących w tym terenie nieprawidło−
wo. 4/ Rozważyć przygotowania do
budowy ronda na skrzyżowaniu ul.
Bielskiej z ul. Kobylińskiego.

Zbigniew Nowak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o przedłużenie linii autobu−
sowej nr 8 z Radziwia do szpitala
wojewódzkiego. Proszę również
o uruchomienie kilku kursów w nie−
dziele. 2/ Proszę o przywrócenie fun−
kcjonowania poradni ”K” w przy−
chodni przy ul. Zielonej.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W związku z opiniami o nierze−
telnym wypełnieniu oświadczenia
majątkowego przez radnego W.H.
proszę o zbadanie tego oświadcze−
nia i potwierdzenie zgodności bądź
niezgodności ze stanem faktycz−
nym. 2/ Dlaczego do chwili obecnej
firma radnego W.H. zamieszczając
reklamy na słupach energetycznych
w pasie drogowym nie zapłaciła ka−
ry naliczonej przez kontrolerów
NIK, do kasy Miejskiego Zarządu
Dróg?

Wojciech Hetkowski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Zgodnie z harmonogramem reali−
zacji mostu termin jego zakończenia
przewidziany jest na lipiec 2005 ro−
ku. W tym samym terminie powinny
być oddane do użytku drogi dojazdo−
we. Pozostało zatem do tego terminu
17 miesięcy. Uprzejmie proszę zatem
o sprecyzowanie źródeł, wysokości
i terminów pozyskiwania środków fi−
nansowych na ten cel. 2/ Uprzejmie
proszę o przedstawienie harmonogra−
mu prac, związanych z realizacją in−
westycji zapisanych w budżecie mia−
sta na rok 2004. 3/ Od roku 2002, po
likwidacji Technikum Samochodo−
wego i Zespołu Szkół Ochrony Śro−
dowiska, obiekty te są niewykorzy−
stane, ulegają dewastacji i generują
koszty. Jakie działania zamierza pod−
jąć w tej sprawie Prezydent Miasta
i podległe mu służby?

Józef Czurko

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zwracam się do Pana Prezydenta
z prośbą o ponowne przeanalizowa−
nie, prowadzonej przez Ratusz blo−
kady powstawania w Płocku nowych,
konkurencyjnych dla Orlenu, stacji
benzynowych.

Anna Kossakowska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o szczegółowy wykaz in−
stytucji, klubów, stowarzyszeń kul−
tury i kultury fizycznej, które w ra−
mach dotacji otrzymały środki finan−
sowe i jakie kryteria były brane pod
uwagę. 2/ W Urzędzie Miasta zorga−
nizowano 90 miejsc pracy – odbywa−
nia stażu przez bezrobotnych absol−
wentów. Jaka jest efektywność staży
tzn. ile z tych osób zatrudnionych zo−
stało na umowę o pracę i na jak dłu−
gi okres? 3/ Na jakim faktycznie eta−
pie jest powołanie w Płocku Sądu
Administracyjnego? Jaki budynek

zostanie na ten cel przeznaczony? 4/
Z informacji o bezrobociu wynika, że
od 1.09.2003 w wyniku zmian kadro−
wych zatrudnionych zostało 200
osób – 43 osoby w administracji i ob−
słudze i 157 nauczycieli. W których
placówkach zatrudniono naszych
pracowników?

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Które priorytety strategii zrówno−
ważonego rozwoju m. Płocka uzy−
skały największe dofinansowanie
z Funduszu Grantowego? Jakie są
priorytety w 2004 roku i kto będzie
je ustalał i kiedy? 2/ Podwyżki dla
pracowników administracji i pracow−
ników gospodarczych obsługi szkół.
Czy są przewidziane środki na pod−
wyżki dla tych pracowników? 3/ Po−
wołanie poradni sportowej – kiedy
powstanie poradnia i z jakich środ−
ków będzie finansowane jej wyposa−
żenie i funkcjonowanie?

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Brak zagospodarowania terenu
przed nowo wybudowanymi blokami
przy ul. Kazimierza Wielkiego 
30−34. 2/ Wykup gruntów przez spół−
kę ”Targpol” przy ul.Królewieckiej.

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W imieniu RMO Podolszyce Po−
łudnie proszę odpowiednie służby
miejskie o naprawę oznakowania
ulic: Wyszogrodzka, Jana Pawła II,
Czwartaków. 2/ Proszę o spowodo−
wanie naprawy ”wysepki podjazdo−
wej” na końcowym przystanku linii
nr 19, 22, 24 na wysokości Jana Pa−
wła II 37. 3/ Proszę o analizę kosz−
tów i możliwości technicznych
ewentualnego zainstalowania moni−
toringu na osiedlu Podolszyce.

Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XXI sesji Rady Miasta
w dniu 24 lutego 2004 roku:

1. UCHWAŁA NR 377/XXI/04
w sprawie zamiaru likwidacji Miej−
skiego Przedszkola Nr 36 w Płocku.

2. UCHWAŁA NR 378/XXI/04
w sprawie udzielenia poręczenia finan−
sowego dla Banku Gospodarstwa Krajo−
wego w Warszawie z tytułu zaciągnięte−
go kredytu przez Miejski Zakład Gospo−
darki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na
realizację zadania pn. ”Osiedle mieszka−
niowe – dwa budynki mieszkalne
w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13”. 

3. UCHWAŁA NR 379/XXI/04
w sprawie ustalenia nazwy ulicy. 

4. UCHWAŁA NR 380/XXI/04
w sprawie ustalenia nazwy ulicy.

5. UCHWAŁA NR 381/XXI/04
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2004 rok.

6. UCHWAŁA NR 382/XXI/04
w sprawie uchylenia Uchwały Nr
774/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miej−
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położone−
go pomiędzy torami PKP, ul. Otoliń−
ską, ul. Boryszewską, rz. Rosicą, pro−
jektowaną trasą mostową, ul. Wyszo−
grodzką oraz Al. Piłsudskiego
w Płocku.

7. UCHWAŁA NR 383/XXI/04
w sprawie Miejscowego planu zagos−
podarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic: Strzelec−
kiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstań−
ców w Płocku.

8. UCHWAŁY od NR 384/XXI/04
do NR 428/XXI/04 w sprawie rozpa−
trzenia zarzutów i protestów do pro−
jektu Miejscowego planu zagospoda−
rowania przestrzennego terenu za−
wartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Wyszo−
grodzką i Alejami Piłsudskiego
w Płocku. 

z obrad rajców

Uchwały 
Rady Miasta Płocka 
podjęte na XXI sesji 
w dniu 24 lutego 2004 roku:
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I kto to pisze...

Uczniowie stawiają na młodych. Li−
czy się ludzkie podejście do ucznia
i czytelne, nie zawsze łagodne, zasa−
dy. Belfrem roku 2003 została Małgo−
rzata Paprocka, polonistka, od sześciu
lat związana z Zespołem Szkół Cen−
trum Edukacji.

– Po prostu ja bardzo lubię chodzić
do szkoły – wyjaśnia tajemnicę swego
sukcesu Małgorzata Paprocka.
–W uczniu zawsze staram się dostrze−
gać drugiego człowieka i partnera do
rozmów. 

Trzydziestoletnia polonistka jest ab−
solwentką płockiej Małachowianki.
Ukończyła filologię polską na Uniwer−
sytecie Gdańskim ze specjalizacją tea−
trologia. W czerwcu kończy staż i chce
ubiegać się o stopień nauczyciela mia−
nowanego. W plebiscycie zdobyła 205
głosów. 25 głosów mniej zdobyła Ewa
Zalewska, nauczycielka historii z Gim−
nazjum nr 4, w zawodzie od czterech
lat, nauczyciel mianowany.

– Nigdy nie przypuszczałam, że ucz−
niowie mnie lubią. Przecież na lekcji

krzyknę, postawię jedynkę – mówi Za−
lewska. – Zawsze jednak potrafię się
z nimi dogadać. Rozmowa jest najważ−
niejsza. 

O swojej pracy mówi, że jest nią
zachwycona. Dla uczniów ostatnich
klas wprowadza dodatkowe lekcje.
Wie, że lekcja historii nie może być
nudna. Stara się zawsze opowiedzieć
jakąś ciekawostkę, znaleźć analogie do
współczesności. Trzecie miejsce w ple−
biscycie zdobyła Ewa Paczkowska, na−
uczycielka matematyki z Zakładu Do−
skonalenia Zawodowego. Od sześciu
lat w zawodzie, nauczyciel kontrakto−
wy. 

Do wyboru Belfra Roku 2003 zapro−
szone zostały wszystkie płockie szkoły.
Uczniowie nominowali 30 osób. W su−
mie oddano 1463 głosy. 

Na uroczystość wręczenia dyplomów
i upominków w płockim ratuszu zapro−
szeni zostali wszyscy nominowani. Or−
ganizatorem akcji była „Gazeta Wybor−
cza”, patronat nad nią objął Prezydent
Płocka Mirosław Milewski. (r. ł.) 

Lubię chodzić do szkoły
Właściciele i upoważnieni

administratorzy wielorodzin−
nych budynków mieszkal−
nych, w których zamieszkują
lokatorzy z tzw. szczególnego
trybu najmu, mogą ubiegać
się o bezzwrotną pomoc fi−
nansową z Urzędu Miasta na
remonty zabezpieczające
i awaryjne. Maksymalna wy−
sokość pomocy wynosi 3 tys.
euro.

Podstawą do udzielenia po−
mocy finansowej na pokrycie
części kosztów remontu jest
wniosek właściciela lub peł−
nomocnika (administratora),
który należy złożyć do 31
maja br. w Biurze Obsługi
Klienta w ratuszu (wejście od
ul. Zduńskiej). Do wniosku
należy dołączyć: kartę infor−
macyjną budynku, szczegóło−
wy opis i przedmiar robót, no−
tarialnie potwierdzoną kopię
dokumentu z tytułem własno−
ści budynku, notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo do reprezentowania inte−
resów właścicieli, dokument potwierdzający zasiedlenie nieruchomości lokatora−
mi ze szczególnego trybu najmu, oświadczenie wnioskodawcy, określające wyso−
kość przeznaczonych na remont środków własnych.

W pierwszej kolejności na bezzwrotna pomoc mogą liczyć remonty, mające na
celu zażegnanie katastrofy budowlanej, zwiększenie bezpieczeństwa lokatorów,
poprawienie stanu technicznego i wyposażenia budynku. Pomoc w tej formie
udzielona może być nie częściej niż raz na 3 lata.

Wnioski rozpatrywać będzie 4−osobowa komisja pod przewodnictwem wice−
prezydenta Dariusza Zawidzkiego. (j)

Pomoc na remont

* byłem uczestnikiem meczu międzynarodowego Polska−Serbia
* XVII sesja Rady Miasta w dniu dzisiejszym
* należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznego
* zapraszam na przerwę o charakterze obiadowo−wypoczynkowo−relaksa−

cyjnym
* mówił krótko i smacznie
* misja mołdawska poruszała się w obszarach miasta Płocka
* niepotrzebnie zdegradowałem Pana
* niech Pan będzie zawsze tak uśmiechnięty jak teraz Pan prezentuje
* naturalne odchodzenia (na emerytury)
* niektórzy chcą pokazać, że znają i lubieją ten sport
* nie głosują moje palce tylko moja ręka
* to trochę tak ad voce
* L.O. im. Jagiellonki
* budujmy tanie budownictwo
* odcinanie kotu ogona po plasterku
* każdy miał możliwość naczytać
* rozumieją i rozumią dalej
* Otworzyliście puszkę Pandory. Teraz ta Pandora wyjdzie i nie wiadomo

jakich szkód narobi.
* Nam również obcięto... środki finansowe. Wszystko reszta w porządku.

Zasłyszane na sesjach

I kto to mówi

Polski, trudny język

W czerwcu br. kończy się kadencja
Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji
Rurociągów Naftowych ”Przyjaźń”
S.A. W kwietniu i maju Rada Nadzor−
cza spółki przeprowadzi postępowania
kwalifikacyjne na trzech członków no−
wego zarządu na kolejną, trzyletnią ka−
dencję.

Zgodnie z ustawą o komercjalizacji
i prywatyzacji, czwartego członka za−
rządu – reprezentanta załogi wybierają
spośród siebie pracownicy w po−
wszechnych, bezpośrednich, równych
i tajnych wyborach. Wybory te we
wszystkich placówkach przedsiębior−
stwa przeprowadzone zostaną 23−24
marca br. (j)

Wybory w PERN−ie

Dyżury w osiedlach
Rada Mieszkańców osiedla ”Tysiąclecia” informuje, że dyżury członków Ra−

dy pełnione są w każdą środę w godz. od 15 do 17 w budynku administracji
Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko−Własnościowej przy ul. Ty−
siąclecia 1. Natomiast członkowie Zarządu Rady przyjmują interesantów w każ−
dy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 16 do 18 w Spółdzielczym Domu Kul−
tury przy ul. Krzywoustego 3. (j)

Juventa 
pomoże

Stowarzyszenie – Płockie Towarzy−
stwo Wspierania Aktywności Lokalnej
”Juventa” pomaga rolnikom w wypeł−
nianiu formularzy wniosków o dopłaty
bezpośrednie. Członkowie stowarzy−
szenia zostali przeszkoleni przez pra−
cowników Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i mogą słu−
żyć też pełną, bezpłatną informacją na
ten temat.

Wszystkich zainteresowanych ”Ju−
venta” zaprasza do swojej siedziby
przy ul. Bielskiej 57 pok. 112 we wtor−
ki w godz. od 16 do 18 i w środy od
godz. 15.30 do 16.30. (j)
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Pod takim hasłem Oddział Zarządza−
nia Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych Urzędu Miasta zor−
ganizował I etap konkursu rysunkowe−
go dla dzieci, młodzieży i podopiecz−
nych Domów Pomocy Społecznej.
W tym roku na konkurs wpłynęła re−
kordowa liczba – 347 prac. Dlatego ko−
misja oceniająca, pod przewodnictwem
plastyka Jerzego Mazusia, miała nie la−
da problem z wyborem najlepszych.

Ostatecznie, w pierwszej grupie wie−
kowej (6−8 lat) I miejsce przyznano
pracy Karolinie Podgórskiej ze Szko−
ły Podstawowej nr 11, wśród prac na−
desłanych przez uczniów w wieku 9−12
lat palmę pierwszeństwa otrzymała pra−
ca Michała Ciarki z Zespołu Szkół nr
2, w najstarszej grupie za najlepszy ju−
ry uznało rysunek Pauliny Wojtczak
z Gimnazjum nr 5. W grupie prac podo−
piecznych DPS z ul. Krótkiej postano−
wiono wyróżnić pracę 75−letniego Je−
rzego Karczewskiego. Wszystkie te
prace zakwalifikowane zostały do II
etapu konkursu.

Poza czterema podstawowymi grupa−
mi wiekowymi komisja postanowiła
uhonorować jeszcze 4 dodatkowe prace:
Piotra Bornińskiego z Zespołu Szkół nr 2
(za dynamiczne ukazanie pracy straża−

ka), Angeliki Raczkowskiej ze Szkoły
Podstawowej nr 5 (za ciekawe ukazanie
perspektywy), Doroty Dobrowolskiej
z Ośrodka Opiekuńczo−Wychowawcze−
go (za zastosowanie różnych technik)
i pracę zbiorową Ogniska Opiekuńczego
z ul. Otolińskiej (za widoczne zaangażo−
wanie dzieci w przygotowaniu pracy
konkursowej).

Wszyscy wymienieni otrzymają na−
grody. (j)

Laureaci konkursu

Strażak−ratownik w akcji

Nagrodzona praca Pauliny Wojtczak

To tytuł wystawy przygotowanej przez
płocki oddział Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego i Towarzystwo Nauko−
we Płockie. Skomponowana ze zbiorów
płockich numizmatyków zawiera kilkaset
egzemplarzy różnych środków płatniczych
pochodzących z lat 1914 – 1924. Pieniądz
zastępczy pojawiał się zwykle w czasie
wojen, wszędzie tam, gdzie w obiegu za−
czynało brakować państwowych środków
płatniczych. Brak monet i banknotów blo−
kował życie gospodarze. Dlatego najczę−
ściej uzupełnianiem środków płatniczych
zajmowały się urzędy miast. 

W okresie I wojny światowej płocki
Magistrat, już po wkroczeniu do miasta
Niemców, wyemitował „płocki pieniądz”
o nominałach 5, 10 i 50 kopiejek. To dość
niezwykły bon, ponieważ treść na nim za−
warta jest w języku polskim, nominały są
rosyjskie, a druk finansowali Niemcy.

W sumie począwszy od wojny krym−
skiej, w Płocku zastępcze bony poja−

wiały się trzykrotnie. Obok miast emi−
sją zastępczych pieniędzy zajmowały
się również firmy, fabryki, instytucje
a nawet sklepikarze i apteki. Umiesz−
czano na nich różne treści; od bardzo
prostych zawierających jedynie infor−
macje o nominale, po często kolorowe,
wspaniale zdobione bony z podobizna−
mi znanych ludzi lub rysunkami, na−
wiązujące do życia codziennego, pre−
zentujące charakterystyczne budowle
danego miasta. 

Wśród zgromadzonych eksponatów są
nietypowe okrągłe bony z 1920 r., druko−
wane w Zgorzelu oraz drukowane na ma−
teriale bony z Racotu czy bony z Kutna
1862 roku.

Są też rzadkie egzemplarze t. j. wydane
w Trzciance banknoty o nominale 500 tys.
miliona i dwóch milionów lub banknot
wydany przez nieistniejące już miasto
Szarlej (obecnie dzielnica Piekar Ślą−
skich) w 1917 roku. (r. ł.)

Pieniądz zastępczy

Jan Milner – skarbnik TNP otwiera wystawę

Przemysław Predygier, aktor, re−
żyser i producent został nowym dy−
rektorem POKiSu. Ma 37 lat i jest ab−
solwentem Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej w Warszawie. Tele−
widzom znany jest najbardziej z popu−
larnego programu dla dzieci „Tik tak”
oraz z „Dziennika Telewizyjnego”
Jacka Federowicza. Na swoim koncie
ma także współpracę z TV Polonia,
Radiem Zet, Radiem Kolor i Progra−
mem I Polskiego Radia. Przez ostatnie
cztery lata prowadził własną agencję
reklamowo−artystyczną, pełnił fun−
kcję dyr. Międzynarodowego Festiwa−
lu Kataryniarzy i współpracował
z Fundacją Episkopatu Polski w orga−
nizowaniu Dnia Papieskiego. Wśród
zainteresowań wymienia: żeglarstwo,
pływanie, turystykę i kabaret. Twier−
dzi, że przepłynął 26 tys. mil mor−
skich w rejsach do Indii, Sri Lanki
i dookoła Afryki. 

Pracę w Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki rozpocznie 16 marca.

– Płock ma duży potencjał, który
chcę wykorzystać. Nie jestem jednak
osobą, która przyjechała tu robić rewo−
lucję– mówi nowy dyrektor POKiSu.
– Trudno dziś jednak mówić o szczegó−

łach. Muszę zapoznać się z dokumenta−
mi, planami i budżetem placówki.

