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Radnym zostało przedstawione podsumowanie realizacji „Programu 300”.

Zakończona

budowa

– To program mieszkaniowy, w ra−
mach którego do użytku zostało odda−
nych 276 lokali w czterech budynkach
przy ul. Armii Krajowej – relacjonował
zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki.
– Zamieszkało tam 695 osób.
Dariusz Zawidzki podkreślał, że to
nie jedyny sukces Programu 300.
– Dzięki niemu do ponownego zasiedle−
nia odzyskaliśmy 225 lokali komunal−

nych – mówił. – W sumie zasiedliliśmy
więc 501 lokali mieszkalnych.
Przypomnijmy, że 25 września 2001
roku radni wyrazili zgodę na realizację
Programu. Rok później zostało zawarte
porozumienie pomiędzy miastem
a Miejskim Towarzystwem Budownic−
twa Społecznego, które budowało bloki.
W 2002 roku miasto wydało ponad
1 mln zł na dofinansowanie budowy

mieszkań oraz 200 tys. zł na doku−
mentację techniczną. Rok później na
Program 300 wydatkowano prawie 3
mln 590 tys. zł. Większość, bo ponad
1,8 mln zł przeznaczono na dofinanso−
wanie budowy mieszkań; 1,2 mln zł
na wykonanie infrastruktury technicz−
nej, a 160 tys. zł na dokumentację
techniczną.
W ubiegłym roku Program kosztował
prawie 4 mln 470 tys. zł, z czego 3,9
mln zł przeznaczono na budowę miesz−
kań, a resztę m.in. na drogi, chodniki
i oświetlenie.
Ponadto miasto co roku pokrywa róż−
nicę pomiędzy czynszem, jaki obowią−
zuje w MTBS a czynszem ustalonym
dla zasobów mieszkaniowych gminy.
Bloki z Programu 300 znajdują się
przy Armii Krajowej 54, 56, 58 i 60.
Część mieszkań – 15 – przystosowana
jest do potrzeb osób niepełnospraw−
nych. Ponadto w lokalach z Programu
300 zamieszkały osoby, które oddały
gminie mieszkania komunalne, osoby
z budynków wyłączonych z użytkowa−
nia oraz z tzw. szczególnego trybu naj−
mu. Dziewięć lokali przeznaczonych
zostało dla 30 osób, oczekujących na
mieszkanie kwaterunkowe.
M.D.

Dla ludzi kultury
Już po raz czwarty podczas Dni Hi−
storii Płocka zostaną wręczone nagro−
dy Prezydenta Miasta Płocka za osią−
gnięcia w dziedzinie twórczości, edu−
kacji artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury.
Do konkursu można zgłosić zarów−
no działaczy, animatorów kultury,
twórców sztuki, autorów nowatorskich
programów rozwoju kultury, jak rów−
nież instytucje, stowarzyszenia propa−
gujące upowszechnianie kultury
w mieście. Wniosek powinien zawie−
rać: dane osobowe kandydata (kandy−
datów) lub nazwę podmiotu i jego
adres, informacje dotyczące całoksz−
tałtu dotychczasowej działalności lub
informacje o osiągnięciu, za które ma
być przyznana nagroda. Należy rów−
nież dołączyć uzasadnienie wniosku
i pisemną zgodę kandydata na prze−
twarzanie danych osobowych. Wnio−
ski zaadresowane do Prezydenta Mia−
sta Płocka należy składać do 30 kwiet−
nia w Biurze Obsługi Klienta UMP na
stanowisku numer 8 (wejście od ul.
Zduńskiej). Więcej informacji na temat
konkursu można uzyskać w Wydziale
Oświaty, Kultury i Sportu, nr telefonu:
367 16 32
(opr. rł)