Predygier zapewnia, że nie zamierza
rezygnować z cyklicznych imprez
w mieście. Jest pod dużym wrażeniem
organizowanego w Płocku Festiwalu
Muzyki Jednogłosowej oraz Festiwalu
Astigmatic. Chce jednak, aby były one
lepiej promowane poza Płockiem. Ma
również własne pomysły. – Na pewno
w okresie letnim będę chciał zrobić jed−
ną wielką imprezę: Międzynarodowy
Festiwal Kataryniarzy, na który zapro−
simy do Płocka kataryniarzy z całej Eu−
ropy – mówi Przemysław Predygier.
– Myślę również o festiwalu filmowym,
zacznę od filmów offowych i promowa−
nia twórców, którzy mają znane nazwi−
ska, ale nie można ich zobaczyć ani
w kinie ani w telewizji. Nowy dyrektor
POKiSu chce wypromować Płock jako
miasto przyjazne dla twórców kultury.
– Jeśli uda mi się zrealizować połowę
z tego co sobie zaplanowałem będę na−
prawdę szczęśliwy – dodaje. Płocczanie
mogą również liczyć na organizację
„Dnia Papieskiego”, z taką oprawą jaką
ta akcja ma w Warszawie czy Wrocła−
wiu oraz spotkania z kabaretową czo−
łówką kraju. (r. ł.)

Nowy dyrektor POKiSu zapewnia, że ma wiele ambitnych po−
mysłów. Chce m.in. zorganizować w Płocku festiwal filmów nie−
zależnych i międzynarodowy festiwal kataryniarzy.

Nie będzie rewolucji 

– Bez publiczności mnie nie ma – mówi−
ła podczas płockiej promocji swojej książki
Nina Andrycz – Spotykając się z państwem
mam wrażenie, że wypływam na szerokie
wody. Płocką premierą miesiąca była tym
razem jej najnowsza powieść “Bez począt−
ku, bez końca”. To już ósma w dorobku ak−

torki Teatru Polskiego książka, ale, jak sa−
ma mówi, druga pisana prozą, stanowiąca
kontynuację tomu “My – rozdwojeni”, oso−
bistego dziennika, w którym opisała począ−
tek swojego życia. W “Bez końca...” wraca
do wydarzeń rozgrywających się na prze−
strzeni zaledwie dwóch lat, tuż po zakoń−
czeniu II wojny światowej. 

– Jest to powieść o wielkich ambi−
cjach, które wydarzenia historyczne za−
wiesiły w próżni – mówiła autorka na
spotkaniu w Książnicy Płockiej, długo
opowiadając o swoim życiu, o współ−
czesności, o tym co dla niej ważne i co
ją dziś denerwuje. – Ta powieść idzie
zdecydowanie pod prąd wszystkich mod−
nych prądów – dodała. Podczas spotka−
nia z płocczanami aktorka wspólnie
z Krzysztofem Kolbergerem odczytała
fragmenty swej powieści. (r. ł.) 

Dziennik egocentryka

Najpóźniej do 31 marca można skła−
dać zgłoszenia do udziału w „progra−
mie ograniczania zanieczyszczeń śro−
dowiska składnikami nawozowymi
z produkcji zwierzęcej.” Zgłoszenia
wydaje i przyjmuje Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Płocka.
Każdy rolnik zgłaszający się do wy−
działu powinien ze sobą zabrać dowód
osobisty i numer NIP.

Program skierowany jest do osób
zajmujących się chowem bydła trzo−
dy chlewnej i owiec. Obejmuje budo−
wę płyt gnojowych wraz ze zbiorni−
kiem. 

Weryfikacji zgłoszeń dokona komisja
składająca się z przedstawicieli ODR,
Wydziału Ochrony Środowiska UMP
i Zastępcy Prezydenta Miasta.  Decyzja
powinna być znana w drugiej dekadzie
kwietnia. W połowie roku powinny roz−
począć się prace budowlane. 

Program dotowany jest przez Woje−
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Więcej informacji uzyskać w pokoju D
– 21 Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej UMP (wejście od
ul. Zduńska 3) lub pod numerem tel.
367 15 09. (r. ł.)

Płyty obornikowe
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Ponad dwa i pół roku dzieci i nauczy−
ciele czekali na tę chwilę. Kompleks
sportowy Gimnazjum nr 8 liczy 3,5 tys.
mkw. Składa się z dwóch sal gimna−
stycznych, siłowni, sali do gry w tenisa
stołowego i sali do ćwiczeń korekcyj−
nych oraz siłowni korekcyjnej. Zespół
wyposażony jest w pomieszczenia dla
trenerów, szatnie i natryski. Odbiór tech−
niczny obiektu zakończył się na począt−
ku marca. Do tej pory dzieci ćwiczyły na
szkolnych korytarzach. Teraz w zaję−
ciach w−f w sportowej części budynku
może na raz uczestniczyć nawet 8 grup.

Każda sala gimnastyczna może być
podzielona kotarami na trzy lub dwie
części. Zarówno kotary jak i podwie−
szane kosze uruchamiane są przyciska−
mi umieszczonymi w specjalnych tabli−
cach rozdzielczych lub pilotem. Każda
też jest wyposażona w profesjonalną,
elektroniczną tablice wyników. Siłow−
nie są dwie; jedna dla chłopców druga
dla dziewcząt. W sali do gimnastyki
korekcyjnej pełny profesjonalizm; jed−
na ścianą z luster i sprzęt grający w ro−
gu. Jest też sala do gier stołowych,
gdzie uczniowie grają w ping−ponga.
Zespół ma dodatkowo sześć szatni
z ławkami z jasnego drewna, granato−
wymi szafkami, łazienkami, natryska−
mi. Podobnie jak w pozostałych seg−
mentach szkoły i tu są również łazienki

dla niepełnosprawnych. Nauczyciele
w−f mają cztery pokoje. Zgromadzony
w dwóch magazynach i ułożony w ide−
alnym porządku sprzęt sportowy na−
prawdę imponuje; materace, piłki, kije
do unihokeja.

Cały segment „D”, czyli ten, w któ−
rym są pomieszczenia sportowe utrzy−
many jest w różnych odcieniach niebie−
skiego. Niebieskie są materace, szafki,
wykładziny i elementy wykończenio−
we. To znak rozpoznawczy szkoły po−
dzielonej na funkcjonalne segmenty.
Każdemu przypisany jest jakiś dominu−
jący kolor, np. w części głównej
z okrągłym forum szkoły (segment
„A”) dominuje kolor żółty.

Można uznać, że budowa najwię−
kszego gimnazjum w Płocku została
ukończona i to półtora roku przed pla−
nowanym finałem. W 2002 r. ucznio−
wie wprowadzili się do dwóch pier−
wszych segmentów A i B. We wrześniu
2003 r. powstały następne wraz ze sto−
łówką i biblioteką. 

W tej chwili budowane są drogi doja−
zdowe. W tym roku powstaną również
dwa przyszkolne boiska i ogrodzenie
obiektu. Szkoła nie ma jeszcze systemu
monitorującego, ale jak zapewnia dy−
rektor gimnazjum budynek jest w pełni
okablowany i przygotowany na instala−
cje kamer. (r. ł.)

Uczniowie Gimnazjum nr 8 na Podolszycach Północ mogą już
korzystać z nowych sal gimnastycznych. 

Nowe sale w „Ósemce”

Według Narodowego Funduszu Zdro−
wia w Płocku powinny być realizowane
programy nastawione na profilaktykę no−
wotworową, choroby układu krążenia,
cukrzycę i promocję zdrowia psychiczne−
go. Choć NFZ wskazuje na potrzebę ich
realizacji, długo nie chciał się wypowia−
dać, które zamierza finansować.
W 2003 r., ostatnim roku swojego istnie−
nia, Kasy Chorych zrezygnowały z kon−
traktowania programów profilaktycz−
nych.  Dziś wiadomo, że taką samą decy−
zję podjął NFZ. Każdego roku miasto sta−
ra się tę lukę wypełnić.

Większość programów będzie konty−
nuacją tych z lat poprzednich.

Pięć programów realizowanych jest we
współpracy z SZPZOZem. Pierwsze trzy
kierowane są do dorosłych mieszkańców
Płocka.

Program profilaktyki nowotworów
jamy brzusznej, realizowany w Przy−
chodni Specjalistycznej przy ul. Miodo−
wej 2, adresowany jest do osób w wieku
30 lat i więcej. Obejmuje wykonanie ba−
dania USG jamy brzusznej, gastrofibero−
skopii i rektoskopii. W przypadku wykry−
cia nieprawidłowości pacjent zostanie po−
informowany o dalszej drodze leczenia
i skierowany do Pracowni Endoskopowej
przy Oddziale Wewnętrznym Szpitala
Miejskiego w Płocku. 

Program profilaktyki chorób ukła−
du krążenia przeznaczony jest dla osób
w wieku 40 i więcej lat. Oprócz akcji in−
formacyjnej, program obejmuje badanie
ciśnienia tętniczego, pomiar wydolności
oddechowej, badanie poziomu choleste−
rolu, poziomu cukru i ocenę sytuacji stre−
sowej oraz konsultację lekarską. W uza−
sadnionych przypadkach badania podsta−
wowe mogą być uzupełnione badaniem
diagnostycznym metodą Dopplera i kon−
sultacją neurologiczną. Z przeprowadzo−
nych w latach 1999 – 2002 w ramach pro−
gramu badań wynika, że głównymi czyn−
nikami ryzyka są przede wszystkim brak
ruchu, nadwaga, palenie papierosów,
podwyższony poziom cukru lub choleste−
rolu oraz złe nawyki żywieniowe. Mogą

one stać się przyczyną takich chorób jak
zaburzenie rytmu serca, nadciśnienie, cu−
krzyca, miażdżyca czy choroba wieńco−
wa.

W tym roku program będzie realizowa−
ny na bazie placówek SZPZOZ; przy−
chodni poz, laboratorium i punktu pobrań
oraz Poradni Neurologicznej i Oddziału
Wewnętrznego Szpitala Św. Trójcy.

Program promocji zdrowia psy−
chicznego to badania przesiewowe, które
ma pomóc w wykryciu stanów związa−
nych z wysokim stopniem, tzw. stresu in−
trapsychicznego. Osoba badana wypełnia
kwestionariusz ankiety, która jest z nim
omawiana. W dalszym etapie pacjent mo−
że liczyć na poradę psychologa i psychia−
try. Może wziąć udział w zajęciach edu−
kacyjnych w grupach lub grupowych tre−
ningach terapeutycznych. Program reali−
zowany będzie w Przychodni Specjali−
stycznej przy Miodowej 2 oraz Oddziale
Psychiatrii i Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych szpitala
miejskiego w Płocku.

Do dzieci z rocznika ‘94 kierowany
jest program profilaktyki stomatolo−
gicznej. W ramach programu dzieci mają
zapewniony przegląd jamy ustnej oraz la−
kowanie stałych i zdrowych zębów. Każ−
de dziecko otrzymuje kartę z opisem sta−
nu uzębienia, czyli które są zdrowe, które
do leczenia, lakowania lub usunięcia.
Program realizowany będzie na bazie
szkolnych gabinetów stomatologicznych.
Również do dzieci i młodzieży kierowa−
ny jest program edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia w placówkach
oświatowych. Realizują go pielęgniarki
medycyny szkolnej. Zajęcia dotyczą
zdrowego stylu życia, “bezpiecznego”
przejścia przez okres dojrzewania, itp. 

Te programy już obowiązują. Na kolej−
ne trzy trzeba będzie poczekać. Wyko−
nawców programów profilaktyki nowo−
tworów jelita grubego, prostaty i sutka
miasto zamierza wyłonić w drodze kon−
kursu. Będą one kontynuacją programów
realizowanych na zlecenie Gminy Płock
od 2001 r.. (r.ł.)

Miejskie programy profilaktyczne w 2004 roku 

Na zdrowie

Powstająca przy Szpitalu Św. Trójcy
w Płocku poradnia obejmie opieką 2,4
tys. sportowców różnych dyscyplin. Z jej
usług będą mogli korzystać pacjenci do
21 roku życia. Obok świadectw kwalifi−
kacyjnych i badań okresowych uzyskają
tu również pomoc przy leczeniu uszko−
dzeń ciała i wszelkich kontuzji.

– Po sygnałach i rozmowach z rodzica−
mi uczniów klas sportowych, którzy byli
tymi badaniami zainteresowani, doszliś−
my do wniosku, że lokalizacja poradni
sportowej w jednym miejscu ułatwi mło−
dym sportowcom dostęp do lekarzy spe−
cjalistów – uważa Ewa Adasiewicz, dy−
rektor Wydziału Oświaty, Kultury i Spor−

tu Urzędu Miasta w Płocku. – Rodzice
chcą wiedzieć, gdzie i jakie badania mają
wykonać. W nowej poradni będą mieli
zapewnioną opiekę ortopedy, laryngolo−
ga, okulisty, neurologa, stomatologa
i psychologa. Poradnia korzystać będzie
również ze szpitalnego Laboratorium
Analitycznego i Laboratorium Diagno−
styki Obrazowej. 

– Jest to jak najlepsze rozwiązanie –
uważa nauczyciel wychowania fizyczne−
go Mirosław Żołnowski, prezes Ucz−
niowskiego Klubu Sportowego „Budo−
wlani” w Płocku – Brakowało takiej po−
radni, gdzie można by pójść z grupą mło−
dzieży na kompleksowe badania. (r. ł.)

Wkrótce w Płocku zacznie działać Poradnia Medycyny Sporto−
wej, z której korzystać będą wszystkie szkolne i młodzieżowe
kluby sportowe działające w mieście.

Wszystko w jednym miejscu
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Płocka policja zatrzymała małżeń−
stwo (23 i 29 lat), którzy wprowadzali
do obiegu fałszywe pieniądze. Mieli
oni przy sobie 36 banknotów o nomina−
le 20 zł. Małżeństwo zostało zatrzyma−
ne w Gąbinie, gdy próbowali zapłacić
„fałszywkami” w sklepie. – Już od po−
czątku lutego mieliśmy sygnały, że tak−
że w Płocku rozprowadzone są fałszywe
pieniądze – mówi komendant policji
Ryszard Kijanowski. – Małżeństwu zo−
stały przedstawione zarzuty i grozi im
kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Kiedy możemy mieć pewność, że
mamy prawdziwy banknot? – Najła−
twiejszym sposobem jest zwrócenie
uwagi na znak wodny – informuje nad−
komisarz Jerzy Michalski. – Pod świat−
ło będzie on widoczny. 

Poza tym na banknocie jest zawsze
metalowy element – nitka zabezpieczają−
ca, na której w świetle musi być widocz−
ny nominał banknotu. – Na fałszywkach
go nie ma – mówi Jerzy Michalski.

Trzecią metodą jest sprawdzenia tzw.
efektu recto−verso: rysunki na awersie
i rewersie pokrywają się w świetle. Po−
za tym jeśli banknot obejrzymy pod
pewnym kątem, to w prawym dolnym

rogu będzie widać jego nominał. Na
nowych banknotach pod palcami mu−
szą być wyczuwalne wypukłości w le−
wym dolnym rogu, które są umieszcza−
ne dla osób niewidomych. – Im starszy
pieniądz, tym trudniej ten szczegół wy−
czuć – tłumaczy.

Im wyższy nominał, tym pieniądze są
lepiej zabezpieczone. – Na przykład na
awersie 50 zł umieszczona jest litera
„k”, która w świetle zmienia kolor
– mówi nadkomisarz. – Na banknocie
200 zł umieszczony jest hologram.

Pod lupą na awersie prawdziwego
banknotu przy górnej części widoczny
jest napis „Rzeczpospolita Polska”.
– Jeśli w sklepie sprzedawca sprawdzi
banknot w ultrafiolecie, możemy mieć
prawie pewność, że jest on prawdziwy
– wyjaśnia Jerzy Michalski. – Fałszywe
świecą całe, a w prawdziwych tylko
niektóre elementy.

Nadkomisarz uważa, że polskie pie−
niądze posiadają zabezpieczenia na po−
ziomie europejskim.

Za produkcję fałszywych banknotów
grozi kara pozbawienia wolności do 25
lat, a za ich wprowadzanie w obieg od
1 do 10 lat. (m.d.)

Fałszywe „dwudziestki”

Komunikat policji
Komenda Miejska Policji w Płocku prowadzi śledztwo w sprawie wypad−

ku drogowego, który miał miejsce 19 lutego br. na drodze krajowej nr 62
w miejscowości Karolewo w gminie Nowy Duninów. Około godz. 4.40 po−
trącony został tam pieszy – mężczyzna w wieku 42 lat, prawdopodobnie przez
samochód dostawczy lub ciężarowy. Kierowca nie zatrzymawszy się, odje−
chał z miejsca wypadku.

Osoby, które mają informacje na temat tego wypadku proszone są o kon−
takt z KMP, tel. 266 15 89, 266 15 30 lub 997. Anonimowość zapewniona.

W trosce o bezpieczeństwo miesz−
kańców osiedli: Podolszyce Pólnoc
i Południe, Zielony Jar, Borowiczki,
Imielnica i Wyszogrodzka, Rada
Mieszkańców Osiedla ”Podolszyce
Północ” wspólnie z dyrekcją Szkoły
Podstawowej nr 23 zorganizowała
spotkanie w sprawie organizacji Ko−
misariatu Policji, Straży Miejskiej
i Pogotowia Ratunkowego. Mieściły−
by się one we wspólnej placówce na
osiedlu Podolszyce Północ.

Z wyników ankiety przedstawio−
nych przez p. dyrektor szkoły – Ewę
Woźniak wynika, że za najbardziej
niebezpieczne miejsca na naszych
osiedlach uznano:
– drogę między Zielonym Jarem

a Szkołą Podstawową nr 23
– Park Północny przy Gimnazjum 

nr 8
– przejścia między blokami
– przystanki autobusowe.

Stwierdzono również próby wyłu−
dzania pieniędzy, zastraszania, pobi−
cia, a także obecność narkotyków.

Pomysł powstania komisariatu poli−
cji na osiedlu Podolszyce Płn. naro−
dził się 7 lat temu, ale dopiero w bie−
żącym roku bliski jest realizacji. Celo−

wość utworzenia posterunku policji,
JRG nr 3 PSP, pogotowia i straży
miejskiej na obszarze, skupiającym
ok. 40 tys. ludzi, a także szybkość re−
akcji tych służb jest niezbędna dla
prawidłowego funkcjonowania na−
szych osiedli i bezpieczeństwa ich
mieszkańców.

Na spotkanie przybyli goście: Ko−
mendant Miejski Straży Pożarnej Hi−
lary Januszczyk, Komendant Miejski
Policji Ryszard Kijanowski, przed−
stawiciel Komendanta Straży Miej−
skiej Piotr Umiński, którzy poparli
nasze starania o zlokalizowanie jedno−
stek ratowniczych w jednym miejscu,
a także stwierdzili, że koordynacja
działań tych służb może być niezbęd−
na – wręcz wskazana, szczególnie
w czasie awarii linii kolejowej przy
ul. Wyszogrodzkiej lub też przy wy−
padkach drogowych.

Apelujemy do wszystkich miesz−
kańców zainteresowanych osiedli
o wsparcie naszych starań, pomoc
w realizacji naszego przedsięwzięcia
i uświadomienie problemu władzom
miasta – ”oby nie było za późno”.

Rada Mieszkańców Osiedla 
”Podolszyce Północ”

Apel do mieszkańców

* 22−letni mężczyzna ze sklepu przy ul. Wyszogrodz−
kiej skradł kosmetyki, maszynki do golenia i słu−
chawki. Straty oszacowano na 282 zł.