Już po raz piąty mieszkańcy
naszego miasta mogą wybrać
Płocczanina Roku. Kapituła,
w skład której weszli: Prezydent
Miasta, przedstawiciele płockich
uczelni i redaktor naczelny płoc−
kiego wydania Gazety Wybor−
czej, nominowała do tej zasz−
czytnej nagrody pięciu panów:
ks. prof. Wojciecha Góralskiego,
Jana Brudnickiego, Ryszarda
Wolbacha, Wojciech Jankow−
skiego i Adama Łukawskiego.
Dotychczas tytuły Płocczanina
Roku otrzymali: w 2000 roku
– Anna i Wiktor Bramscy,
w 2001 – Marzena Kalaszczyń−
ska, w 2002 – Bogusław Osiecki,
a w 2003 – Tomasz Korga.
W tym roku symbolicznego
Srebrnego Bolka otrzyma ten,
którego przez głosowanie na
kuponach „Gazety Wyborczej
– Płock” wybiorą płocczanie.
Nominowani to osoby, które
w 2004 roku wyróżniły się
w swoich dziedzinach i zrobiły
wiele dla mieszkańców nasze−
go miasta.
Małgorzata Domańska

ARCHIWUM GW PłOCK

Płocczanin Roku 2004

ks. prof. Wojciech
Góralski – w 2004
roku Jan Paweł II
ustanowił go
protonotariuszem
apostolskim. To
najwyższa papieska
godność honorowa.
Kieruje katedrą
kościelnego prawa
małżeńskiego
i rodzinnego na
Uniwersytecie
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Ma 65 lat, jest
absolwentem
Małachowianki.
Ma na swoim koncie
800 publikacji
i przeszło 30 książek.

Jan Brudnicki
– współwłaściciel (z
żoną i synami) firmy
BEM, istniejącej od
początku lat 90.
i zajmującej się branżą
metalową; produkuje
m.in. drzwi,
ościeżnice, ścianki
działowe, w tym
przeciwpożarowe.
W ub.r. firma weszła
na warszawskie place
budowy: 40−
piętrowego wieżowca
Rondo 1 na Rondzie
ONZ i Metropolitana.
Elementy z firmy BEM
będzie też można
znaleźć w słynnych
Złotych Tarasach.

Ryszard Wolbach – lider
zespołu Harlem. Ubiegły rok
był dla niego niezwykle
udany; zagrał m.in. przed
legendą rocka Deep Purple
i wystąpił w Muzycznym
Studiu Trójki im. Agnieszki
Osieckiej. Razem z Grażyną
Łobaszewską nagrał
nastrojową balladę rockową
„Opłatek pod Gwiazdami”.
Jest absolwentem
Jagiellonki. Był laureatem
m.in. Bakcynaliów, Yapy,
Festiwalu Piosenki
Studenckiej w Krakowie.
Muzyk zespołu Babsztyl
– laureat festiwalu w Opolu,
osiem razy wystąpił na
Pikniku Country. Zasłynął
m.in. piosenką „W siną dal”.

Wojciech Jankowski
– wybitny wioślarz,
obecnie trener.
Multimedalista. Uczestnik
igrzysk olimpijskich
w Seulu, Barcelonie
i Atlancie. W Sydney
i Atenach wystąpił jako
szkoleniowiec
reprezentacji Polski.
Prowadzona przez niego
ósemka zdobyła
mistrzostwo świata
juniorów w 1999 roku.
W czerwcu ub.r. jego
ósemka wywalczyła
olimpijską promocję
podczas regat w Lucernie.
W Atenach najmłodsza ze
startujących osad
wywalczyła ósme miejsce.

Adam Łukawski
– właściciel drukarni
Agpress. Od lat wspomaga
akcje charytatywne
w Płocku. Niepełnosprawni
przyznali mu statuetkę
„Jesteś przyjacielem”.
Drukował „cegiełki”,
z których dochód
przeznaczony był na
schronisko dla zwierząt,
plakaty dla wszystkich
edycji akcji ”Ratujmy
płockie Powązki”, ulotki
z apelem do kierowców
parkujących w miejscach
dla niepełnosprawnych,
ankiety, które w ramach
akcji ”Płock bez barier”
zasypały sklepy,
restauracje, przychodnie.

Prezydent zarządził

Minęło pół miesiąca...

Do wynajęcia
Prezydent zatwierdził listę lokali
użytkowych, przeznaczonych do wy−
najęcia w drodze publicznego przetar−
gu nieograniczonego (licytacji). Są na
niej 3 lokale: przy ul. Tumskiej 5 (25,8
mkw.), Kościuszki 22 (31,1 mkw.)
i Bielskiej 19 (33,8 mkw.).

Działka na drogę

Prezydent zdecydował o kupnie
działki niezabudowanej o pow. 1.207
mkw. zlokalizowanej przy ul. Granicz−
nej. Grunt ten niezbędny jest do budo−
wy drogi dojazdowej do nowej prze−
prawy mostowej.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dotacje podzielone

Podzielone zostały środki finanso−
we z budżetu miasta przeznaczone na
dotacje dla podmiotów, realizujących
zadania zlecone z zakresu pomocy
społecznej. I tak: Świetlica Miejska
nr 2 (przy parafii p.w. św. Benedykta)
otrzyma 89 tys. złotych, Świetlica
Miejska nr 3 (Oddziału Miejsko−Po−
wiatowego PCK) dostanie 90 tys. zł,
Świetlica Miejska nr 7 (prowadzona
przez Zarząd Rejonowy PCK) – 69
tys. zł, Świetlica Miejska nr 10 (Ko−
mendy Hufca ZHP) – 72 tys. złotych
i Świetlica Miejska nr 11 (Katolickie−
go Stowarzyszenia im. św. Brata Al−
berta) – 91 tys. zł.

Dziura po amfiteatrze
Po starym amfiteatrze pozostały już tylko wspomnienia. Pracownicy Vectry ro−
zebrali, wykopali i wywieźli każdy jego kawałek. Na wyrównanym terenie wi−
doczny jest już wykop pod nowe zaplecze dla artystów, lada dzień rozpocznie się
palowanie mało stabilnego gruntu.
Przypomnijmy, że budowa nowego amfiteatru potrwa kilkanaście miesięcy
i pochłonie 18 mln złotych. Na widowni zmieści się ponad 3 tysiące widzów. Roz−
pięty biały dach stanie się niewątpliwie dodatkowym elementem dekoracyjnym
płockiej skarpy.
(j)

Przeprowadzka biblioteki

KRZYSZTOF KALIŃSKI

W związku z remontem budynku tea−
tru, Książnica Płocka zwróciła się do
Prezydenta z prośbą o wyznaczenie innej
lokalizacji filii bibliotecznej nr 5, miesz−
czącej się dotychczas przy Nowym Ryn−
ku. Nowy lokal o powierzchni prawie
600 mkw. znajduje się na drugiej kondy−
gnacji budynku przy ul. 3 Maja 18.
Bogatszy ZOZ

Do spółki Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej gmina wniosła wkład
pieniężny w wysokości 3 mln złotych
z przeznaczeniem na podwyższenie
jej kapitału zakładowego. Środki zo−
stały uwzględnione w budżecie mia−
sta na 2005 roku i zatwierdzone
przez Radę Miasta w grudniu ubr.
Wszystkie udziały w podwyższonym
kapitale zostaną objęte przez Gminę
Płock.
Refundacja wodociągów

Prezydent ustalił zasady refundacji
kosztów poniesionych przez osoby,
które z własnych środków wybudo−
wały urządzenia wodociągowe i ka−
nalizacyjne dla budownictwa miesz−
kaniowego. Zamiar ubiegania się
o refundacje należy zgłosić w Urzę−
dzie Miasta wraz z dokumentacją
techniczną, kosztorysem inwestor−
skim, kopią pozwolenia na budowę,
warunkami do projektowania (wyda−
nymi przez Wodociągi Płockie) oraz
zestawieniem liczby mieszkań i loka−
li użytkowych podłączonych do sieci.
Refundacja obejmuje wyłącznie bu−
dowę urządzeń i sieci z wyłączeniem
przyłączy.
(j)

Gmury podtopione
W środę – 23 marca – wylała Wisła. Częściowo podtopiona została ulica Gmury
w Borowiczkach. – W uzgodnieniu z mieszkańcami dostarczyliśmy około 30 ton pia−
sku i 200 worków – relacjonował Jan Siodłak, kierownik Oddziału Zarządzania Kry−
zysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta. – W pogotowiu jest
także Muniserwis, który w każdym momencie może dostarczać kruszywo i worki. Nie
odnotowano podtopień budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Gmury.
Gmury są zagrożone zawsze, gdy poziom wody na Wiśle jest wysoki. Najtragiczniej−
sza sytuacja była w grudniu 1997 roku, kiedy trzeba było ewakuować mieszkańców.
Teraz, w porównaniu z tamtymi wydarzeniami, sytuacja jest opanowana.
(m.d.)