* Z szatni przy ul. Kolejowej zginął telefon komór−
kowy o wartości 1 tys. zł.

* Z Opla Astry zaparkowanego przy ul. Łukasiewi−
cza skradziono alkohole o wartości 410 zł.

* Złodziej wykorzystując nieuwagę sprzedawczyni
skradł telefon komórkowy. Straty – 450 zł.

* Z VW Transportera zaparkowanego przy ul. Ko−
bylińskiego zginęły dwie kurtki oraz panel od ra−
dia. Straty – 1,8 tys. zł.

* W sklepie przy ul. Wyszogrodzkiej zatrzymano
27−letnią mławiankę, która zmieniała kody kre−
skowe na towarach oraz spożywała na miejscu
artykuły spożywcze. Straty oszacowano na 127
zł. 

* Na przejściu dla pieszych przy ul. Wyszogrodz−
kiej kierowca Seata Toledo potrącił 27−letniego
płocczanina. Ranny trafił do szpitala.

* Z poloneza zaparkowanego przy ul. Zacisze zgi−
nęło radio za 550 zł. 

* Na ul. Kwiatka złodziej skradł płocczance torebkę
z dokumentami i pieniędzmi. Straty – 800 zł. 

* 25−letni płocczanin ze sklepu przy ul. Wyszo−
grodzkiej skradł 10 opraw oświetleniowych
o wartości 319 zł. 

* Z ul. Kościuszki zginął Opel Kadett o wartości 9,3
tys. zł. Dwie godziny później samochód został
odnaleziony przez policjantów na parkingu nie−
strzeżonym.

* W ręce gostynińskiej policji wpadł 28−letni męż−
czyzna, który rozprowadzał narkotyki (fot.).
W akcji został wykorzystany pies, który w samo−
chodzie dilera odnalazł kilkadziesiąt tabletek ek−
stazy, marihuanę oraz amfetaminę.

* Z biura przy ul. Wolskiego skradziono portfel
z pieniędzmi, dokumentami i kartą bankomato−
wą. Straty – 120 zł.

* Złodzieje wykorzystując nieobecność domowni−
ków i klucz pozostawiony pod wycieraczką
weszli do mieszkania przy ul. Topolowej. Skradli
telefon komórkowy o wartości 300 zł.

* Ze sklepu przy ul. Mazura zginęła kasetka
z dziennym utargiem – 600 zł.

* Z biura przy ul. Bielskiej zginęło 400 zł oraz
pieczątka firmowa. Natomiast z pomieszczeń
przy ul. Dworcowej złodzieje skradli torebkę
z dokumentami, pieniędzmi, telefonem komór−
kowym oraz kartą bankomatową. Straty – 1,4
tys. zł. 

* Z poloneza zaparkowanego przy ul. Synagogalnej
złodzieje skradli radio CB oraz 50 zł. Straty
oszacowano na 1,2 tys. zł. 

* Po otwarciu skrzyni ładunkowej w lublinie zło−
dziej skradł artykuły spożywcze o wartości 500
zł. 

* 28− i 47−latek zostali zatrzymani przez policjan−
tów, kiedy z pustostanu przy ul. Jachowicza pró−
bowali wynieść pralkę wirnikową i żeliwne
drzwiczki od pieców kaflowych.

* Z ul. Jana Pawła II zginął Ford Transit o wartości
28 tys. zł. Z Medycznej złodzieje skradli polone−
za wartego 2,5 tys. zł. (m.d.)

Kronika policyjna
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Płoccy kierowcy coraz częściej łamią
przepisy drogowe. Nagminnie skręcając
na skrzyżowaniu nie patrzą, czy na pa−
sach nie znajduje się pieszy. Do groź−
nych wypadków dochodzi najczęściej
w Al. Piłsudskiego oraz Jachowicza. 

W prawie o ruchu drogowym wyraź−
nie jest napisane, że kierujący pojazdem
skręcający w drogę poprzeczną zobowią−
zany jest ustąpić pierwszeństwa piesze−
mu. – Za niedostosowanie się do tego
przepisu grozi 350 zł mandatu i 8 pun−
któw karnych – mówi rzecznik płockiej
policji Karol Dmochowski. 

Kilka dni temu w Al. Jachowicza bli−
sko skrzyżowania z ul. 1 Maja na pra−
wym pasie stały dwa samochody, które
przepuszczały pieszych. Tymczasem le−
wym pasem „przemknął” lublin. Został
zatrzymany przez patrol policji. – Za
ominięcie pojazdów, które zatrzymały się
przed przejściem, kierowca otrzymał
mandat 500 zł i 10 punktów karnych
– wyjaśnia Karol Dmochowski.

Jeśli policjant stwierdzi np. dwa wy−
kroczenia jednocześnie, może nałożyć
mandat i punkty karne za obydwa.
– Funkcjonariusz może również odstą−
pić od nałożenia mandatu i skierować
wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie
kierowcy grzywną nawet do tysiąca zło−
tych – mówi rzecznik.

Policja zwraca szczególną uwagę na
kierujących pojazdem, którzy wymu−
szają pierwszeństwo pieszym. – Bardzo
często prowadzący pojazd zapomina na
skrzyżowaniu włączyć kierunkowskaz

– opowiada Karol Dmochowski. – Za
to wykroczenie grozi mandat w wysoko−
ści 200 zł.

Policja przypomina wszystkim kie−
rowcom, że dojeżdżając do skrzyżowa−
nia ulic i chcąc skręcić, muszą to zasy−
gnalizować. Po skręcie w drogę po−
przeczną muszą uważać na pieszych.
– Nie wolno rozdzielać kolumny osób
– wyjaśnia rzecznik. – Trzeba poczekać
aż wszyscy przejdą. Kierowca nie może
też używać sygnałów dźwiękowych. Za
to na terenie zabudowanym grozi man−
dat 100 zł. (m.d.)

Uważaj na pieszych

Komunikat

Komenda Miejska Policji w Płoc−
ku prowadzi dochodzenie w sprawie
wypadku drogowego, który miał
miejsce 29 lutego br. ok. godz.
17.00−17.15 na skrzyżowaniu ulic:
Wyszogrodzka i Jana Pawła II (przy
Auchan). Kierujący samochodem
Seat Toledo (nowy typ), skręcając
w prawo z Al. Jana Pawła II w ul.
Wyszogrodzką, na oznakowanym
przejściu potrącił prawidłowo prze−
chodzącego pieszego. Po wypadku
kierowca nie zatrzymał się i odjechał
w kierunku Imielnicy.

Wszystkie osoby, które mają infor−
mację na temat tego zdarzenia pro−
szone są kontakt z KMP w Płocku, 
ul. Słowackiego 4/1 tel. 266−15−89,
266−15−30 lub 997.

Prezydent Miasta Płocka 
na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93 poz. 592) 

OGŁASZA KONKURS 
na realizację programów profilaktycznych 

w zakresie:

– nowotworów jelita grubego
– nowotworów prostaty
– nowotworów sutka 

Populacja objęta programem badań: mieszkańcy miasta Płocka
Okres realizacji zamówienia: kwiecień – listopad 2004r. 
Termin rozpoczęcia badań: kwiecień 2004r.
Czas, na który może być zawarta umowa: do dnia 30 listopada 2004r. 
Wartość realizacji zamówienia: kwota 40.000,00 zł. na każdy program 

Formularze oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami
informacyjnymi o przedmiocie konkursu można odebrać w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, II p., pokój nr 250 od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30 – 15.30, w środy w godzinach 9.30 – 17.30

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul.
Zduńska 3, II p., pokój nr 250 w godz. jak wyżej.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 kwietnia 2004r. o godz. 15.30.
Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2004r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta

Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. nr 206.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni licząc od terminu określonego dla złoże−

nia ofert.
W toku postępowania konkursowego oferentowi przysługuje prawo złożenia do komisji

konkursowej umotywowanej skargi. Od rozstrzygnięcia konkursu oferentowi przysługuje pra−
wo złożenia do Prezydenta Miasta Płocka umotywowanego protestu.

Prezydent Miasta Płocka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia
terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

28 i 29 lutego br. ekipa Samorządo−
wego Klubu Sportowego ”Magistrat”
brała udział w I Otwartych Mistrzo−
stwach Warszawy Pracowników Samo−
rządowych. Na zawody, połączone
z otwarciem nowego obiektu sportowe−
go „Aqua Relaks” na Ursynowie zapro−
szenie otrzymały 3 miasta: Płock, Gli−
wice i Sopot, wybrane jako „usporto−
wione reprezentacje”. 

Zawody odbywały się w trzech kon−
kurencjach: dart, pływanie i unihoc. W
silnej obsadzie samorządowcy z Płocka
nie oddali i tym razem pola walki. Naj−
lepiej powiodło się w darcie. W sobotę
nasze panie odbierały gratulacje; szcze−
gólnie duże brawa otrzymała Gabrysia
Witkowska, która miała szansę na złoty
medal, ale po dodatkowej dogrywce
musiała zadowolić się srebrem. Podob−
nie bliska sukcesu była Aneta Niedziel−
ska (obie panie z Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu UM), zajmując czwar−
te miejsce. 

Nieco skromniej wypadła siedmioo−
sobowa drużyna męska. W ćwierćfina−
le darta znalazło się aż czterech na−
szych panów, którzy musieli walczyć
między sobą. Czwarte miejsce zajął

Marcin Krupiński (z Zarządu Jednostek
Oświatowych), piąte – Roland Bury
(Wydział Oświaty, Kultury i Sportu),
siódme – Remigiusz Chmielewski
(Wydział Organizacji i Spraw Admini−
stracyjnych), ósme – Tadeusz Borowic−
ki (Wydział Urbanistyki Architektury.
Geodezji i Katastru). W tej dyscyplinie
startowało 30 zawodników.

W pływaniu płocka reprezentacja
wypadła nieco słabiej, chociaż wszyscy
panowie (Roland Bury, Marcin Krupiń−
ski, Bernard Szymański) zmieścili się
w pierwszej dziesiątce. 

Niewątpliwie wpływ na medalowe
sukcesy miała pomoc ze strony jednego
z członków wspierających „Magistrat”
– firmy „Belweder−Sport” w Płocku,
która bezpłatnie udostępniła naszym
zawodnikom profesjonalny sprzęt darta
do treningów. Skorzystaliśmy – i warto
było. SKS „Magistrat” jest wdzięczny
również MZOS za stałą pomoc bazową.
Przy okazji, dziękujemy spółkom „Ry−
nex” i MTBS za wsparcie finansowe
klubu udzielone drużynie I ligi tenisa
stołowego. Celem klubu w tym sezonie
jest w niej pozostać, a w przyszłym –
odzyskać miejsce w ekstraklasie. TB

Mistrzostwa pracowników samorządowych

Dart naszą dyscypliną

Strzeż się 
W Płocku działa oszustka. 40−letnia kobieta niskiego wzrostu, o blond wło−

sach, z widocznym brakiem w uzębieniu na przodzie podaje się za policjantkę.
Oferując zakup sprzętu AGD, który pochodzi rzekomo z zasobów policji, po−
biera zaliczki. 

W przypadku próby oszustwa policja prosi o informację pod numer tel. 997.
(m.d.)

Byłeś uczestnikiem kolizji? Już nie musisz wzywać policji. 9 marca przestał
obowiązywać kontrowersyjny przepis według którego w przypadku zwykłej stłu−
czki trzeba było wez−
wać policjanta.
– Przez dwa miesiące
obowiązywania sta−
rej ustawy odnoto−
waliśmy 601 zgło−
szeń – mówi rzecznik
prasowy policji Ka−
rol Dmochowski.
– To bardzo dużo,
gdyż w 2003 roku do
końca kwietnia zgło−
szono nam 653 koli−
zje. 

W czasie, gdy obo−
wiązywała stara usta−
wa policjanci dzien−
nie odbierali średnio ok. 10 zgłoszeń, a zdarzało się także tak, że funkcjonariusze
byli obecni przy 17 stłuczkach.

Teraz pod 997 musimy zadzwonić tylko wtedy, gdy doszło do wypadku i są ran−
ni lub zabici. Policja nieodzowna jest również wtedy, gdy stłuczkę – nawet bez
ofiar – spowodował pijany kierowca.

Jeśli zderzyliśmy się z innym samochodem, ale nikomu nic się nie stało, wystar−
czy napisać krótkie oświadczenie. Ważne jednak, by pod nim podpisały się obie
strony. Takie oświadczenie w zupełności wystarczy, by firma ubezpieczeniowa
wypłaciła odszkodowanie. (m.d.)

Bez policji
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LUTY
1 Produkcja i nasadzenia 62.200 szt. kwiatów letnich na terenie usługa

miasta Płocka

2 Kontynuacja autorskiego programu identyfikacji i rejestracji usługa
komputerowej psów pn. " Podaj Łapę"

3 Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach usługa
Borowiczki i Imielnica

4 Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie Domu usługa
Technika

5 Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją usługa
spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy
sądach

6 Wodociąg w ulicach Nizinnej i Tokarskiej robota budowlana

7 Budowa wodociągu w ulicy Granicznej usługa

8 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kutnowskiej robota budowlana
i ul. Kolejowej

9 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: roboty budowlane
Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, 
Pedagogiczna, Nauczycielska

10 Budowa ul. Macieszy na osiedlu Winiary robota budowlana

11 Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: 
Lokalnej, Orzechowej i Wiśniowej robota budowlana

12 Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: usługa
Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej roboty budowlane

13 Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą roboty budowlane – I etap

14 Wykonanie max. 130 projektów decyzji, ustalających warunki usługa
zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu pomiędzy ul.
Bielską, linią kolejową, Otolińską, Piłsudskiego, Kilińskiego,
Mostową, lewym brzegiem rzeki Wisły oraz wschodnią 
i północną granicą miasta

15 Wykonanie max. 130 projektów decyzji ustalających warunki usługa
zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu lewobrzeżnej
części miasta Płocka

16 Przyznanie oceny wiarygodności kredytowej długoterminowej usługa
denominowanej w walucie zagranicznej i w walucie lokalnej dla
podmiotu tzw. oceny ratingowej dla Miasta Płocka bez związku
z konkretną emisją dłużnych papierów wartościowych oraz
podanie jej do publicznej wiadomości za zgodą Miasta, a także
na sprawowanie nadzoru nad przyznaną oceną

17 Integracja modułów finansowo–księgowych, podatkowych dostawa
i ewidencyjnych

18 Wykonanie operatów szacunkowych wyceny mieszkań usługa
komunalnych

19 ZSZ Nr 2– budowa placu manewrowego roboty 
budowlane

20 Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz przebudowa usługa
warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 6 – prace projektowe

21 Gimnazjum Nr 2 – wymiana stolarki okiennej robota 
budowlana

22 ZSE–K – wymiana stolarki okiennej robota 
budowlana

23 Pomoc rzeczowa w formie bonów towarowych dla pracowników dostawa
Urzędu Miasta Płocka, Straży Miejskiej w Płocku i Izby
Wytrzeźwień w Płocku

24 Sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Płocka dostawa

MARZEC
1 Modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego, usługa

polegająca na cyfrowym zapisie oraz zmianie wizualizacji
obrazu z kamer

2 Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta usługa
Płocka o 10 dodatkowych kamer

3 Przyjmowanie ziemi i gruzu budowlanego na terenie miasta usługa
Płocka

4 Kompleksowa obsługa całoroczna fontanny i poidełka na usługa
Starym Rynku

5 Oczyszczalnia Maszewo usługa
6 Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy 

ul. Pl. Obrońców Warszawy, Gradowskiego i Sienkiewicza roboty budowlane

7 Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia roboty budowlane
przy ul. Kolegialnej 

8 Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulic:
Misjonarska i Padlewskiego w Płocku roboty budowlane

9 Budowa oświetlenia przy ulicach: Sielska, Ćhmielna 1roboty budowlane
(I etap), 1 Maja, Zduńska, Królewiecka, Ostatnia, Okrzei, 
Kazimierza Wielkiego w Płocku

10 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, usługa
związanego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień 
i zdrowego stylu życia

11 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska opracowanie dokumentacji
w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 2 technicznej,
w Płocku  roboty budowlane

12 Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce projekt,
Północ, ulice: Ossowskiego, Patriotów i Obrońców Helu roboty budowlane

13 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią usługa,
oraz kanalizacji sanitarnej dla osiedli Góry – Ciechomice roboty budowlane

14 Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu usługa x2, roboty
rekreacyjno–wypoczynkowego Sobótka wraz z oświetleniem: budowlane x2
PT oświetlenia, studium programowo–przestrzenne – droga
dojazdowa, oświetlenie

15 Budowa portu jachtowego usługa, robota budowlana

16 Budowa ścieżek rowerowych (połączenie ul. Grabówka usługa, robota budowlana
z nowoprojektowaną ścieżką na starym moście)

17 Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową usługa, roboty budowlane
na osiedlu Góry

18 Budowa Gimnazjum Nr 8 na osiedlu Podolszyce Północ usługa, roboty budowlane
– zakupy inwestycyjne

19 Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem usługa, roboty budowlane
z ulicą Południową

20 Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem usługa, roboty budowlane

21 Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: usługa, roboty budowlane
Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej

22 Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami usługa, roboty budowlane
kanalizacji sanitarnej

23 Podział geodezyjny działek przy ul. Mazowieckiej, obręb 1 usługa

24 Ekofizjografia terenu śródmieścia miasta Płocka usługa
(z wyłączeniem terenu Sobótki)

25 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostawa
systemowym

26 ZST – dokumentacja i kosztorys usługa

27 Kilińskiego 1 i 3 – termorenowacja z kolorystyką robota budowlana

28 Sienkiewicza 20 – termorenowacja z kolorystyką robota budowlana

29 ZSB Nr 1 – instalacja c.o. robota budowlana

30 Miejskie Przedszkole Nr 19 – wymiana okien robota budowlana
i remont sanitariów

31 Miejskie Przedszkole Nr 21 – wymiana instalacji elektrycznej robota budowlana

32 Miejskie Przedszkole Nr 34 – wymiana okien i drzwi robota budowlana
oraz prace modernizacyjne

33 Szkoła Podstawowa Nr 17 – remont dachu, modernizacja robota budowlana
instalacji elektrycznej

34 Gimnazjum Nr 5 – kontynuacja wymiany okien i remont robota budowlana
sanitariatów

35 Zespół Szkół Nr 1 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej robota budowlana

36 Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 1 robota budowlana
– kontynuacja wymiany okien, naprawa dachu, 
malowanie elewacji budynku oraz wymiana podłóg

37 Bilety lotnicze do USA dostawa

KWIECIEŃ
1 Modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz założenie usługa

ewidencji budynków i lokali dla obrębu nr 8 śródmieście

2 Modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz założenie usługa
ewidencji budynków i lokali dla obrębu nr 13 kombinat

3 Uzupełnienie punktów osnowy III klasy (stabilizacja i pomiar) usługa

4 Zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem usługa
i zniszczeniem przy ul. Otolińskiej 10, Zglenickiego 42, 
Placu Dąbrowskiego 1 i Kolegialnej 15

5 Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego usługa
miasta Płocka o 32 kamery

6 Rozbudowa oświetlenia w ulicach: Górka, Nizinna, roboty budowlane
Powiśle, Zgodna oraz Podwale w Płocku

7 Budowa oświetlenia przy ulicach: Tęczowa, Włościany, roboty budowlane
Wiejska, Graniczna, Grabówka, Gościniec–osiedle

10 Sygnały Płockie

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
POWYŻEJ 6000 EURO NA 2004 ROK 
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11Sygnały Płockie