Producent żywności
Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Polski Producent
Żywności 2005”. W konkursie mogą wziąć udział producenci, zgłaszając jeden
konkretny wyrób, przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Uczestnictwo na
etapie regionalnym jest bezpłatne. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wy−
pełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz−
twa Mazowieckiego do dnia 20 kwietnia br. Wyboru finalistów dokona kapitu−
ła wojewódzka konkursu, a zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami podczas
tegorocznych dożynek wojewódzkich.
Szczegółowe informacje uzyskać można w płockiej Delegaturze Urzędu Mar−
szałkowskiego (ul. 1 Maja 7b), tel. 262 32 54, 262 93 41.
(j)

* Nowym dyrektorem finansowym spółki
Basell Orlen Polyolefins został Robert Bed−
narski, pełniący równolegle funkcję dyrekto−
ra Biura Zarządzania Finansami PKN Orlen.
* UNDP wycofuje się z Funduszu Gran−
towego. Jego rolę przejmie nowa fundacja,
która zostanie powołana prawdopodobnie
w kwietniu.
* W zoo buduje się szklany ul – nieba−
wem będzie można podglądać życie
pszczelej rodziny „od środka”.
* 14 bocianów z płockiego zoo pojechało
do ogrodu w miejscowości Hof w Bawarii.
* Zmienił się komendant wojewódzki ma−
zowieckiej policji (z siedzibą w Radomiu).
Dotychczasowy – Wiesław Stach prze−
szedł na emeryturę, zastąpił go Bogdan
Klimek z Krakowa.
* Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przyjechał do Płocka (14 marca)
Tomasz Nałęcz z wykładem o marszałku
Józefie Piłsudskim.
* W Borowiczkach przed północą (11
marca) bandyci zaatakowali siekierami au−
tobus nocny Komunikacji Miejskiej.
* Płocki PKS poszukuje kandydatów na sta−
nowisko prezesa zarządu spółki i członka za−
rządu ds. techniczno−ekonomicznych.
* W Wodociągach Płockich padł rekord
awarii; od początku roku rury pękły już
w 76 miejscach. W roku ubiegłym tyle
awarii naliczono do połowy sierpnia.
* Około 20 osób dziennie zgłasza się do
płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pra−
cy w poszukiwaniu ofert pracy zagranicą.
* Zakończyła się druga kadencja prof. Ja−
nusza Zielińskiego na stanowisku prorekto−
ra Politechniki Warszawskiej i szefa płoc−
kiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecz−
nych. Kolegium Elektorów wybrało (16
marca) pięciu nowych prorektorów – wśród
nich prof. Jacka Kubissę, który od września
kierować będzie płocką uczelnią.
* W pierwszym dniu sprzedaży Księgar−
nia Diecezjalna sprzedała 200 egzempla−
rzy najnowszej książki Jana Pawła II „Pa−
mięć i tożsamość”.
* Z lodowiska skorzystało dotychczas po−
nad 16 tys. osób. Będzie czynne dopóki
temperatura nie przekroczy plus 10 stopni.
* Burza z ulewą, która przeszła nad Płoc−
kiem po południu 17 marca spowodowała
podtopienie części Imielnicy i Borowiczek.
* 40 tys. „chlebów miłości” rozprowadzi−
ła Caritas w diecezji płockiej. Zebrane pie−
niądze przeznaczone są na letni wypoczy−
nek dzieci.
* Salon kosmetyczny „Venus” Marioli Le−
wandowskiej zajął I miejsce w ogólnopol−
skim konkursie na najlepszy salon kosme−
tyczny i zdobył tytuł „Super Salon 2004”.
* Roman Góralski (prezes) i Konrad Ja−
skóła (wiceprezes) stanęli na czele sto−
warzyszenia Synagoga Płocka, które
m.in. ma odbudować bożnicę przy ul.
Kwiatka.
(j)
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszego kolegi

Andrzeja Michała
Czaińskiego
członka Rady Mieszkańców Osiedla
„Dworcowa”
Rodzinie Zmarłego składamy
serdeczne wyrazy współczucia
RMO „Dworcowa”
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Konsultacje
u wojewody
W Urzędzie Wojewódzkim w War−
szawie zorganizowano (18 marca)
jedno z ostatnich spotkań – konsulta−
cji w naszym regionie – dotyczących
wstępnego projektu Narodowego Pla−
nu Rozwoju na lata 2007 – 2013.
Z przedstawicielami mazowieckich
samorządów spotkał się wojewoda
Leszek Mizieliński oraz Zbigniew
Ptasiewicz, dyrektor Wydziału Roz−
woju Regionalnego w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim.
Ogólnopolskia debata społeczna
nad planem rozpoczęła się 20 stycznia
br. Konsultacje są prowadzone w kil−
ku etapach. Kolejna ich faza odbędzie
się w formie wojewódzkich konferen−
cji, seminariów, warsztatów, paneli
itp. W następnej kolejności proces
konsultacji realizowany będzie przez
konferencję, zamykającą ogólnonaro−
dową debatę oraz przez spotkania śro−
dowiskowe.
Polska jest pierwszym krajem, któ−
ry ma przygotowany projekt NPR.
Mamy szanse na ponad 142 mld euro
(560 mln zł) na rozwój w ramach Na−
rodowego Planu Rozwoju. Kwota zo−
stanie rozdysponowana pomiędzy
programy sektorowe oraz 16 progra−
mów regionalnych. Środki będą po−
chodzić m.in. z funduszy struktural−
nych, Funduszu Spójności a także
środków prywatnych. NPR jest kom−
pleksowym programem rozwoju spo−
łeczno−gospodarczego Polski na lata
2007 – 2013. Jednak, aby nie był to
dokument wirtualny musi być oparty
na pomysłach i projektach płynących
ze wszystkich gmin. Rozpoczęte
w styczniu tego roku konsultacje mają
w tym pomóc. Poza tym regionalne
programy operacyjne NPR będą wią−

żące dla poszczególnych ministerstw,
które bez porozumienia z samorząda−
mi województw nie będą mogły pro−
wadzić polityki różnicującej wobec
poszczególnych regionów i ingerują−
cej w ich potencjał rozwojowy.
NPR zakłada zmiany instytucjonal−
ne, m. in. wzmocnienie pozycji mar−
szałka (jako jednoosobowego organu
wykonawczego), lepszą współpracę
na linii rząd−samorząd (partnerstwo),
wieloletnie planowanie budżetowe,
powstanie instytucji pośrednictwa po−
między edukacją a rynkiem pracy oraz
ograniczenie liczby powiatów. – Od
kilku lat trwają dyskusje na temat roli
i możliwości powiatów, czy są odpo−
wiednio duże i sprawne. W tym obsza−
rze dyskusja będzie najbardziej gorą−
ca – mówił Zbigniew Ptasiewicz.
NPR zakłada również przekształcenie
Rządowego Centrum Studiów Strate−
gicznych w narodowe, co ma pozwo−
lić na uwolnienie go od wpływów po−
litycznych.
Obecni na spotkaniu oceniali, że
dokument jest ciekawy, ale zbyt dużo
w nim ogólników. Nie podobało się
przede wszystkim zwiększenie kom−
petencji wojewody (nie tylko nadzór
prawny, ale w niektórych przypad−
kach również pod względem celów,
gospodarności i rzetelności). Zbi−
gniew Ptasiewicz zakłada, że osta−
teczna wersja projektu powstanie je−
sienią br.
(rł)

Obrazy w komorze
Trwa wielka przeprowadzka zbiorów
Muzeum Mazowieckiego. Przypomnij−
my, że eksponaty z dotychczasowej sie−
dziby trafią do secesyjnej kamienicy przy
ul. Tumskiej 8. Większość obiektów jest
już spakowana, a teraz muzealnicy czeka−
ją na sprzyjające warunki pogodowe, aby
można je było przewieźć do nowej siedzi−
by. Na Tumskiej 8 znalazło się już prawie
60 proc. eksponatów, z czego jednak wię−
kszość stanowią numizmaty, które nie
sprawiają kłopotów przy przeprowadzce.
Teraz największą uwagę muzealników
zwracają tkaniny, obrazy oraz papier.
– Obecnie trwa ich odkażanie i de−
zynfekcja – wyjaśnia Leonard Sobieraj,
dyrektor Muzeum Mazowieckiego.
– Musimy pozbyć się grzybów i insek−
tów, w szczególności moli.