8 Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 1 dostawa
– zakupy inwestycyjne

9 Kanalizacja sanitarna w ulicy Wyszogrodzkiej roboty budowlane

10 Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą roboty budowlane

11 Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej nr 15 roboty budowlane

12 Szkoła Podstawowa Nr 15– zakupy inwestycyjne dostawa

13 Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego usługa
gruntów Gminy Płock

14 Rozbudowa infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta Płocka dostawa

15 Wymiana c.o. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego robota budowlana

16 Sienkiewicza 18 – termorenowacja z kolorystyką robota budowlana

17 Bukowa 40 – remont dachu, docieplenie ścian robota budowlana

18 Zespół Szkół Ekonomiczno–Kupieckich robota budowlana
– modernizacja węzła c.o.

19 Najem pomieszczeń usługa

20 Zakup kserokopiarek dostawa

21 Zakup mebli (regały do archiwum, meble do USC) dostawa

22 Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
gruntów Gminy Płock

23 Zespół Szkół Technicznych – roboty modernizacyjne

MAJ
1 Zakup urządzeń, oprzyrządowania , sprzętu informatycznego dostawa

i oprogramowania

2 Budowa oczyszczalni wód opadowych "Grabówka" roboty budowlane

3 Regulacja rzeki Rosicy roboty budowlane

4 Koncepcja obwodnicy północnej miasta Płocka usługa

5 Roboty regulacyjne Wisły w obrębie Kępy Ośnickiej roboty budowlane

6 Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6a – inwestycje projekt,
roboty budowlane

7 Budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka: projekt,
Studzienna, Malinowa, Chabrowa wraz z infrastrukturą roboty budowlane

8 Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej, Góry roboty budowlane
i w części ul. Łąckiej

9 Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje: hala magazynowa, projekt,
kompleks hodowlany słoni, wybieg drapieżnych, instalacja roboty budowlane
oświetlenia ZOO– alejki spacerowe

10 Budowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw projekt, 
przy Szkołach Podstawowych Nr: 1, 3, 5, 6, 11, 12, 15, roboty budowlane
16, 17, 18, 20 i 22

11 Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą usługa

12 Budowa ulicy Świętej Siostry Faustyny wraz roboty budowlane
z infrastrukturą dokumentacja techniczna,

13 Cztery Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego usługa
obszaru śródmieścia miasta Płocka

14 Wprowadzenie systemu obiegu dokumentów i spraw dostawa

15 Przebudowa budynku przy ul. Mościckiego 6 robota budowlana
w celu uzyskania standardu usług placówki socjalnej

16 Przebudowa budynku przy ul. Mościckiego 27 roboty budowlane
w celu uzyskania standardu usług placówki interwencyjnej

17 Adaptacja budynku przy ul. Otolińskiej 10 robota budowlana
dla potrzeb Straży Miejskiej

18 Szkoła Podstawowa NR 5 – wymiana stolarki okiennej, robota budowlana
modernizacja instalacji c.o. (wymiana grzejników w sali
gimnastycznej)

19 Miejskie Przedszkole Nr 33 – wymiana okien, robota budowlana
podjazd dla niepełnosprawnych

20 Zglenickiego 42 – adaptacja pomieszczeń robota budowlana
na lokale mieszkalne

21 Przebudowa boiska i urządzeń sportowych robota budowlana
oraz przebudowa warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 6

22 Szkoła Podstawowa Nr 5 – przyłącze i instalacja gazu robota budowlana

23 Szkoła Podstawowa Nr 17 – przyłącze i instalacja gazu robota budowlana

CZERWIEC
1 Tworzenie mapy numerycznej usługa

2 Zabezpieczenie Skarpy Wiślanej w Płocku rejon pomiędzy roboty budowlane
"Jarem Kazimierza Wielkiego" a "Jarem Abisynii"

3 Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina roboty budowlane
wraz z kanalizacją deszczową

4 Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza roboty budowlane

5 Wodociąg w ulicy Bliskiej roboty budowlane

6 Aleja Spacerowa roboty budowlane

7 Umocnienie Skarpy Wiślanej od Hotelu Starzyński roboty budowlane
do Katedry wraz z budową amfiteatru

8 Ogrody działkowe "Kaprys" i "Magnolia" roboty budowlane

9 Przebudowa boisk i urządzeń sportowych usługa
przy Gimnazjach nr 2, 4 i 5

10 Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych roboty budowlane
przy ul. Misjonarskiej 22

11 Budowa kolektorów w ulicy Polnej usługa

12 Budowa oczyszczalni wód opadowych Wiadukt roboty budowlane

13 Budowa ulicy Sannickiej usługa

14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania usługa
przestrzennego miasta Płocka

15 Usługa bankowa w zakresie udzielenia długoterminowego usługa
kredytu na sfinansowanie wydatków, nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku

16 Szkoła Podstawowa Nr 20 – remont dachu, schodów, roboty budowlane
ocieplenie ścian

17 Gimnazjum Nr 6 – remont elewacji roboty budowlane

18 Projektowanie i wykonanie infrastruktury technicznej 
dla potrzeb Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

LIPIEC
1 Kanalizacja sanitarna – Radziwie roboty budowlane

2 LO im. Marsz. St. Małachowskego – opracowanie usługa
badań i ekspertyz

3 Dojazd 13 – węzeł i przyłącze cieplne i instalacja c.o. roboty budowlane

4 Kilińskiego 1 i 3 węzeł i przyłącze cieplne i instalacja c.o. roboty budowlane

5 Sienkiewicza 39 węzeł i przyłącze cieplne i instalacja c.o. roboty budowlane

6 Kwiatka 55 – kotłownia olejowa lub gazowa i instalacja c.o. roboty budowlane
ciepłej wody

7 Kwiatka 14 kotłownia gazowa i instalacja c.o. i ciepłej wody roboty budowlane

8 Bukowa 40 kotłownia gazowa i instalacja c.o. i ciepłej wody roboty budowlane

SIERPIEŃ
1 Inspektor nadzoru inwestorskiego – roboty regulacyjne usługa

Kępy Ośnickiej

2 Drogi dojazdowe do mostu: odcinek I, II, IV roboty budowlane

3 Wybór inżyniera kontraktu – drogi dojazdowe do mostu: usługa
odcinek I, II, IV

4 Budowa systemu rowów i zbiorników retencyjnych, robota budowlana
odprowadzających wody powierzchniowe z dróg dojazdowych
do mostu

5 Nadzór inwestorki – budowa systemu rowów i zbiorników usługa
retencyjnych odprowadzających wody powierzchniowe z dróg
dojazdowych do mostu

6 Wyceny nieruchomości usługa

7 Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce roboty budowlane
Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku)

8 Miejskie Przedszkole Nr 1 – wymiana okien, remont tarasu, roboty budowlane
ogrodzenia

9 Gimnazjum Nr 6 – odwodnienie budynku roboty budowlane

WRZESIEŃ
1 Obsługa bankowa budżetu gminy usługa

PAŹDZIERNIK
1 Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej roboty budowlane

wraz z infrastrukturą
2 Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego roboty budowlane

im. Wł. Jagiełły w Płocku
3 Prenumerata prasy dostawa
4 Materiały piśmienne dostawa

5 Papier do drukarek i kserokopiarek dostawa

6 Materiały eksploatacyjne dostawa

7 Serwis pogwarancyjny kserokopiarek usługa

8 Ochrona mienia usługa

LISTOPAD
1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usługa

położonego pomiędzy: linią kolejową, ul. Otolińską,
Boryszewską, rzeką Rosicą, północną i zachodnią granicą
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Podolszyce Północ, ul. Wyszogrodzka

GRUDZIEŃ
1 Druk Sygnałów Płockich w 2005 roku usługa

Opracowanie: Wydział Zamówień Publicznych – Urząd Miasta Płocka
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12 Sygnały Płockie

Wiesław Zalewski i Stanisław Czyle−
wicz z „Płockiej drużyny kuszniczej”
otrzymali wyróżnienia w konkursie
„Piękniejsza Polska.” Dyplomy zostały
wręczone podczas rycerskiego balu
karnawałowego na zamku w Golubiu –
Dobrzyniu w ostatni weekend lutego.

Konkurs ”Piękniejsza Polska”, nad
którym patronat sprawował prezydent
Aleksander Kwaśniewski, ma na celu
pobudzenie zainteresowania polskim
krajobrazem, zwrócenie uwagi na jego
piękno. Do tej pory nagradzane były
osoby znane, zasłużone dla upiększania
polskiego krajobrazu, m.in. Elżbieta
i Krzysztof Pendereccy, prof. Marek
Latkowski i Krzysztof Wolfram, Woj−
ciech Siemion. W tym roku po raz pier−
wszy dyplomy ”Piękniejsza Polska”
zostały przyznane we wszystkich pol−
skich gminach. Wyróżnieni zostali ci,
którzy wykazują się największą pomy−
słowością i zaradnością w kształtowa−
niu przestrzeni architektoniczno−przy−
rodniczej parków, ogrodów, placów,

prowincjonalnych rynków i kościół−
ków, ale również przestrzeni turystycz−
nej – hoteli, restauracji.

Na zamku w Golubiu−Dobrzyniu ro−
zegrany został również turniej kuszni−
czy. Kapitan płockiej drużyny Stani−
sław Czylewicz okazał się najlepszym
strzelcem, zdobył pierwszą nagrodę
– „Złotą Szablę.” 

Płocka drużyna kusznicza istnieje od
11 lat. Tworzą ją 23 osoby. Uhonoro−
wany dyplomem Wiesław Zalewski jest
również sekretarzem Polskiej Federacji
Rycerskiej. Rycerze z Płocka startują
niemal we wszystkich turniejach orga−
nizowanych w Polsce i Europie. Od 20
do 22 marca sami organizują w Płocku
II Halowy turniej zimowy w strzelaniu
z kuszy historycznej. Zaprosili 25 naj−
lepszych kuszników z całej Polski.
Każdy z nich odda jeden strzał. Zwy−
cięży ten, który trafi w sam środek tar−
czy lub będzie najbliżej. Turniej zosta−
nie rozegrany na dziedzińcu Zamku
Książąt Mazowieckich. (r. ł.)

Rycerze piękniejszej Polski

Wenezuela to Ameryka Południowa
w pigułce. „Zaginiony świat” Conan−
Doyle’a oraz pierwowzór Parku Juraj−
skiego Spilberga. Swoimi wrażeniami
z podróży do tego egzotycznego kraju
dzielił się podczas spotkania w Klubie
„Podróże” Andrzej Pałgan, fotograf,
podróżnik, dziennikarz i absolwent wy−
działu geografii i studiów regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego.

– Za kilka dolców można wynająć
łódź i popłynąć na jedną z licznych ka−
raibskich wysp niezamieszkałych przez
człowieka. Należy tylko pamiętać, aby
umówić się z przewodnikiem, kiedy ma
po nas przypłynąć i wierzyć, że tak się
stanie – opowiadał autor slajdów, który
dotychczas zwiedził Jamajkę, Turcję,
Kolumbię i Meksyk. Jednak Wenezue−
la zrobiła na nim największe wrażenie;
począwszy od białego piasku karaib−
skiej plaży a na śniegach Andów skoń−
czywszy. W pierwszy poniedziałek
marca w Domu Darmstadt podróżnik
pokazał kilkadziesiąt slajdów. Odradził
zwiedzanie Caracas, pięciomilionowe−
go miasta, w którym blisko połowa lud−
ności to mieszkańcy slumsów. – Miasto
bez żadnych praw i reguł – mówił Pał−
gan, który odwiedzał je w czasie próby
obalenia prezydenta Chaveza. 

Wenezuela jest praktycznie pozba−
wiana zabytków architektonicznych.
To co fascynuje, to niemal dziewicza
przyroda. Niesamowite wrażenie, na−
wet na slajdach, robiły kilometrowej

wysokości pionowe ściany tepui, po−
rośnięte niepowtarzalną roślinnością
oraz największy wodospad świata
– Salto Angel (979 m). Tepui to wiel−
kie góry stołowe w południowej czę−
ści Wenezueli, rozciągające się
wzdłuż granicy brazylijskiej od Ko−
lumbii po Gujanę. Zarówno roślin−
ność, jak i zwierzęta żyjące na wierz−
chołkach tepui, odizolowane piono−
wymi ścianami, ewoluowały w od−
mienny sposób niż otoczenie. Na oko−
ło dziewięćset tepui, tylko kilkanaście
zostało zbadanych.

– Tu jest wyjec czerwony, ssak, które−
go krzyk słychać z odległości 5 km –
opowiadał podczas projekcji slajdów
Andrzej Pałgan – a to ibisy szkarłatne,
choć gdyby nie ich dieta – krewetki
i skorupiaki – byłyby zapewne białe.

Dzięki doświadczeniom podróżni−
czym autora projekcji, klubowicze mo−
gli dowiedzieć się jak smakuje najgroź−
niejsza pirania świata oraz poznać no−
wą klasyfikację papug, które, jego zda−
niem, dzielą się na złośliwe – Ary, mo−
gące nawet zaatakować człowieka oraz
przemiłe i gadatliwe papużki Amazon−
ki, które bardzo lubią piwo.

Spotkania w Klubie „Podróże” odby−
wają się w każdy pierwszy poniedzia−
łek miesiąca w Domu Darmstadt. Naj−
bliższe kwietniowe zaplanowano jed−
nak na sobotę 17 kwietnia. Gościem
klubu będzie Elżbieta Dzikowska. Po−
czątek spotkania o godz. 16.00. (r. ł.)

Wenezuela – zaginiony świat

wygrzewający się w promieniach
wiosennego słońca na nadwiślańskiej
plaży w okolicach Tumskiego Wzgórza
w Płocku to widok tak już codzienny,
że przestały go się bać nawet psy, ko−
biety i dzieci.

To jeszcze jeden dowód na to, jak
”atrakcyjne i czyste” są wody królowej
polskich rzek Wisły. Wbrew potocznym
opiniom i „urzędowym” ekspertyzom (o
zaśmiecaniu rzeki i zatruciu przez śnięte
zimą ryby) przeciwników tej teorii z Wo−
jewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemio−
logicznej w Warszawie, dążących za
wszelką cenę do wprowadzenia całkowi−
tego zakazu kąpieli w rzece na odcinku
od jej źródeł przez całe Mazowsze i Ku−
jawy aż po jej ujście do Bałtyku. 

Jak nas poinformował Kapitan Że−
glugi Śródlądowej z Płockiej Filii Oś−

rodka Badań Rozwoju Miast Leżących
nad Rzekami (Centrala OBR MLnR
w Pomiechówku) jest to dobry znak
i pogodna wróżba obfitego zlotu pod−
czas tegorocznego lata ogromnej ilości
jachtów z całej Europy. A w ślad za ich
załogami, wszelkiego autoramentu
zwierzyny, grubych ryb, wędrownych
ptaków i panienek, gniazdujących do−
tychczas latem w okolicach jezior Wło−
cławsko−Gostynińskiego Parku Krajo−
brazowego i na poboczach szosy E−60.

Obyśmy tylko zdążyli przygotować
infrastrukturę nadwiślańskich plaż na
przyjęcie gości, wyposażając nabrzeża
portowe w pijalnie piwa, hotele i pensjo−
naty w odpowiedniej jakości sanitariaty
– bo inaczej Panowie Radni – PRZY−
DUCHA I SMRÓD nad Wisłą i w Płoc−
ku– MUROWANE! (W.W.)

POTWÓR Z LOCH NESS 

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło
w zorganizowanej 3 marca w Towarzy−
stwie Naukowym Płockim sesji nauko−
wej nt. CRM – nowy kierunek w kon−
taktach z klientem. Ta−
jemniczy skrót, który po−
jawił się w tytule spotka−
nia był jednym z magne−
sów, który przyciągnął
nie tylko – zawsze cieka−
wych – płockich studen−
tów, ale również przed−
siębiorców. 

Część słuchaczy po raz
pierwszy spotkała się
z tym zagadnieniem
i głównie dla nich przez−
naczony był pierwszy
wykład prowadzony
przez Rafała Jędrzejewskiego, w trakcie
którego nastąpiło rozszyfrowanie wspo−
minanego skrótu i wyjaśnienie, że CRM
to zarządzanie relacjami z klientem i po−
jęcie to dotyczy nie tylko systemów infor−
matycznych, wspierających ten obszar
działalności przedsiębiorstwa, ale także
całej strategii i filozofii zachowań na linii
Firma/Klient. 

Kolejne wystąpienie dotyczyło sposo−
bu przeprowadzania procesu wdrożenia
infosystemu CRM w przedsiębiorstwie.
Wykładowca Systemów Informatyki
Gospodarczej z płockiej politechniki

Krzysztof Buczkowski zwracał szczegól−
ną uwagę na problem konfliktów, poja−
wiających się przy takim przedsięwzięciu
i wskazywał sposoby minimalizowania

oporów pracowników przed
nowym oprogramowaniem.

Z kolei Rafał Osmoła –
doktorant Wydziału Inżynie−
rii Produkcji Politechniki
Warszawskiej wprowadził
słuchaczy w świat sztucznej
inteligencji i przedstawił au−
torski projekt jej wykorzy−
stania właśnie w systemach
wspomagających zarządza−
nie kontaktami z klientem. 

Sesję zakończyła pre−
zentacja praktycznego wy−
korzystania omawianych

wcześniej zagadnień na naszym płoc−
kim podwórku. Okazuje się, że płocki
Zakład Energetyczny jest jednym z nie−
licznych w Polsce, które mają tak dale−
ce zinformatyzowany proces obsługi
klienta. Najnowszym i ciągle udosko−
nalanym rozwiązaniem jest tzw. @−
BOK, czyli elektroniczne Biuro Obsłu−
gi Klienta, w którym każdy klient po−
siadający dostęp do internetu może sa−
modzielnie sprawdzić swoje rachunki,
czy też zasymulować zużycie energii
w mieszkaniu korzystając ze specjalne−
go kalkulatora. K.B.

Sesja w TNP

Kontakt z klientem

Krzysztof Buczkowski mówił
m.in. o niechęci do nowości
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W Unii Europejskiej każdy koń wy−
jeżdżający poza teren gospodarstwa
musi mieć paszport. Polskich hodow−
ców zobowiązuje do tego ustawa z 14
lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwal−
czaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.
U. nr 52/2003, poz. 450). Paszporty
wydaje Polski Związek Hodowców
Koni. 24−stronicowa książeczka zawie−
rająca informacje o kolejnych posiada−
czach konia, nazwie i numerze identyfi−
kacyjnym oraz jego pochodzeniu (jeśli
jest udokumentowane) kosztuje 49,50
zł plus koszty przesyłki. Paszport jest
również swoistą kartą zdrowia. W nim
umieszczane są informacje o stanie
zdrowia, szczepieniach i badaniach la−
boratoryjnych. Na ostatniej stronie ho−
dowca musi zamieścić również dyspo−
zycje w sprawie przyszłości konia. Czy
chce, aby jego zwierzę po ubiciu mogło
być przeznaczone do spożycia przez lu−
dzi, czy sobie tego nie życzy.