Do tego zabiegu wykorzystywana jest
specjalna komora fumigacyjna, która
przyjechała do Płocka z Wrocławia.
– Stosowana jest najnowsza technolo−
gia, a wszystkie kroki przy tym zabiegu
konsultujemy z pracownikami Muzeum
Narodowego w Warszawie i Uniwersy−
tetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
– wyjaśnia Leonard Sobieraj.
Odkażanie powinno zakończyć się
na początku maja. Jeśli wszystko pój−
dzie dobrze, na połowę lipca zapla−
nowano otwarcie parteru i pierwsze−
go piętra. Znajdą się tam sale wystaw
czasowych oraz zostaną odtworzone
secesyjne wnętrza.
– We wrześniu chcemy otworzyć dla
zwiedzających drugie piętro, a w listopa−
dzie – trzecie – mówi dyrektor. (m.d.)

Goście z Kazachstanu
46 przedsiębiorców z Obwodu Ak−
molińskiego Republiki Kazachstanu
gościło w płockim ratuszu (18 marca).
Oficjalnej delegacji przewodził Mażyt
Esenbajew – akim Obwodu.
Celem wizyty było nawiązanie współ−
pracy z firmami z naszego miasta. Człon−
kowie delegacji reprezentowali następu−
jące branże: szkolenia biznesowe, usługi
konsultingowe, produkcja i sprzedaż wy−
robów mięsnych, działalność farmaceu−
tyczna, przetwórstwo produktów rol−
nych, budownictwo, hodowla roślin
i zwierząt, usługi lotnicze, handel artyku−
łami spożywczymi, produkcja napojów
alkoholowych i bezalkoholowych, wyro−
bów piekarniczych, przemysł młynarski,
wydobycie i wzbogacanie złota i srebra,
produkcja asfaltobetonu, usługi gastro−
nomiczne, naprawa i obsługa techniczna

samochodów osobowych, handel samo−
chodami i częściami zamiennymi, pro−
mocja gospodarcza i kulturalna.
Goście spotkali się z zastępcą prezy−
denta Tomaszem Kolczyńskim i zoba−
czyli prezentację pt. „Płock – miasto
atrakcyjne dla inwestora” przygotowa−
ną przez Jarosława Trocha – Pełnomoc−
nika Prezydenta ds. Rozwoju Gospo−
darczego i Aktywnych Form Zwalcza−
nia Bezrobocia. Mieli również możli−
wość zapoznania się z ofertą Płockiego
Parku Przemysłowo−Technologicznego
oraz Centrum Wspierania Biznesu. Go−
ście z Kazachstanu przeprowadzili in−
dywidualne rozmowy z przedstawicie−
lami płockich przedsiębiorstw, m.in.
CNH, Zakładów Mięsnych, Sadrobu,
Omegi i Ośrodka Badawczo−Rozwojo−
wego.
(m.d.)

Czekając na dyrektora

Urząd Miasta – PERN

Postawili zarzuty
Na wniosek radnej Grażyny Opa−
trzyk ostrołęcka prokuratura wszczęła
postępowanie w sprawie zamiany
działek pomiędzy miastem a Przed−
siębiorstwem Eksploatacji Rurocią−
gów Naftowych „Przyjaźń”. Prezy−
dentowi Mirosławowi Milewskiemu
postawiono zarzut działania na szko−
dę gminy.
Przypomnijmy, że zamiana miała
miejsce w październiku 2003 roku.
Wcześniej Rada Miasta dwukrotnie
(w maju 2002 i w lutym 2003) wyra−
ziła zgodę na tę transakcję. W jej wy−
niku Urząd przejmie biurowiec
PERN−u sąsiadujący z ratuszem,
w zamian przedsiębiorstwo otrzymało
działkę na Podolszycach, na której
stawia sobie nowy biurowiec. Różni−
cę w wycenie obu nieruchomości
w wysokości 9.203 zł dopłaciła Gmi−
na Płock.
Powodem zarzutu jest znaczna róż−
nica w wycenie działek, sporządzonej
Sygnały Płockie

dwukrotnie – przed transakcją i dwa
lata wcześniej.
– Decyzja w sprawie zamiany
działek była bezwzględnie właściwa
– odpiera zarzut prezydent Milew−
ski. – Na pewno żaden płocczanin
nie wyobraża sobie miasta bez Orle−
nu czy PERN−u. Nie można pozwo−
lić, aby Płock stracił podatki w wy−
sokości kilku milionów złotych.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ru−
rociągów Naftowych stanowi rów−
nież magnes dla potencjalnych inwe−
storów Płockiego Parku Przemysło−
wo−Technologicznego. Dodatkowo
nie można zapominać o znacznym
obniżeniu kosztów utrzymania ratu−
sza po wprowadzeniu całego Urzędu
Miasta do jednego kompleksu bu−
dynków.
Zarzut prokuratury, co zaskakują−
ce, oparty został wyłącznie na jednej
wycenie, a istnieją jeszcze trzy.
Wszystkie się różnią.
(j)