Aby otrzymać paszport należy wy−
pełnić wniosek i przesłać go na adres
odpowiedniego oddziału. Mieszkańców
Płocka obsługuje oddział warszawski
Wojewódzkiego Związku Hodowców
Koni. Wnioski udostępnia Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Płocka
w pok. D – 21 (wejście od ul. Zduń−
skiej). Po wpłynięciu zgłoszenia z od−

działu WZHK przyjeżdża pod wskaza−
ny adres uprawniony pracownik, który
dokonuje opisu konia i pobiera opłatę.
W ciągu 60 dni paszport powinien tra−
fić do właściciela. (r.ł.)
Adres, na który należy przesyłać 
zgłoszenie:
Wojewódzki Związek Hodowców Koni
Oddział w Warszawie
ul. Podwale 23
00−261 Warszawa
Kontakt: Jerzy Konowracki, 
tel. 022 831 21 78

Papiery dla konia

Jeśli Polska zdecydowała się być
członkiem Unii Europejskiej, to musi
przystosować podatek VAT do wy−
mogów unijnych. – Obowiązują nas
unijne standardy – mówił prof. dr
hab. Witold Modzelewski z Mazo−
wieckiego Oddziału Krajowej Rady
Doradców Podatkowych podczas se−
sji Stowarzyszenia Polskich Mediów.
– W sierpniu 2003 roku został przed−
stawiony projekt ustawy dotyczący
podatku VAT, ale do tej pory jej nie
przyjęto. Wciąż trwają prace.

Na wdrożenie nowego systemu po−
datkowego – organom państwa oraz
podatnikom – pozostaje niewiele po−
nad miesiąc. – Nie da się tego zrobić
profesjonalnie w tak krótkim czasie
– przekonywał Witold Modzelewski.
– Dlatego po wejściu Polski do Unii,
nie będziemy mieć sprecyzowanych
przepisów podatkowych i czeka nas
bałagan.

Profesor przekonywał, że opraco−
wanie dobrej ustawy musi potrwać.
Gdy 11 lat temu po raz pierwszy
wprowadzano w naszym kraju poda−
tek VAT, zajęło to ponad pół roku.
– Wtedy system był bardzo prosty
i mieliśmy więcej czasu – mówił.
– Teraz zadanie może nas przeros−
nąć, mimo że musimy się tylko nau−
czyć tego, co inni stworzyli. 

Według dyrektywy unijnej zakaza−
ne jest odliczenie podatku od warto−
ści dodanej od zakupu dóbr, które nie
są ściśle związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą, np. dóbr
luksusowych. Stosowanie tego prze−

pisu sprawia problemy zwłaszcza
w przypadku środków transportu wy−
korzystywanych równocześnie i w
działalności gospodarczej, i na po−
trzeby osobiste. W państwach Unii
Europejskiej występuje duże zróżni−
cowanie w tym zakresie. W dziewię−
ciu obowiązuje zakaz odliczania
VAT przy zakupie samochodów oso−
bowych, w jednym kraju dopuszcza
się odliczenie 10 proc. kwoty VAT,
w dwóch państwach – 50 proc. VAT
ulega odliczeniu, a w trzech – można
odliczyć całość VAT zapłaconego
przy zakupie samochodu osobowego. 

– W projekcie ustawy w wersji rzą−
dowej proponowano częściowe odli−
czenie VAT przy zakupie samochodu
osobowego na cele działalności gos−
podarczej – wyjaśniał. 

Nowa ustawa o podatku VAT obej−
muje również przepisy budowlane.
– Od 1 maja 2004 roku grunty będą
opodatkowane 22 proc. VAT−em
– mówiła Joanna Bobrowska
z KRDP. – W ustawie jest zapis, że
takim podatkiem zostaną objęte grun−
ty budowlane i przeznaczone pod bu−
downictwo. Nie wiadomo jednak, co
oznacza zapis „przeznaczone pod bu−
downictwo”. Czy kupując działkę
rolniczą, która w przyszłości może
być wykorzystana pod budownictwo,
musimy zapłacić VAT? Nie wiadomo.

Według nowych przepisów jeśli
ktoś działa indywidualnie nie ma
szans na odliczenie VAT−u. – Tylko
przedsiębiorcy będą mieli taką szan−
sę – mówiła Bobrowska. (m.d.)

Polska spirala 
podatkowa

Nie masz pracy? Chcesz pracować
za granicą? Zgłoś się do Powiatowe−
go Urzędu Pracy w Płocku, który po−
szukuje osób do pracy w Niemczech.
Poszukiwani są: kucharze, obsługa
restauracji, personel hotelowy, recep−
cjoniści oraz ekonomiści o specjalno−
ści zarządzanie przedsiębiorstw lub
turystyka.

Kandydaci w wieku 18−40 lat po−
winni posiadać kierunkowe wyksz−
tałcenie zawodowe lub udokumento−
wane co najmniej sześciomiesięczne
przeszkolenie i trzy lata pracy w ak−
tualnie wykonywanym zawodzie.
Niezbędna jest znajomość języka
niemieckiego w stopniu pozwalają−
cym na porozumiewanie się. Organi−
zatorzy przewidują rozmowę kwali−
fikacyjną z przedstawicielem Fede−
ralnego Urzędu Pracy. W przypadku
recepcjonistów dodatkowo wymaga−
na jest znajomość języka angielskie−
go. O zatrudnienie w branży hotelar−
sko−gastronomicznej mogą ubiegać

się tylko te osoby, które już praco−
wały w Niemczech.

Kandydaci zainteresowani ofertą
muszą wypełnić w języku niemiec−
kim podanie, dołączyć świadectwo
wykształcenia, aktualne świadectwo
zdrowia, zaświadczenie o stażu pracy
(wszystko przetłumaczone na j. nie−
miecki przez tłumacza przysięgłego)
oraz dokument potwierdzający za−
meldowanie. W przypadku osób za−
interesowanych zatrudnieniem sezo−
nowym w branży hotelarsko−gastro−
nomicznej wymagana jest zgoda na
zatrudnienie – Zulassungsbescheini−
gung.

Praca przewidziana jest na 18 mie−
sięcy, a w branży hotelarsko−gastro−
nomicznej do 3 miesięcy. Osoby za−
interesowane powinny zgłosić się do
26 marca br. do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie Filia
w Płocku – Centrum Pracy i Przed−
siębiorczości, ul. Chopina 56. 

(m.d.)

Praca po niemiecku

Ostatnia nowelizacja kodeksu pracy
dostosowała czas pracy do unijnych
standardów. Zmian jest kilka, w większo−
ści precyzujących dotychczasowe uregu−
lowania. Pierwsza dotyczy minimalnego
okresu odpoczynku. Od 1 stycznia br.
każdemu pracownikowi przysługuje co
najmniej 11 godzin nieprzerwanego od−
poczynku na dobę. Ponadto należy się,
również nieprzerwany, wypoczynek ty−
godniowy, wynoszący przynajmniej 35
godzin, w tym niedzielę, obejmującą ko−
lejne 24 godziny.

Kolejnym nowym elementem jest
wprowadzenie maksymalnego tygodnio−
wego czasu pracy, wynoszącego prze−
ciętnie 48 godzin, łącznie z godzinami
nadliczbowymi. Oznacza to, że w ciągu
tygodnia pracownik nie może przepraco−
wać więcej niż 8 nadgodzin. Ograniczono
również czas pracy w nocy i w warun−
kach niebezpiecznych. Pracownicy za−
trudnieni przy tego rodzaju pracach nie
mogą pracować więcej niż 8 godzin na
dobę.

Wymiar urlopu wypoczynkowego spro−
wadzony został do dwóch progów: 20 dni
i 26 dni. Urlop w wymiarze 20 dni należy
się pracownikom o stażu krótszym niż 10
lat, pozostałym w wymiarze 26 dni.

Licencje na transport
Znowelizowana ustawa o transporcie

drogowym umożliwia otrzymanie licencji
na międzynarodowy transport drogowy
praktycznie każdemu, kto spełnia wymaga−
nia jakościowe. Nowe licencje są ważne na
wszystkie kraje świata. Koszt wydania no−
wego dokumentu to 100 zł (dla firm, które
już miały licencje na wykonywanie między−
narodowego transportu drogowego).

Po 1 maja br. dla polskich przedsię−
biorstw otworzy się rynek europejski, po−
nieważ przewozy między państwami Unii
będą dostępne bez ograniczeń. Zezwole−
nia będą potrzebne tylko dla przewozów
regularnych i specjalnych. Ministerstwo
Infrastruktury szacuje, że do końca kwiet−
nia wydanych zostanie około 12 tys. no−
wych licencji.

Kara za zapasy
Po 1 maja Unia Europejska będzie karać

za posiadanie nadmiernych zapasów żyw−
ności.

Aby uniknąć kar, zgromadzonej żywno−
ści będzie musiało pozbyć się wielu produ−
centów m.in. przetworów mięsnych, kon−
serw warzywnych, mąki, serów, ryb, cukru
itp. Wyjątek stanowią słodycze, choć tych
producenci na koniec ubr. zgromadzili naj−
więcej; w porównaniu z grudniem 2002 za−
pasy sięgnęły 188%.

Licencja na banany
Można liczyć się z tym, że po 1 maja

podrożeją w kraju banany. Unijny system
kontyngentów rozszerzony zostanie na
kraje wstępujące do UE. Na podstawie
danych z importu bananów w tych kra−
jach w latach 2000−2002, Bruksela wyda−
wać będzie licencje importowe.

Polska rocznie importowała około 250
tys. ton bananów – głównie z Ameryki
Południowej: Panamy, Kostaryki, Kolum−
bii, Ekwadoru, bo kraje te mają zerowe
cło. Natomiast kontyngenty unijne z pre−
ferencyjnymi stawkami celnymi dotyczą
krajów Afryki, Karaibów i regionu Pacyfi−
ku. Owoce eksportowane przez państwa
spoza tego obszaru obłożone są cłem
w wysokości 75 euro za tonę. Będziemy
więc musieli zacząć jadać banany afry−
kańskie albo – jeśli zostaniemy przy do−
tychczasowych producentach – znacznie
droższe. Opr. (j)

To warto wiedzieć

Unijne prawo pracy
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4.02.2004 r. Program 2 Telewizji Pol−
skiej wyemitował w Kurierze Woje−
wództw program dotyczący protestu
mieszkańców ul. Wysokiej z płockiego
osiedla Góry. Istotą protestu jest sprzeciw
kilku mieszkańców dotyczący dalszej roz−
budowy tejże ulicy.

Ulica Wysoka została częściowo zmo−
dernizowana, a kontynuacja jej rozbudo−
wy – zgodnie z planem sporządzonym
przez Urząd Gminy w Łącku (do roku
1997 osiedle Góry administracyjnie poło−
żone było na terenie gminy Łąck) ma być
realizowana w roku bieżącym.

Motywem takiej decyzji władz Urzędu
Gminy w Łącku oraz miasta Płocka było
udrożnienie ruchu komunikacyjnego na
osiedlu oraz fakt, iż w ulicy tej położone
są media komunalne, do których dostęp−
ność na gruntach prywatnych byłaby
ograniczona. Stosowna uchwała w kwe−
stii rozbudowy ulicy została podjęta przez
radnych Rady Miasta Płocka na XX Sesji
w dniu 27.01.2004r.

Z takim rozwiązaniem nie zgadza się
kilku mieszkańców przez działki i posesje
których przebiegać miałaby linia moder−
nizowanej ulicy. Mieszkańcy twierdzą, iż
decyzja ta jest dla nich krzywdząca, po−
nieważ przebiegająca ulica obniży atrak−
cyjność ich działek i komfort życia.

Jako radna, mieszkająca na osiedlu Gó−
ry, utożsamiam się z moimi mieszkańca−
mi, ich problemami, z całym środowi−
skiem. Swój stosunek do tej sprawy pre−
zentowałam wielokrotnie na spotkaniach
mieszkańców z władzami miasta, których
byłam także współinicjatorką, na komi−
sjach i na sesjach Rady Miasta, na których

zarzuty mieszkańców ul. Wysokiej do
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego były rozpatrywane.

Podejmowałam liczne próby rozwiąza−
nia problemu, które usatysfakcjonowały−
by mieszkańców, a zarazem byłyby ko−
rzystne dla miasta. W pierwotnym planie
zagospodarowania przestrzennego, przed−
stawionym przez projektantów było wiele
kontrowersyjnych dla osiedla rozstrzy−
gnięć m.in. prawostronne poszerzenie uli−
cy Kutnowskiej, kosztem działek stano−
wiących własność mieszkańców. Na bie−
żąco udało się wypracować z Panem Pre−
zydentem korzystne rozwiązania wię−
kszości z nich. Jedynie działania na rzecz
zmiany ustaleń projektowych w stosunku
do ul. Wysokiej nie przyniosły oczekiwa−
nych przez mieszkańców efektów, z przy−
czyn o których wyżej mowa. Wobec po−
wyższego w czasie głosowania nad pro−
jektem tej uchwały, głosowałam za uw−
zględnieniem protestu mieszkańców mo−
jego osiedla.

Sprawa ta stała się przedmiotem audy−
cji w 2 Programie TVP.

Niestety, udzielona przeze mnie wypo−
wiedź w rozmowie z red. Pawłem Kaź−
mierczakiem nie została wyemitowana
w całości. Materiał ów mógł wskazywać,
iż nie byłam zainteresowana pozytywnym
dla mieszkańców mojego osiedla roz−
strzygnięciem problemu. W kontekście
powyższego, odbiór społeczny mojej oso−
by oraz moja działalność na rzecz miasta
i mojego osiedla mogły być niesłusznie
negatywne. Barbara 

Smardzewska−Czmiel
Radna Rady Miasta Płocka

W sprawie ul. Wysokiej

Z radością wybrałem się na lekką ko−
medyjkę Schisgala „Spróbujmy jeszcze
raz” do płockiego teatru. Doborowa
obsada, andrzejki, miłe towarzystwo
wróżyły świetny wieczór, co też się sta−
ło z małym jednak...ale. Kiedy zasia−
dam w krzesłach teatrów warszawskich
drażni mnie głos spikera, namawiający
najuprzejmiej do wyłączenia telefonów
i nie używania aparatów nagrywają−
cych, fotograficznych i kamer. W na−
szym dramatycznym, takie zawezwanie
pojawia się rzadko, ostatnio bodajże
podczas występu Krystyny Jandy i naj−
nowszej premiery „Skąpca”. I zawsze
mnie to cieszyło tylko do chwili rozdz−
wonienia się podczas przedstawienia
pierwszej komórki. Tak było i tym ra−
zem.

Doprawdy nie chodzę raczej na spek−
takle dla młodzieży, a wśród widzów
widzę arystokrację tego miasta. Komu
więc na miłość boską, dźwięczy GSM,
nawet podczas duchowej uczty? Czy to
aby prawdziwy bywalec, czy człowiek
z łapanki, którego pozycja albo sno−
bizm każe bywać, tam gdzie bywają
możni tego miasta. 

Swego czasu (dość dawno już) sie−
działem w okolicy płockiego rzędu 
VIP−ów, czyli tych, którzy za bilety nie
płacą, gdyż uważają, że sztuka należy
im się z racji piastowanego stanowi−
ska, a mecenasami za byle 25 czy 50
złotych nie mają ochoty bywać. I cóż
zobaczyłem. Podczas zarówno pier−
wszego, jak i drugiego aktu telefon ro−
zjazgotał się w najważniejszej tego
dnia kieszeni należącej do widzów.
Oburzenie zamieniło mi się w czarną
rozpacz, przypominającą wszelkie
gorszące sceny, jakie widz wyprawiał
w dawnym teatrze francuskim. Jajko
gimnazjalisty, szeleszczący papierek
po cukierku ucznia z podstawówki, to−

rebka od paluszków słonych w rękach
starszej pani, butelka wody mineral−
nej wlewanej, co trzy minuty w gardło
spoconego mięśniaka (autentyczne
obrazy z polskich widowni teatral−
nych) – to nic przy widoku władzy od−
bierającej w teatrze telefony od wy−
borców. 

Kultura to nasze wspólne zmartwie−
nie, to nasz narodowy byt. Kultura to
nie telewizor z Niną Terentiew ani na−
wet Jerzy Stuhr w „Autografie” Jacka
Żakowskiego. Kultura to nasze i na−
szych dzieci obycie, ogłada, sposób dy−
skusji. Oczywiście, to także zachowania
awangardowe: style mody; szokowanie
fryzurą, strojem, sposobem bycia. Ale
jaka jest nasza powiatowa kultura?
Skąd czerpiemy wzorce? Teoretycznie
od pryncypałów w szkole, urzędzie, za−
kładzie pracy. Z książek, z prasy, także
kolorowej, z filmu i teatru. Teatru?

Głos w warszawskim „Ateneum”
ostrzega przed robieniem zdjęć. A cóż
tam u nas. Podczas premiery na scenie
przez pierwsze minuty zamiast aktorów
widać nie jeden raz wywijającego się
fotografa prasowego. Zadziwiające!
Płocka klasyka. Czy to nie koniec? Nie.
Bo jakże często mamy spektakle zapo−
wiadane przez konferansjera. Zapewne
pomyłkowo, bo nie wierzę, żeby dyrek−
tor pomylił dramatyczny z rewiowym,
albo z nocnym kabaretem w piwnicy lub
„pod Egidą”. A jednak pomylił.

Znam tylko jeden teatr, w którym
częstują herbatą, witają i żegnają, za−
praszają ponownie i widać, że są bli−
sko widza. Zespół Teatru Witkacego
w Zakopanem. Niespieszny świat arty−
stycznej bohemy, prawdziwa awan−
garda z wielką klasą. Ale tam, nie
chodzą pseudo−urzędnicy, ja przynaj−
mniej nie słyszałem ich komórek.

Jarosław Wanecki

U Czechowa znajdujemy ciekawe opowiadanie o śmierci pewnego urzędnika,
który uroił sobie, że jego parsknięcie w teatrze uraziło wyższego rangą notabla
carskiej administracji. Porównanie do naszych oczekiwań to zbyt dalekie, ale wy−
patrujemy w życiu podstawowej kultury osobistej od osób nas reprezentujących,
wystawionych na „widok publiczny”. Tak często się zawodzimy, gdy nie widzą
ONI nic zdrożnego w swojej, impertynencji, niekompetencji. Nikt z nich nie za−
pada się ze wstydu, nikomu nie przyszłoby do głowy umrzeć za naruszenie ogól−
nie przyjętych zasad. 

„ŚMIERĆ URZĘDNIKA”

Dosyć szybko po wyborach dostałem
pisemną informację – zaproszenie do
Urzędu Miasta na spotkanie wyborcze na−
szej Rady Mieszkańców celem wybrania
Przewodniczącego Rady i jego zastępcy.
Przejrzałem jeszcze raz nazwiska tych,
których wybrano. Poza moim sąsiadem
znałem trochę jeszcze dwie osoby. Z wi−
dzenia być może znam ich więcej, ale mu−
szę ich zobaczyć. Będę stawiał na sąsiada.
Po studiach, bywał za granicą, przy piwie
można z nim pogadać, i o polityce, i o
tym, jak tam na świecie sobie radzą. 

Pamiętam, podobało mi się jak opowia−
dał o Australii. Tam zainteresowanie spra−
wami własnego osiedla, miasta, jest ol−
brzymie. Uważają miasto za swoje. Płacą
podatki swoimi ciężko zarobionymi pie−
niędzmi i nie wyobrażają sobie, aby miały
być zmarnotrawione. Wiedzą, że nikt za
nich spraw lokalnych nie załatwi. Wybie−
rają najlepszych, nikt nie odmawia, poma−
gają im potem. O krętactwach na najniż−
szym szczeblu nie słyszeli, nie rozumieją
pytania. Pracują społecznie i cieszą się
szacunkiem sąsiadów. Spotkania ich rady
transmitowane są przez lokalne radio. Nie
mieli wojny ani komuny i spraw do zała−
twienia mają dużo mniej. Porządek, szko−
ła, młodzież, inwestycje, bezrobocie, lo−
kalne podatki. Ich opinia liczy się wyżej.
Nie organizują zabaw dla dzieci, ale ini−

cjują, chwalą, pomagają. Tam działa mnó−
stwo różnych organizacji społecznych, nie
politycznych. Te organizacje wszystko to
robią – dla siebie i innych. Taka ich rada to
wszystko trochę koordynuje, czuwa nad
całością, hołubi te organizacje. Skład rady
zmienia się wolno. Za każdym razem jed−
na lub dwie osoby odchodzą. Dzięki temu
wszyscy się znają, nie ma rewolucji, nie
zajmują się rozgrywkami między sobą. 

Istnieje duże poczucie odpowiedzialno−
ści za swoje działania. Ciągle przez prasę
lub na tablicy ogłoszeniowej informuje się
społeczeństwo kto i jakie decyzje podjął.
Wszędzie są nazwiska. Po zakończeniu
kadencji składa się sprawozdanie. Nie−
możliwością jest, aby nikt się nie rozli−
czał. Najlepsi zostają. Z takiej podstawo−
wej rady nie idzie się w górę, nie o to tu
chodzi. Nikt nie zajmuje się polityką, nie
na tym szczeblu.

Nadszedł dzień wyborów władz. Każdy
ubrany wizytowo, bo to Urząd Miasta.
Urzędnicy i jeden z radnych miejskich po−
magają. Wybory były bardzo krótkie.
Okazało się, że większość członków na−
szej rady znała się wcześniej, przygotowa−
li się. Zgłosili swojego kandydata na Prze−
wodniczącego. Nie uzasadniali. Znałem
go – znany z gazet polityk. Nie udało mu
się dostać do Rady Miasta. Ja zgłosiłem
sąsiada. Dyskusji nie było. Sąsiad prze−
padł z kretesem. Z zastępcą było podob−
nie. Mamy więc nowe władze. cdn.

Radny osiedlowy
(nazwisko do wiadomości redakcji)

Moje przemyślenia (2)

Jak to robią inni
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W Płockiej Galerii Sztuki czynna jest
wystawa malarstwa Artura Krajewskie−
go, absolwenta wydziału grafiki Aka−
demii Sztuk Pięknych w Warszawie,
w której obecnie wykłada. Wystawa
z cyklu pt. ”Conceptus est Homo” skła−
da się 9 prac malarskich. 

W centrum zainteresowania artysty
jest człowiek. Statyczne sylwetki prze−
świetlone intensywnymi kolorami two−
rzą historię ludzkich namiętności, lę−
ków, pragnień i samotności. Krajewski
buduje nastrój przez ostre, kontrastowe
zestawienia kolorów i gest postaci. Du−
że płaszczyzny ścierają się generując
potężny ładunek emocjonalny. Ich tem−
peraturę tworzy, nie tylko oszałamiają−
ca kolorystyka, ale również gęsty dukt
pędzla, zdecydowane, niekiedy nerwo−

we szarpnięcie, stanowiące komentarz
do póz i gestów postaci. – Starałem się
malować opowieść o człowieku – mówi
o swoich pracach autor. 

Za literacki komentarz do prac ma−
larskich artysty można uznać, umiesz−
czone obok obrazów, krótkie opowia−
dania jego autorstwa. Artur Krajewski
od kilku lat jest też kierownikiem Gale−
rii Perspektyw, promującej młode ta−
lenty. W swoim dorobku artystycznym
ma ok. 100 wystaw indywidualnych,
wydanych kilka katalogów i albumów
m.in. dwie płyty muzyczne, opowiada−
nie KREATOR i tomik wierszy. Jego
cykl malarski przez okres dwóch lat jest
pokazywany w kilkudziesięciu mia−
stach Polski. W Płocku wystawa czyn−
na będzie do końca marca. (r. ł.)

Narodził się człowiek 

To pierwsza w tym roku wystawa
w płockim Spichlerzu, jednocześnie pier−
wsza z cyklu „Wyznania w Polsce.”
Powstała przy pomocy Muzeum Okręgo−
wego w Sieradzu, z którego pochodzi
większość eksponatów. Dział etnogra−
ficzny Muzeum Mazowieckiego przygo−
towywał się do niej trzy miesiące, rozbu−
dowując o historię płockiej cerkwi.

– Płocka cerkiew była jedną z naj−
piękniejszych w Polsce – mówiła Wan−
da Dowlaszewicz, komisarz wystawy.
– Mało kto wie, że o jej budowie myśla−
no jeszcze w latach 50. XIX w., na pier−
wszą lokalizację wybierając Kolegialną
24. Ostatecznie pobudowano ją na pla−
cu Floriańskim. Uroczyste poświęcenie
nastąpiło 18 września 1867 roku. 62 la−
ta później została rozebrana.

Obok pięknie zdobionych ikon,
krzyży, liturgicznych strojów i akce−
soriów w Spichlerzu zgroma−
dzono bogaty materiał źró−
dłowy i dokumentację. Wy−
stawa w pełni oddaje całe
mistyczne piękno i symboli−
kę rytuałów kościoła
p r a w o s ł a w n e g o ,
skupionego przede
wszystkim wokół
kultu Matki Bożej,
relikwii, obrazów, cudownych
źródełek i świętych gór. Na
zgromadzonych fotogra−
fiach możemy zobaczyć
pielgrzymkę na świętą górę
Grabarkę, Święto Jordanu
w Drohiczynie, klasztor
w Jabłecznej. – Wystawa ta jest
wyrazem wdzięczności i sympa−
tii dla obywateli naszego miasta
wszystkich wyznań. Robimy to
z obowiązku wobec historii,
z szacunku dla ludzi, którzy tu żyli.
Chcemy pokazać ich dokonania i as−
pekty wiary – mówił podczas otwar−
cia Tadeusz Zaremba, dyrektor muze−
um. – Jest to również prośba i zapro−
szenie do przedstawicieli innych ko−
ściołów.

Kościół obrządku prawosławnego
Jest ortodoksyjny i głęboko tkwi

w tradycji starotestamentowej. Cerkiew
jest bliska źródeł chrześcijaństwa i po−
mimo wyrażanych niekiedy zarzutów
o anachronizm, gorliwie pielęgnuje tra−
dycje i większość obrządków liturgicz−
nych ukształtowanych w okresie od IV

do VI w. zachowuje do dzisiaj
w praktycznie nie zmienionej formie.

Drogi kościoła rzymskokatolic−
kiego i prawosławnego rozeszły
się ponad 1000 lat temu. Podsta−
wowe różnice schizmy z 1054 r.,

dotyczyły kwestii pocho−
dzenia Ducha Świętego,
dogmatu o niepokalanym
poczęciu i wniebowzię−

ciu Matki Bożej, o czyśćcu, o nieo−
mylności i prymacie papieża jako
głowy kościoła. Upadek Konstanty−
nopola (1453 r.) doprowadził do

powstania kościołów autokefa−
licznych, czyli samodzielnych,
z miejscową hierarchią ducho−
wieństwa. W Polsce najbardziej
znaczącym wydarzeniem w dzie−

jach Kościoła obrządku prawosław−
nego było zawarcie w 1596 r. Unii
Brzeskiej. Nastąpił wówczas rozłam

kościoła na dwa obozy; unitów (greko−
katolików) – uznających zwierzchnic−
two papieża i dogmaty kościoła katolic−
kiego, przy zachowaniu prawa do pew−
nej niezależności administracyjnej,
obrządków i małżeństw księży i prawo−
sławnych. (r. ł.)

Starocerkiewni
w Polsce

Telewizja Polska pokazała obraz „Z
ptakami fruwał. Odlot z krainy dźwię−
ków do krainy kolorów” Tadeusza By−
strama. Film był emitowany w sobotę,
6 marca o godz. 7.30 w programie
„Spróbujmy razem” (TVP2). Godzina
nie była zachęcająca, ale fakt jest god−
ny odnotowania. To jak dotąd jedyny
film, którego bohaterem jest Ryszard
Kosek, niezwykle ceniony, ale i tajem−
niczy płocki artysta z nurtu Art brut.
Premiera filmu odbyła się w 2003 r.
w wakacje, w Książnicy Płockiej. 

„Twórczość malarska Ryszarda Ko−
ska jest owocem nieodpartej ekspresji,
która bez reszty przekształca w wyraz
artystyczny jego strachy, niepokoje,
konflikty, obawy” — pisał Zbigniew
Chlewiński w katalogu do jednej z jego
indywidualnych wystaw. To, co urzeka
w jego malarstwie, to niezwykły, nie−
kiedy bajkowy świat, z nieodłącznymi
muzykantami, błaznem i królem, anio−
łami, diabłami. Niekiedy przerażające,
zdeformowane postacie hipnotyzują
widza, stają się mieszkańcami wyo−
braźni osób, które miały kontakt z jego
malarstwem. 

– Jest artystą bardzo interesującym
i w dużym stopniu świadomym tego, co
robi — mówił po projekcji filmu Alek−
sander Jackowski, antropolog kultury,
krytyk sztuki i autor książki „Sztuka
zwana naiwną.” 

Bystramowi udało się dokonać rze−
czy niezwykłej, która nigdy się zapew−
ne nie powtórzy. Ryszard Kosek nie
chce uczestniczyć w życiu społecznym
miasta, nie udziela wywiadów. Żyje
swoim rytmem otoczony grupką wier−
nych przyjaciół. To dzięki nim udało
się zrobić ten film. — To były spotkania
przyjaciół, dlatego kamera nam nie
przeszkadzała — mówi reżyser, choć
– jak dodaje – jego realizacja była trud−
na. To widać od pierwszych minut.
Twórca mówi oszczędnie. Opisuje po−
stacie ze swoich obrazów. O życie pry−
watne zahacza delikatnie i dość szybko
z tych opowieści się wycofuje. Film po−
kazuje więc jakim artystą jest Kosek,
nieco mniej jakim jest człowiekiem. 

Jego twórczość malarska po raz pier−
wszy w szerszym zakresie pokazana
została jedenaście lat temu na wystawie
zbiorowej „Przerażenie i ukojenie.”
Rok później miał już swą pierwszą in−
dywidualną prezentację zatytułowaną
„Wielka scena albo Pieśń o śmiertelni−
ku”. Potem były wystawy zbiorowe
i indywidualne w Polsce i w Europie,
m.in. w Belgii i we Francji. Ostatnią in−
dywidualną wystawę miał w 2002 r.
w nieistniejącej już Kawiarni Arty−
stycznej „Chimera” a zbiorową, przed
rokiem w Cafe Capsis. Obrazy, które
złożyły się na te dwie ostatnie wystawy
pochodziły z prywatnej kolekcji An−
drzeja Kwasiborskiego. Przyjaciel i ko−
lekcjoner sztuki z kręgu art brut i art na−
if, wydał również niedawno mini−kata−
log z wczesnymi, unikalnymi pracami
artysty, dotąd nie prezentowanymi
szerszej publiczności. (r. ł.) 

Krótki film o Kosku

Wnętrze kaplicy prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płocku
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Jedna z wczesnych prac R. Koska „Ry−
cerz”, lata 80−te, z kolekcji A. Kwasibor−
skiego
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Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 ro−
ku i w konsekwencji jego dalszej działal−
ności ukształtowanie się nowego kościoła
luterańskiego, wywołało reakcję katolic−
ką. Odpowiedzią był Sobór Trydencki
(1545−1563) i całe zjawisko określane ja−
ko kontrreformacja. Ponieważ z nowym
ruchem religijnym związała się znaczna
liczba kleru katolickiego, na Soborze uz−
nano, że jest to skutek zbyt niskiej świa−
domości religijnej księży, a dotychczas
istniejący system kształcenia należy
zmienić. Problem ten na łamach Mie−
sięcznika Pasterskiego Płockiego w 1910
roku plastycznie zarysował ks. kanonik
Adam Pęski: – Tę jedną miała dobrą
stronę reformacja, iż wskazała ranę, skąd
krew cieknie, iż pokazała, co i gdzie trze−
ba naprawić. Dajcie kler cnotliwy, dajcie
kler wykształcony, a zmieni się wszystko,
prędzej nawet wrócą do Kościoła i ci, co
tak niebacznie odeń odeszli.

Odpowiednie dekrety soborowe zo−
bowiązywały władze kościelne w posz−
czególnych krajach, aby na terenie każ−
dej diecezji zostało utworzone semina−
rium kształcące kler wg nowych zasad,
a całkowitą opiekę i nadzór nad tymi
szkołami zlecono biskupom.

Powołane w ten sposób seminaria
duchowne nazywano też seminariami
trydenckimi. 

W Pułtusku

Postanowienia Soboru Trydenckiego
z 1563 roku mówiły o powoływaniu se−

minariów przy katedrach biskupich.
W Płocku istniała szkoła katedralna,

która kształciła kler diecezjalny. Nazy−
wana była seminarium, ale nie było to
seminarium trydenckie. Na obradach
kapituły płockiej w 1586 roku uznano,
że takie seminarium przy katedrze nale−
ży powołać. Biskup Piotr Dunin Wolski
podzielał tę opinię i z takim wnioskiem
wystąpił na kapitule generalnej w 1589
roku. Uznał, że wystarczy podnieść wy−
magania w szkole katedralnej, aby takie
nowe seminarium zostało powołane,
zabezpieczając jednocześnie odpowied−
nie fundusze na jego utrzymanie.

Projekt erekcji właściwego semina−
rium został zrealizowany dopiero przez
biskupa Wojciecha Baranowskiego.
Zaniepokojony niskim przygotowa−
niem diecezjalnego kleru do pełnienia
służby pasterskiej, w 1595 roku ustano−
wił w Pułtusku, rezydencjonalnym mie−
ście biskupim, seminarium duchowne,
a opiekę i nadzór nad nim przekazał ko−
legium jezuickiemu.

Polskie Ateny

Niezadowolenie z poziomu nauki
prowadzonego przez jezuitów semina−
rium, z ilości alumnów, z ilości samych
powołań, wpływ chorób wyniszczają−
cych ludność diecezji powodowały, że
sprawa ustanowienia seminarium du−
chownego w Płocku co jakiś czas sta−
wała się aktualna. Taki zamiar podjął
bp Stanisław Łubieński w 1635 roku,

który na ten cel wyznaczył odpowied−
nie środki. Myśl o realizacji planów bpa
Łubieńskiego podjął w końcu XVII stu−
lecia bp Jędrzej Chryzostom Załuski,
ustanawiając dodatkowe fundusze. Na−
stępnie sufragan i archidiakon chełmiń−
ski, bp Seweryn Szczuka w 1708 roku
na ten sam cel przeznaczył 30 tys. tyn−
fów. W roku następnym bp Ludwik Za−
łuski otworzył seminarium, którego ofi−
cjalna erekcja nastąpiła 6 maja 1710 ro−
ku, a bp Szczuka poczynił dalsze nada−
nia finansowe. Prowadzenie semina−
rium powierzono księżom misjonarzom
ze Zgromadzenia św. Wincentego Pau−
lo, a po ich kasacji w roku 1864, opiekę
przejęli kapłani świeccy.

Ordynariusz diecezji, bp Wincenty
Chościak−Popiel podjął decyzję o lik−
widacji seminarium w Pułtusku, które
w latach 1864−1865 zostało przyłączo−
ne i przeniesione do seminarium
w Płocku.

Z okazji dwusetnej rocznicy, ks. ka−
nonik Pęski wspominał: – Zanotujmy,
iż pod względem rozszerzenia kursu na−
uk seminarjum nasze było pierwszym

w całym Królestwie i Cesarstwie. Mimo
tych na oko nie wabiących młodzież do
seminarjum warunków, kandydatów
wtedy liczono na setki alumnów... Nie
dziw, bo seminarjum nasze „Polskimi
Atenami” zwano (Miesięcznik Paster−
ski Płocki 1910).

Na zamku

Pierwszym pomieszczeniem przez−
naczonym na siedzibę seminarium był
dom nazywany „Lubliniana” i kuria ka−
nonika Kiewnarskiego. Pomieszczenia
te okazały się niewystarczające i na po−
siedzeniu kapituły 2 maja 1710 roku
kanonik Stanisław Spinak przekazał se−
minarium swoją kanonię z placem znaj−
dującą się przy Rynku Kanonicznym
obok bramy zamkowej, nazywanej
„Wyszogród”. Pomimo przeprowadzo−
nego remontu, w 1713 roku również uz−

nano te pomieszczenia za niewystarcza−
jące. Nowy piętrowy budynek, obecny
dom „Pod Trąbami”, został wzniesiony
na placu lub w miejscu kurii kanonika
Spinaka, a jego budowę ukończono
w 1717 roku. Wtedy też nastąpiło rze−
czywiste otwarcie seminarium.

W 1773 roku papież Klemens XIV
rozwiązał Towarzystwo Jezusowe. Do
opuszczonego przez jezuitów kolegium
w Pułtusku bp Michał Jerzy Poniatow−
ski przeniósł benedyktynów z Płocka,
a ich klasztor na zamku w 1782 roku
przekazał seminarium duchownemu. 

Jednak i to lokum nie satysfakcjono−
wało: – Pomieszczenie to było nad
wszelki wyraz niedogodne i ciasne.
Strona zachodnia składała się z ogrom−
nych murów średniowiecznej fortecy,
przypierająca do wieży zwanej szla−
checką. Był tam i kościół niewielki
[p.w. św. Wojciecha], z pięknym ołta−
rzem [obecnie ołtarz główny w farze]
(„Pamiętniki” ks. Wincentego Cho−
ściak−Popiela, abpa warszawskiego,
Kraków 1915) i dlatego w 1811 roku
wystąpili z prośbą do Ministerstwa

o przekazania im dawnego klasztoru
podominikańskiego. Prośba ta nie zo−
stała spełniona.

Po Powstaniu Listopadowym władze
carskie zamieniły seminarium na laza−
ret wojskowy, a klerycy i misjonarze
przenieśli się do Bądkowa, gdzie prze−
bywali do 1833 roku.

Po powrocie, w latach 1850−1860, dla
potrzeb seminarium adaptowano kościół
św. Wojciecha, który przebudowano na
sale wykładowe i mieszkania dla klery−
ków [obecnie sale ekspozycyjne Muzeum
Mazowieckiego]. Stan ten utrzymał się
do roku 1867. W wyniku działań repre−
syjnych po Powstaniu Styczniowym ka−
sacji uległy liczne zakony, a ich dobra by−
ły konfiskowane. Rząd przejął również
zabudowania seminarium, które uznał za
własność misjonarzy i urządził tam żeń−
skie gimnazjum.

Na przestrzeni ostatnich trzech stuleci Seminarium Duchowne w Płocku trzykrotnie zmieniało swoją siedzibę. Przeniesione do
dawnego klasztoru reformatów, rozbudowywało się i modernizowało. Powstały w tym miejscu kompleks budynków seminarium
stanowi obecnie wyróżniający się zespół w architektonicznej panoramie miasta, a gmachy Biblioteki i Liceum stanowią, ważne
przykłady na klasycystycznej mapie polskiej architektury.

Z SYBERII NA KRÓLEWSKI ZAMEK

Oskar Sosnowski, Seminarium Mniejsze od strony ogrodu, 1914−1916

Oskar Sosnowski, Seminarium Mniejsze od strony dziedzińca, 1914−1916

Wiktor Louis, projekt elewacji dziedzińcowej Zamku Królewskiego w skrzydłach
wschodnich, 1765 r.
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Czas Syberii

Kasacji uległ również zakon reforma−
tów w Płocku. Opustoszałe pomiesz−
czenia klasztorne, z polecenia Dyrekto−
ra Komisji Spraw Wewnętrznych i Du−
chownych księcia Czerkaskiego, zosta−
ły odnowione i przebudowane, a w
1867 roku przekazane do dyspozycji
seminarium.

Przenosiny do klasztoru: położonego
na drugim końcu miasta, w odległości
więcej jak wiorsty od katedry („Pamięt−
niki”...) wywołały duże niezadowolenie
w środowisku kościelnym i pomimo
starań biskupa decyzja władz została
utrzymana.

Same zabudowania również wywoła−
ły niezadowolenie: – Wydano dużo pie−
niędzy i utworzono coś ohydnego, bo
i cóż można było utworzyć z małych ce−
lek! Przybudowano nawet pawilon, któ−
ry wątpię, by próbę czasu wytrzymał
(„Pamiętniki”...); – Nie do pozazdrosz−
czenia było nowe locum: gmach jedno−
piętrowy, cele małe, wilgotne, słabo
opalone, a już ona Syberja, jak zwano
celę najgorszą, strachem przejmowała
i najodważniejszych (MPP 1910); Prze−
łożeni ówcześni, co tylko mogli czynili
dla zamienienia gmachu poklasztorne−
go na seminarjum, jak mogli zatykali
i zamurowywali rozmaite otwory, któ−
remi wiatr świstał, a nieraz i ptastwo
wlatało, ale mimo tego klasztor pozo−
stał klasztorem („Przegląd Katolicki”
1878).

Bezskuteczne starania biskupa sufra−
gana Aleksandra Kazimierza Gintowt
Dziewałtowskiego o przeniesienie se−
minarium na zamek spowodowały, że
podjął działania na rzecz jego unowo−
cześnienia i rozbudowy. Wyjazd do Pe−
tersburga przyniósł pozytywne rozwią−
zania. W 1880 roku rząd carski zatwier−
dził projekt rozszerzenia gmachu semi−
narium i na ten cel przeznaczył niecałe
52 tysiące srebrnych rubli. Dawny
gmach klasztorny został częściowo ro−
zebrany i dobudowano dwa nowe pię−
tra. Pracami restauracyjnymi kierował
budowniczy powiatu płockiego Ludwik
Gosławski. Jednocześnie zatwierdzony
został projekt i wyznaczono fundusze
na budowę gmachu na mieszkania dla
profesorów.

W 1900 roku do budynków doprowa−
dzono wodociągi, a cały teren ogrodzo−
no ceglanym murem. Trzy lata później
Departament do spraw duchownych
wyznaczył 9010 rb. na remont semina−
rium.

Liceum

Rozwój szkoły i jej reorganizacja
w czasach biskupa Apolinarego Wnu−
kowskiego spowodowała, że istniejący,
przebudowany budynek poklasztorny
stawał się niewystarczający na nowe
potrzeby kształcenia przyszłych księży.
W kwietniu 1914 rozpoczęła się budo−
wa drugiego gmachu, który łączył ist−
niejącą siedzibę seminarium i dom pro−
fesorów, a w październiku „Miesięcz−
nik Pasterski Płocki” informował:
– Nowy gmach seminaryjski, stawiany
obok starego i stanowiący jego przedłu−
żenie, już jest pod dachem. Imponuje
swoimi wspaniałymi liniami architekto−
nicznymi na zewnątrz i dogodnym roz−
kładem wnętrz. Jest w stylu renesanso−
wym i wcale nie banalny. Rysunku
w ogólności i w szczegółach dostarczył
arch. Oskar Sosnowski.

Wybuch w tym samym roku wojny
światowej spowodował, że nie był to
okres sprzyjający do prowadzenia prac
budowlanych, ale: mimo niezliczonych

trudności, w toku rozgrywających się na
terenie diecezji uporczywych operacyj
wojennych, mimo uszczuplenia fundu−
szów diecezjalnych, braku materjałów,
rekwirowania przez wojska okupacyjne
budulca,, wyciągania belek nawet już
wmurowanych, stanął gotowy do użytku
piękny gmach obecnego Seminarjum
Mniejszego, t. z. Liceum („MPP” 1929).
Gmach wzniesiony z prywatnych fundu−
szy pani Emilii Romockiej z Księtego,
pani Makomaskiej, księstwa Czartory−
skich z Krasnego, ks. kanonika A. Smo−
lińskiego i innych osób, 27 września
1916 roku został poświęcony przez ks.
bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
i przekazany do użytku.

Królewska rezydencja

Z okazji uroczystości poświęcenia
Seminarium Mniejszego, w prasie poja−
wiła się błędna informacja, że autorem
projektu jest architekt Stefan Szyller.
Błędna jest również atrybucja stylowa
podana przez cytowany wyżej „Mie−
sięcznik Pasterski” o renesansowym ro−
dowodzie budynku, która do dziś jest
powielana przez autorów opisujących
ten gmach.

W 1765 roku król Stanisław August
Poniatowski sprowadził do Warszawy
wybitnego architekta francuskiego

Wiktora Louisa. Miał on się zapoznać
z artystycznymi upodobaniami monar−
chy i zostać jego przedstawicielem „od
gustu”, dokonując zakupów w pary−
skich składach związanych z wyposa−
żeniem monarszej siedziby nad Wisłą.
Ale architekt w latach 1865−1866 wy−
konał również szereg szkiców i projek−
tów związanych z planowaną przebu−
dową Królewskiego Zamku. Taki szkic
z 1765 roku poświęcony jest wschod−
niej, elewacji dziedzińca zamku z uw−
zględnieniem wieży Władysławow−
skiej. Wieża została przekształcona
w półkolisty ryzalit przykryty kopułą
i ozdobiony od pierwszego piętra to−
skańskimi kolumnami na wzór antycz−
nej świątyni. Budynek zwieńczyła atty−
ka cokołowo−balustradowa.

Takie rozwiązania były popularne
w okresie klasycyzmu, miały też swoje
źródło w architekturze późnobarokowej
np. pałac Schwarcenbergów w Wiedniu
z 1697 roku projektowany przez Johan−
na Lucasa von Hildebrandta, czy pałac
generała Franciszka Granowskiego
zbudowany w 2. poł. XVIII wieku
w Nowym Mieście. Najbardziej znaną
realizacją tego typu jest klasycystyczna
rezydencja prezydentów Stanów Zjed−

noczonych White House, czyli Biały
Dom w Waszyngtonie, wybudowany
w latach 1792−1800 wg projektu irlan−
dzkiego architekta James’a Hobana.

Oskar Sosnowski w swoim projekcie
gmachu seminarium od strony ogrodu
powtórzył dosyć wiernie założenie
Wiktora Luisa. Nieznacznie wysunął
do przodu część środkową, a na skraju
budynku wprowadził klasycystyczne
ryzality, które są powtórzeniem porty−
ku wejściowego do katedry płockiej
z projektu Dominika Merliniego. Ryza−
lity te od góry zamykają barokowe łuki
przerywane.

Od strony dziedzińca seminarium,
również bez większych przekształceń,
Sosnowski powtórzył elewacją pałacu
Raczyńskich w Warszawie, wybudo−
wanego w latach 1787−1789 wg projek−
tu królewskiego architekta Jana Chry−
stiana Kamsetzera. Charakterystycz−
nym elementem tego pałacu jest przy−
ścienny portyk joński zwieńczony trój−
kątnym frontonem. Dekoracja taka sta−
ła się również podstawą projektu płoc−
kiego Ratusza wykonanego przez car−
skiego w tym czasie architekta, Jakuba
Kubickiego i wybudowanego w latach
1824−1825.

Taką koncepcję architektoniczną moż−
na również odnaleźć w twórczości zna−

komitego architekta angielskiego, sir
Christophera Wrena, mając tu na uwadze
fronton z rezydencji angielskiego domu
panującego, pałacu Hampton Court, wy−
budowanej w latach 1690−1696 w duchu
barokowego klasycyzmu.

Budynek Seminarium Mniejszego za−
projektowany przez Oskara Sosnowskie−
go jest znakomitym dziełem neoklasy−
cyzmu XX−wiecznego, odwołującym się
do tradycji polskiej architektury klasycy−
stycznej doby oświecenia. Fakt odwzoro−
wania w elewacji ogrodowej znacznej
części niezrealizowanego projektu Wik−
tora Louisa wpisuje jednocześnie ten bu−
dynek do dziejów Zamku Królewskiego
w Warszawie i w krąg oddziaływania
sztuki Stanisława Augusta.

Pojawiające się wyżej nazwiska ar−
chitektów Wrena i Hobana wskazują
jednocześnie na związki z klasycyz−
mem angielskim.

W latach następnych zespół budyn−
ków Seminarium Duchownego w Płoc−
ku uległ dalszej rozbudowie. Z perspek−
tywy czasu widać, że bajki mówią
prawdę, Kopciuszek przemienił się
w królewnę, a Syberia zamieniona zo−
stała na Królewski Zamek.

Roman Rzymkowski

James Hoban, Biały Dom w Waszyngtonie, fasada południowa, 1792−1800

Jan Chrystian Kamsetzer, pałac Raczyńskich w Warszawie, 1787−1789. Warto wspom−
nieć, że ówczesny właściciel pałacu Kazimierz Raczyński, o którym współczesny mu
wiersz satyryczny mówił: Wieccież, moi panowie, skąd on tak bogaty, Oto bierze od
Moskwy ruble i dukaty, ma opinię jednej z najnikczemniejszych postaci ówczesnej ma−
gnaterii. Pałac był restaurowany w okresie międzywojennym, odbudowany po zniszcze−
niach ostatniej wojny, obecnie siedziba Archiwum Głównego Akt Dawnych

Sir Christopher Wren, fronton królew−
skiego pałac Hampton Court, 1690−1696.
Architekt na zlecenie króla Williama III
i jego żony Mary rozpoczął przebudowę
ich letniej rezydencji, dawnego pałacu
Tudorów, z czego tylko niewielka część
została zrealizowana. Siedziba ta nazy−
wana jest również angielskim Wersalem
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Pojęcie muzyki współczesnej – jeśli
utożsamiać je z pojęciem muzyki dwu−
dziestowiecznej – może się wydać dość
kłopotliwe, zważywszy choćby na
zmarłego w 1943 roku Siergieja Rach−
maninowa, który zawsze twierdził, że
urodził się o stulecie za późno i jak naj−
bardziej dawał temu wyraz w swej
twórczości. Tak czy inaczej, jest to mu−
zyka naszych czasów – w programach
koncertowych nierzadko dyskrymino−
wana na korzyść żelaznej klasyki XIX−
czy XVIII−wiecznej – tym bardziej
więc wypada przyklasnąć inicjatywie
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ka−
rola Szymanowskiego w Płocku, od
trzech lat organizującej (przy współu−
dziale Płockiego Towarzystwa Mu−
zycznego), Konkurs Muzyki Współ−
czesnej dla młodzieży do lat 18.

Konkurs tegoroczny odbył się 26
i 27 lutego w Domu Darmstadt i zgro−
madził 55 uczestników z 7 szkół mu−
zycznych (w Płocku, Mławie, Kutnie,
Płońsku, Sierpcu i Włocławku) – 48
solistów (m. in. flet, klarnet, fortepian
i puzon) i 7 zespołów instrumental−
nych. Uczestników podzielono na
dwie kategorie, odpowiadające prze−
działom wiekowym szkoły muzycznej
I i II stopnia (przytłaczającą wię−
kszość stanowili uczniowie płockiej
PSM). Ich zmagania oceniało jury pod
przewodnictwem Adama Mieczykow−
skiego w składzie: Barbara Bońkow−
ska (Sierpc), Małgorzata Musiałow−
ska (Kutno), Piotr Kelm i Mariusz
Tytman (Płock) – z Renatą Lubowiec−
ką−Grochocką, profesorem fletu w lo−
kalnej PSM, w roli sekretarza.

Każdy z uczestników musiał wyko−
nać jeden utwór poniżej 10 minut.
Kompozytorów wybierano najróżniej−
szych: od bez mała popularnych (Kurt
Weill) do stosunkowo elitarnych (Gra−
żyna Bacewicz); od szeroko znanych
(Siergiej Prokofiew) do niemal egzo−
tycznych (Miłosz Magin, Francuz pol−
skiego pochodzenia, który w latach sie−
demdziesiątych wystąpił z recitalem
w... Sali Barokowej Muzeum Mazo−
wieckiego). Jakkolwiek by patrzeć,
w konkursowym programie znalazło się

niemało nazwisk z wysokich czy wręcz
najwyższych półek muzyki minionego
stulecia: W. Lutosławski, K. Penderec−
ki, D. Szostakowicz, D. Milhaud, F. Po−
ulenc...

Laureatów wyłoniono w dwóch
wspomnianych wyżej kategoriach wie−
kowych i – osobno – w kategorii zespo−
łów instrumentalnych. Spośród ucz−
niów szkół muzycznych I stopnia naj−
lepsza okazał się miniaturowa klarne−
cistka Agnieszka Wielgócka (Płock),
drugie miejsce zajęła flecistka Zofia
Pietrzak (Sierpc), a trzecie ex aequo –
flecistka Justyna Mikołajewska (Płock)
i pianistka Anna Świderska (Płońsk).
Wśród młodzieży starszej najwyżej
oceniono dwóch płockich puzonistów,
Radosława Szulca i Piotra Siekierskie−
go (odpowiednio pierwsze i drugie
miejsce; trzecie zajęli ex aequo flecist−
ka Małgorzata Znamiecka i trębacz Pa−
tryk Juzefowicz z tejże płockiej PSM).
W kategorii zespołów najwyższe noto−
wania zdobyli muzycy miejscowi: duo
fortepianowe Karolina Garlej−To−
masz Zgorzelski (I miejsce), kwartet
puzonowy w składzie: Radosław Szulc,
Piotr Siekierski, Piotr Kania i Krzysztof
Madej (II miejsce) oraz kwartet skrzyp−
cowy, czyli Dagmara Dąbkowska, Ka−
tarzyna Chełstowska, Aleksandra
Kaczmarek i Ewa Kaszuba (III miej−
sce).

Najmocniejszym punktem koncertu
laureatów (DD, 27. 02) był niewątpli−
wie wspomniany już kwartet puzonowy
(brawa dla prof. Tomasza Kacprzaka!),
który efektownie i profesjonalnie wy−
konał 3 miniatury Davida Ubera.
Równie przekonująco wypadli jego
wyróżnieni w kategorii solistów człon−
kowie: Radosław Szulc (Sonatina na
puzon i fortepian Michaela Stockigta,
z intrygującymi akcentami bluesowymi
w części finałowej) i Piotr Siekierski
(Sonatina na puzon i fortepian Franza
Lehnera). Jeśli ci obiecujący instru−
mentaliści pograją ze sobą dłużej, mogą
stać się niebawem świetnymi ambasa−
dorami Płocka w skali ogólnopolskiej –
w końcu, ile mamy w tym kraju kwar−
tetów puzonowych... A. Dorobek
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Hoffmann, jeden z najbardziej uniwer−
salnych twórców epoki romantyzmu
i „najbardziej niekonwencjonalny urzęd−
nik, jaki kiedykolwiek żył” (według
H. J. Schoepsa), mieszkał w czte−
rech polskich miastach: Głogo−
wie, Poznaniu, Płocku i War−
szawie. Z Poznania wywiózł
żonę, Michalinę Trzcińską
(alias Rohrer), w Warsza−
wie zawarł cenne przyjaź−
nie z Józefem Elsnerem
i Wojciechem Bogusław−
skim oraz aktywnie uczest−
niczył w życiu artystycznym.
Pobyt w Płocku, gdzie miesz−
kał od lata 1802 do wiosny 1804,
zawsze traktował jako „wygnanie”,
a samemu miastu nie szczędził druzgocą−
cych określeń w rodzaju „przeklęta dziu−
ra”, miejsce, gdzie „nic się nie udaje” etc.
Skąd zatem idea przedstawienia 
Hoffmann w Płocku? 

Jego pomysłodawca i reżyser, pol−
sko−niemiecki poeta Peter (Piotr) Lach−
mann, wyjaśnia rzecz następująco: „tu
Hoffmann [...] rozwijał rozpoczęte
wcześniej [...] motywy i obsesje: buntu−
jąc się przeciwko ograniczeniom miej−
sca i czasu, tym dalej i śmielej sięgał
imaginacją. Tu powierzył intymnemu
płockiemu Dziennikowi dwa swoje
słowa−klucze: sobowtór i automat, któ−
re [...] emanowały [...] na literaturę
i sztukę światową”. Tutaj też napisał
ważny historycznie esej o roli muzyki
w sztuce dramatycznej, a także skom−
ponował kilka sonat, utworów religij−
nych i, przynajmniej w części, śpiewo−
grę Die lustigen Musikanten”.

Zrozumiałe więc, że scenariusz spek−
taklu zaprezentowanego 23 lutego br.
w Domu Darmstadt przez Videoteatr
„Poza” (założony przez Lachmanna
i polską aktorkę Jolantę Lothe prawie
20 lat temu) oparto głównie na płockich
produkcjach artysty: aktor Wiesław Ko−

masa przedstawił fragmenty Dziennika,
Lothe wcieliła się w „Misię” Trzcińską−
Hoffmannową w monologu ze sztuki

Lachmanna Frau Hoffmann, a kre−
owany od pewnego czasu na ob−

jawienie rodzimych mediów
i herolda unijnej szczęśliwo−
ści Steffen Möller odczytał
humoreskę Pożoga, będą−
cą autokomentarzem arty−
sty do własnego malunku
na puzderku. Dodatkową
atrakcją był zestaw kom−

pozycji Hoffmanna (mię−
dzy innymi fragmenty

dwóch sonat i aria z Die lusti−
gen Musikanten) w wykonaniu

płocko−gostynińskich muzyków: Ja−
rosława Domagały (fortepian) i jego
siostry Joanny (śpiew).

Przedstawienie miało charakter praw−
dziwie multimedialny. Występy Komasy
i Möllera odtworzono z wideokaset, mu−
zyka rozbrzmiewała w postaci live, a po−
łączeniem tych form prezentacji okazał
się monolog w wykonaniu Lothe. Obec−
ny był również... sam Hoffmann: na mo−
nitorze i na ścianie, wykorzystanej jako
duży ekran, pojawiał się jego portret,
elektronicznie animowany, deformowa−
ny, transformowany (najczęściej w... ży−
wą twarz Komasy). 

Różnie można też było – zważywszy
na miejsce spektaklu – reagować na „an−
typłockie” fragmenty Dziennika. Pamię−
tajmy jednak, że odczucia niemieckiego
romantyka a propos „miasta róż i emery−
tów” pokrywały się w dużej mierze z od−
czuciami... Władysława Broniewskiego,
który już przed II wojną światową wie−
dział, że „tu nie wróci”. Tak czy inaczej,
właśnie dzięki autorowi Dziadka do
orzechów Płock zaistniał na mapie wiel−
kiej europejskiej sztuki romantycznej –
o czym omawiane przedstawienie w ory−
ginalny i atrakcyjny sposób przypom−
niało. A. Dorobek

E. T. A. znowu w Płocku

Sala wystawowa Książnicy Płockiej
była wypełniona po brzegi. Wydawało
się, że tego wieczora zjawili się tu płoc−
czanie reprezentujący cały przekrój spo−
łeczny miasta. 

Antoni Dudek z pasją godną dziennika−
rza śledczego opowiadał o kulisach rozpa−
du dyktatury komunistycznej w Polsce.
Opisywał m. in. jak doszło do referendum
w 1987 roku, którego porażkę przewidział
sam Jerzy Jaskiernia. Dudek przestawił
również plany wprowadzenia stanu wyjąt−
kowego w 1988 roku i genezę tworzenia
tzw. spółek nomenklaturowych powiąza−
nych z likwidacją PZPR i SB. 

„Reglamentowana rewolucja” składa
się z 6 rozdziałów. Każdy rozpoczyna się
celnymi cytatami autorstwa Jaruzelskiego
lub Kiszczaka, wypowiedzianymi zwykle
podczas posiedzenia Biura Politycznego,
które stanowią swoiste resumee treści ro−
zdziałów. „Patelnia, na której siedzimy
jest wciąż jeszcze bardzo gorąca” – te sło−
wa Jaruzelskiego otwierają pierwszy ro−

zdział – „Dojrzewanie” opisujący lata
1982 –1987. 

Książka Dudka to wnikliwe studium
przyczyn, które skłoniły władze PRL do
rozpoczęcia reform, a także gruntowna
analiza samego procesu transformacji
ustrojowej, obalająca wiele mitów naro−
słych wokół przełomu politycznego 1989
roku. 

Urodzony w 1966 roku autor jest poli−
tologiem i historykiem. Pracuje na Uni−
wersytecie Jagiellońskim oraz w Instytu−
cie Pamięci Narodowej. Jest współau−
torem i autorem kilkunastu książek,
w tym m.in. Bolesław Piasecki. Próba
biografii politycznej (1990), Walki ulicz−
ne w PRL 1956−1989 (1999), Ślady PeeR−
eLu (2000), Pierwsze lata III Rzeczyposp−
olitej 1989−2001 (2002) oraz Komuniści
i Kościół w Polsce 1945−1989 (2003). 

Promocję książki, w ramach „Płockich
Spotkań z Historią Najnowszą”, zorgani−
zował IPN, Klub Inteligencji Katolickiej
w Płocku oraz Książnica Płocka. (r. ł.)

Patelnia Jaruzelskiego
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W III halowym turnieju piłki nożnej
Rad Mieszkańców Osiedli wzięło
udział 17 reprezentacji mieszkańców
płockich osiedli i ekipa ratusza, złożona
z prezydentów i radnych. Hala Borowi−
czki przez 8 godzin rozbrzmiewała gło−
sami dopingujących graczy kolegów
i kibiców.

Drużyny podzielono na 4 grupy i w
pierwszych eliminacjach grał każdy
z każdym. 

Choć mecze trwały tylko po 8 minut,
niejeden zawodnik schodził z parkietu
spocony, z trudem łapiąc oddech. Bo
rywalizacja była bardzo zacięta i futbo−
liści−amatorzy braki w kondycji i wysz−
koleniu nadrabiali ogromną ambicją.
Pierwszego gola w turnieju strzelił wi−
ceprezydent Dariusz Zawidzki a w dru−
gim meczu celnym strzałem popisał się
prezydent Mirosław Milewski. Później
drużynie ratuszowej wiodło się już go−
rzej i w konsekwencji nie zakwalifiko−
wała się do finałowych rozgrywek.

O puchar Przewodniczącego Rady
Miasta ostatecznie walczyły 4 zespoły:

z Podolszyc Północ, osiedli – Kolegial−
na, Wyszogrodzka i Międzytorze. Taka
też była ostateczna klasyfikacja po rzu−
tach karnych i główne trofeum zdobyła
drużyna z Podolszyc.

Królem strzelców całego turnieju
został Waldemar Pora ze zwycięskiej
ekipy, a tytuł najlepszego bramkarza
przyznano Tadeuszowi Sznajderowi
z drużyny, reprezentującej osiedle
Wyszogrodzka. Nagroda Fair Play
przypadła zawodnikom ze Starego
Miasta. (j)

PS Komitet Organizacyjny turnieju
serdecznie dziękuje sponsorom za
ufundowanie pucharów i nagród rze−
czowych: Stanisławowi Nawrockiemu
– przewodniczącemu Rady Miasta, pre−
zydentowi Mirosławowi Milewskiemu,
Andrzejowi Bielickiemu z firmy Aj−
mex, branżowym związkom zawodo−
wym z PKN Orlen, Radom Mieszkań−
ców Osiedli – ”Kolegialna”, ”Podol−
szyce Południe”, ”Dworcowa”, dyrek−
torowi ZOO, firmie Fiat Auto Poland,
MZOS.

Ambitnie, z zadyszką

Do zadań Centrum należałaby organi−
zacja szkoleń oraz działania na rzecz pro−
pagowania żeglarstwa śródlądowego nie
tylko wśród płocczan. W tym roku od−
dział ubiegał się o przyznanie środków
z Funduszu Grantowego na przekształce−
nie siedziby oddziału w Europejską Przy−
stań Jachtową. Chodziło o remont budyn−
ków, ocieplenie i odświeżenie elewacji.
– To najpiękniejsze miejsce w Płocku –
mówi Wiesław Wieczorek, który nie wy−
obraża sobie, aby planowana budowa por−
tu jachtowego w Płocku mogła mieć inną
lokalizację. 

„Mazowieckie” korzenie

W 1959 roku PTTK otrzymało akt no−
tarialny na wieczyste użytkowanie sztucz−
nie nasypanej działki w korycie rzeki Wi−
sły na 633 km. Trzy lata później stała tu
już stanica wodna, której budowę sfinan−
sował „Totalizator Sportowy”. Równole−
gle z rozpoczęciem prac nad budową sta−
nicy ruszyła budowa Mazowieckich Za−
kładów Rafineryjnych i Petrochemicz−
nych. To właśnie z zorganizowanych przy
„mazowieckich” sekcji – żeglarskiej i ka−
jakarskiej – utworzony został Oddział Za−
kładowy PTTK. Z 15 członków założy−
cieli, dziewięciu miało później tworzyć
Klub Wodniaków „Morka.” Na walnym
zebraniu w październiku 1964 roku ko−
mandor klubu Stanisław Horecki zapro−
ponował nazwę klubu, którą oddział po−
sługuje się do dziś. Aktywność klubu do
chwili utworzenia Zalewu Włocławskie−
go była niewielka. Jednak już w 1967 ro−
ku w Płocku zostały zorganizowane mo−
torowodne mistrzostwa Polski, w których
brał udział Waldemar Marszałek. W tym
samym roku płoccy wodniacy popłynęli
w długi rejs „Szlakiem Kopernika”,
z Płocka przez Włocławek, Toruń, kanał
górnonotecki, Malbork, kanał wiślany aż
do Fromborka. W latach 66 – 76 klub or−
ganizował spływy „Wodami Mazowsza”,
w których brało udział nawet 300 kajaka−
rzy. Impreza miał również swoją gazetkę
– „Pagaj mazowiecki”. Z kolei dzięki licz−
nej obsadzie spływu kajakowego z Płocka
do Włocławka, w 1967 r. Płock wygrał te−
lewizyjny turniej miast, a klub otrzymał
w nagrodę kajak. W 1970 roku po raz
pierwszy rozegrane zostały regaty tury−
styczne o Puchar Wrzosu, najważniejsza
impreza organizowana do dziś przez klub
„Morka”. W pierwszych latach o puchar
walczyły przede wszystkim łodzie otwar−
topokładowe, w większości omegi. Na
Wiśle o dość szybkim prądzie, ale niewy−
sokiej fali, szybka omega dawała dużo sa−
tysfakcji. Po wybudowaniu tamy we Wło−
cławku prąd nieco spowolniał, za to fala
stała się niezwykle groźna, dochodząc
niekiedy do 2 metrów. Żeglarze zaczęli
budować łódki o wyższej burcie i przede
wszystkim kabinowe. Te ostatnie domi−
nują dziś na wszystkich wiślańskich rega−
tach. Najwięcej jest popularnych „orio−
nów oraz żaglówek wybudowanych przez
właścicieli.” 

40 lat i...

Po 13 latach funkcjonowania Nadwi−
ślańskiego Oddziału PTTK „Morka”
przekształcił się w oddział żeglarsko –
motorowodny. – Ta nazwa oddaje bar−
dziej zakres naszej działalności – tłu−
maczy komador klubu żeglarskiego Jan
Kochanowski. Oddział bowiem skupia
w sobie dwa kluby: żeglarski i motoro−
wodny. – Choć zwykle mówi się o że−
glarzach i imprezach żeglarskich, to
żadna z nich nie odbyłaby się bez po−
mocy motorowodniaków, którzy zapew−
niają nam obsługę techniczną – mówi
prezes Wieczorek. Oddział utrzymuje
się ze składek, opłat postojowych i do−
tacji, m.in. z Urzędu Miasta. W 2003
roku oddział zebrał od członków klubu
6 tys. zł. Prezes Wieczorek mówi, że to
niezwykle mało, ponieważ koszty się−
gają ponad 40 tys. zł. Budżet ratują
sponsorzy, w wyjątkowych wypadkach
członkowie dają składki specjalne.
W prawdziwie dramatycznej sytuacji
„Morka” znalazła się w 2002 roku.
Wówczas wraz z wiatą spaliły się 4

jachty i sprzęt żeglarski. Z kolei w wy−
niku spiętrzenia kry zniszczona została
główka przystani. Remont, który sfi−
nansował Związek Miast Nadwiślań−
skich i miasto, kosztował 40 tys. zł. 

Jubileusz 40−lecia obchodzony będzie
w okresie gdy ważą się losy „Morki”.
Obecna lokalizacja siedziby oddziału
PTTK jest nie do przyjęcia dla architek−
ta miasta i projektantów przebudowy
amfiteatru. Plan zagospodarowania wy−
brzeża nie przewiduje funkcjonowania
oddziału w tym miejscu. Gdzie miałaby
powstać nowa siedziba jeszcze nie wia−
domo. 

Niemniej jednak obchody odbędą
się jeszcze w starej przystani. Roz−
pocznie je otwarcie sezonu żeglarskie−
go powiązane z obchodami Powitania
Unii Europejskiej na polskich wodach.
29 maja w płockim porcie pojawi się
około 30 jachtów z innych miast. Wte−
dy zaprezentowany zostanie nowy
sztandar oddziału. Na 24 czerwca za−
planowano paradę jachtów, a w dniach
23–25 lipca IX rejs rodzinny po Zale−
wie Włocławskim. We wrześniu rega−
ty o Puchar Wrzosu i Prezydenta Płoc−
ka. Sezon „Morka” zamknie 24 paź−
dziernika. Okazją do świętowania ju−
bileuszu będą więc wszystkie dotych−
czasowe, cykliczne imprezy. 

Radosław Łabarzewski

Po czterdziestu latach istnienia „Morka” ma 70 członków i tyleż
jachtów. Wiesław Wieczorek, prezes oddziału żeglarsko – motoro−
wego PTTK marzy, żeby przystań stała się Płockim Centrum Że−
glarstwa skupiającym wszystkie kluby wodniackie z Płocka. 

Jubileusz Morki 

Otylia Jędrzejczak z AZS
AWF Warszawa oraz Paweł
Korzeniowski z Dwory−U−
nia Oświęcim zostali najlep−
szymi zawodnikami Grand
Prix Polski w Pływaniu (28−
29 lutego). 

Obydwoje poprawili re−
kordy Polski na dystansie
800 m kraulem. Jędrzej−
czak pobiła rekord należą−
cy od czterech lat do Ma−
gdy Dyszkiewicz i uzyska−
ła czas 8.26,19 min. Korze−
niowski poprawił swój wy−
nik i dystans 800 metrów przepłynął w 7.50,65 min.

Na zawody przybył także Amerykanin z polskim paszportem Ronald Karnaugh.
Startował on m.in. na olimpiadzie w Barcelonie, gdzie zajął 5. miejsce. Na Podo−
lance także pokazał co potrafi, mimo swojego wieku – 38 lat. Wygrał na dystan−
sach: 50 m stylem klasycznym, 100 m zmiennym, 200 m grzbietowym i zmiennym
oraz na 400 m zmiennym. Jedyną porażkę poniósł na 100 stylem klasycznym,
gdzie przegrał z Adamem Pluteckim z Korner−Novita 10 Zielona Góra.

Podczas Grand Prix 128 zawodników z 29 klubów ścigało się w 34 konkuren−
cjach. (m.d.)

Pływackie rekordy

M
A

R
IA

N
 P

R
Z

E
PI

Ó
R

K
O

W
SK

I

H
U

B
E

R
T

 G
Ó

R
C

Z
Y

Ń
SK

I



16 marca 
Teatr Dramatyczny 

„Tajemniczy ogród”, godz. 9 i 11.30
17 marca 

Biblioteka dla dzieci 
(ul. Sienkiewicza),

„Magiczny świat książek” – duńska
wystawa literacka

SDK
„Marzanno, piękna panno” – otwarte
zajęcia w sekcji plastycznej, godz. 16 

18 marca 
Teatr Dramatyczny

„Skąpiec”− godz.9 i 12
Książnica Płocka

Płocka premiera miesiąca: promocja
książki Michała Jagiełły „Sonata

zbójnicka”, godz. 17
Dom Darmstadt

Koncert uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej im. K. Szymanowskiego:

„Utwory różnych epok”, godz. 18
19 marca 

SDK
„Zimo precz” – wiosenny Turniej

Międzyszkolny, połączony
z konkursem Marzann, godz. 9

MDK
„Przyszła o poranku, w sasankowym

wianku – WIOSNA”. Szalone
zabawy z okazji powitania wiosny,

godz. 16
20 marca

Teatr Dramatyczny 
„Kto wyprowadzi psa” – premiera,

godz. 18 
23 marzec

Filia biblioteczna nr 8
W cyklu „Teraz Polska” spotkanie

z Tadeuszem Baraniukiem –
etnografem pt. ”Tradycje Świąt
Wielkanocnych”, godz. 10.30

Dom Darmstadt
Otwarcie wystawy sztuki dziecięcej:
„Tradycje wielkanocne”, godz. 12.
Ekspozycja czynna do 12 kwietnia

Książnica Płocka
„III Płockie spotkania z historią” –
promocja książki dr Jana Żaryna
„Dzieje Kościoła Katolickiego

w Polsce 1944−1989” (z udziałem
autora), godz. 17

DPS (ul. Krótka 6a)
Koncert Zespołu Saksofonowego

PSM, godz. 17
24 marca

Muzeum Mazowieckie 
Odczyt Wandy Dowlaszewicz „Wisła

jakiej nie znamy”, godz. 17
25 marzec (czwartek)

Klub Osiedla Dworcowa 
„Falując na wietrze” – twórczość

Edwarda Stachury. Konkurs
recytatorski dla gimnazjalistów,

godz. 10
Książnica Płocka

„Wszystko kończy się piosenką” –
otwarcie wystawy poświęconej życiu

i twórczości Agnieszki Osieckiej,
połączonej z ekspozycją obrazów

Magdy Benedy, godz. 17
26 marca

Płocka Galeria Sztuki
Otwarcie wystawy: Barbara

Pierzgalska „Jestem...” (tkanina),
godz. 18

Teatr Dramatyczny
Koncert Płockiej Orkiestry

Symfonicznej pod dyr. Macieja
Niesiołowskiego. W Programie:
”Symfonia hiszpańska” Edouard

Laqlo i suita z baletu ”Jezioro

łabędzie” Piotra Czajkowskiego,
godz. 19

Dom Darmstadt
Otwarcie pokonkursowej wystawy
plastycznej pt. „Razem zbudujemy

lepszy świat”, godz. 12
27 marca

MDK
X Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. J. Korczaka: warsztaty poetyckie,
turniej jednego wiersza, koncert

poezji, promocja tomiku poetyckiego,
godz. 11

Teatr Dramatyczny
„Poverello”, godz. 17

28 marca
Teatr Dramatyczny

„Za rok o tej samej porze”, godz. 18
30 marzec (wtorek)

SDK
„Horyzonty wspomnień” piosenki

Starej Warszawy, godz. 17

13 marca
Hala Chemika

Ekstraklasa piłki ręcznej: Wisła
Płock – Warszawianka, godz. 15.30

20 marca
PTTK

XXII Rajd ekologiczny ”Powitanie
wiosny” po szlakach turystycznych
okolic Płocka, zakończenie o godz.

13.00 w Zespole Szkół Leokadii
Bergerowej w Górach. W programie

m.in. topienie Marzanny, wybór
najładniejszej pary wiosennej.

Ekonomik
I Liga PZ Tenisa Stołowego: SKS

Magistrat – Spójnia Warszawa, 
godz. 16

Hala Chemika
Ekstraklasa piłki ręcznej: Wisła

Płock – Śląsk Wrocław, godz. 17
Muzeum Mazowieckie 

II Halowy Zimowy Turniej
Kuszniczy, godz. 17

27 marca
Stadion Wisły 

I Liga Piłki Nożnej: Wisła Płock –
Lech Poznań, godz.18

27 – 28 marca
Sobótka 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w Biegach Przełajowych, 

godz. 10                (j)
(za zmiany w programie redakcja nie

odpowiada)

i sportowych

Kalendarz imprez kulturalnych

26 – 28 marca

Festiwal Muzyki Jednogłosowej
Tradycyjnie już, przed Wielkanocą POKiS zaprasza

płocczan do katedry na X Festiwal Muzyki Jednogłoso−
wej. W tym roku jubileuszowe śpiewanie będzie miało
miejsce 26, 27 i 28 marca. Początek zawsze o godz. 19.

W piątek w bazylice katedralnej gościć będzie mo−
skiewski chór patriarchalny ”Drewnierusskij raspiew”
pod kierunkiem Anatolija Grindienko. W jego wykona−
niu usłyszymy liturgię wg św. Jana Chryzostoma.

W sobotę chór ”Bornus consort” prowadzony przez Mar−
cina Bornusa−Szczycińskiego wykona ”In media vita”,
a w niedzielę, płocczanie uczestniczyć będą w ”Nabożeń−
stwie adoracji krzyża w tradycji beneventu” w wykonaniu
”Ensemble organum” pod kierunkiem Marcela Perčsa.

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. (j)
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Cytat
numeru

Nadzieja jest jak
mucha. Ledwie
promień słońca
zabłyśnie, już
zaczyna bzykać.

K. Makuszyński

Czytelnicy, którzy
prawidłowo rozwiążą
krzyżówkę i z oznacz−
onych liter utworzą ha−
sło, które należy do−
starczyć do redakcji
(Urząd Miasta Płocka,
Stary6 Rynek 1 pok.
220) w terminie do 5
kwietnia br. wezmą
udział w losowaniu
upominków – trzech
”firmowych” kubków
i płyt CD z multime−
dialną historią naszego
miasta. (j)