Po byłym dyrektorze POKiS−u pozostanie w Płocku festiwal kataryniarzy

Przemysław Predygier nie jest już dy−
rektorem POKiSu. – To nie było zwolnie−
nie, tylko nie przedłużenie umowy – mó−
wi zastępca prezydenta Piotr Kubera.
Miasto nie zdecydowało się na dalszą
współpracę z urzędującym przez rok dy−
rektorem m.in. dlatego, że nie układała
się ona najlepiej. – Nie byliśmy informo−
wani o decyzjach pana dyrektora – doda−
je Prezydent. – Dyrektor nie konsultował
swoich założeń również z pracownikami
placówki.

Piotr Kubera uważa, że jako kandydat
na stanowisko wypadł zdecydowanie naj−
lepiej. Miał mnóstwo pomysłów nie tylko
na organizację, ale również na finansowa−
nie imprez w Płocku. Przez rok niewiele
zostało zrealizowanych; poza festiwalem
kataryniarzy, który był czymś nowym,
cieszył się dużą popularnością i będzie
najprawdopodobniej kontynuowany.
Obecnie obowiązki dyrektora pełni Re−
nata Mosiołek. Wkrótce miasto ogłosi
kolejny konkurs na to stanowisko. (rł)
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Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXXVIII
sesji w dniu 22 marca 2005 roku:

1. UCHWAŁA NR 665/XXXVIII/05
w sprawie zatwierdzenia Sprawozd−
ania za rok 2004 z działalności Miej−
skiego Rzecznika Konsumentów
w Płocku.
2. UCHWAŁA NR 666/XXXVIII/05
w sprawie wyrażenia opinii dotyczą−
cej wydania przez Wojewodę Mazo−
wieckiego zezwolenia na realizację
zadania inwestycyjnego o potencjal−
nym wpływie na stan obszaru Natura
2000 pn. „Budowa wybiegu i pawilo−
nu dla słoni, komunikacja piesza i we−
wnętrzny dojazd gospodarczy na tere−
nie Miejskiego Ogrodu Zoologi−
cznego w Płocku”.
3. UCHWAŁA NR 667/XXXVIII/05
w sprawie wyrażenia opinii dotyczą−
cej wydania przez Wojewodę Mazo−
wieckiego zezwolenia na realizację
zadania inwestycyjnego o potencjal−
nym wpływie na stan obszaru Natura
2000 pn.: „Przebudowa instalacji
oświetleniowej na terenie Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Płocku”.
4. UCHWAŁA NR 668/XXXVIII/05
w sprawie przystąpienia do sporzą−
dzenia Miejscowego planu zagospo−
darowania przestrzennego terenu po−
łożonego przy ul. Żyznej w Płocku.
5. UCHWAŁA NR 669/XXXVIII/05
w sprawie wyrażenia zgody na wznie−
sienie pomnika Bolesława III Krzy−
woustego.
6. UCHWAŁA NR 670/XXXVIII/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
644/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu na rok 2005
wynagradzania nauczycieli zatrudnio−
nych w szkołach, placówkach oświa−
towych oraz placówkach opiekuńczo

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XXXVIII sesji Rady Miasta
w dniu 22 marca 2005 roku:

Jerzy Seweryniak
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Obcinanie konarów drzew z poboczy
na ulicach: Dobrzykowskiej (do granicy
miasta), Krakówka, ustawienie na ul.
Ziołowej znaku ograniczenia szybkości
do 30 km/h, przegląd ulic po zimie
i utwardzenie: Nizinnej, Jordanowskiej,
Jeziornej, Janówek, Tęczowej, Browar−
nej, Włościany, Edukacyjnej, Semestral−
nej. 2/ Mieszkańcy osiedla Ciechomice
proszą o wyrażenie zgody na lokalizację
w Ośrodku Zdrowia na osiedlu Góry ga−
binetu stomatologicznego.
Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o podanie daty rozpoczęcia
realizacji budowy ul. Macieszy.
2/ Proszę o podanie daty rozpoczęcia
remontu chodnika, znajdującego się
przed przedszkolem na ul. Kosso−
budzkiego. 3/ Proszę o podanie daty
rozpoczęcia budowy II etapu al. Spa−
cerowej. 4/ Proszę o podanie daty roz−
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– wychowawczych prowadzonych
przez miasto Płock.
7. UCHWAŁA NR 671/XXXVIII/05
w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o cha−
rakterze socjalnym dla uczniów za−
mieszkałych na terenie miasta Płocka.
8. UCHWAŁA NR 672/XXXVIII/05
w sprawie określenia zadań rehabilita−
cji zawodowej i społecznej oraz prze−
znaczenia na nie środków Państwowe−
go Funduszu Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych na rok 2005.
9. UCHWAŁA NR 673/XXXVIII/05
w sprawie wyrażenia opinii dotyczą−
cej projektu planu aglomeracji stano−
wiącego załącznik do Rozporządze−
nia Wojewody Mazowieckiego
w sprawie określenia obszaru i granic
aglomeracji.
10. UCHWAŁA NR 674/XXXVIII/05
w sprawie nadania statutu Miejskie−
mu Zespołowi Obiektów Sportowych
w Płocku – Jednostka Budżetowa.
11. UCHWAŁA NR 675/XXXVIII/05
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2005 rok.
12. UCHWAŁA NR 676/XXXVIII/05
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2005 rok.
13. UCHWAŁA NR 677/XXXVIII/05
w sprawie utworzenia rachunków do−
chodów własnych w jednostkach bu−
dżetowych miasta Płocka.
14. UCHWAŁA NR 678/XXXVIII/05
w sprawie zasad sprzedaży lokali
użytkowych wraz z odpowiadającą
im częścią ułamkową gruntu.
15. UCHWAŁA NR 679/XXXVIII/05
w sprawie odwołania z funkcji ławni−
ka Sądu Okręgowego w Płocku.
16. UCHWAŁA NR 680/XXXVIII/05
zmieniająca uchwałę w sprawie wy−
boru ławników sądowych do Sądu
Okręgowego – Wydział Pracy i Ubez−
pieczeń Społecznych w Warszawie na
kadencję 2004 – 2007.

poczęcia remontu sali gimnastycznej
w SP nr 3. 5/ Kto będzie projektować
pomieszczenia w nowej Galerii Sztu−
ki przy ul. Tumskiej? 6/ Dlaczego
w soboty zamknięty jest punkt pocz−
towy przy ul. Tysiąclecia? 7/ Dlacze−
go – jeśli SZPZOZ ma spory dług –
zamiast go spłacać chce wydać w tym
roku na inwestycje 8 mln złotych
i skąd będą te pieniądze?
Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Rondo na ulicy Mickiewicza. 2/ Pub−
likacja pt. Jesienna 8 w „Sygnałach
Płockich”. 3/ Zasady organizowania
konkursu na zagospodarowanie placu
Nowy Rynek. 4/ Funkcjonowanie Fun−
duszu Poręczeń Kredytowych.
Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o ustawienie koszy na śmie−
ci na przystankach Komunikacji Miej−
skiej przy ul. Kutnowskiej, Góry
i Ciechomickiej. 2/ Proszę o naprawę
lampy ulicznej, usytuowanej u zbiegu
ulic: Wysokiej i Podleśnej. 3/ Proszę
o ustawienie słupa ogłoszeniowego
POKiS przy ul. Gajowej. 4/ Kiedy zo−
staną sporządzone i uchwalone plany

Przyszli samorządowcy
Po dwóch latach przerwy wznowio−
ny został konkurs wiedzy o samorzą−
dzie terytorialnym i historii Mazo−
wsza. Jego organizatorem był Wy−
dział Oświaty, Kultury i Sportu Urzę−
du Miasta. IX edycja konkursu prze−
biegała w trzech dziedzinach: kon−
kurs plastyczny dla uczniów szkół
podstawowych pt. „Moja mała oj−
czyzna”, konkurs fotograficzny pt.
„Mazowsze w moim obiektywie” dla
gimnazjalistów i konkurs wiedzy
o samorządzie i historii Mazowsza
dla uczniów szkół ponadgimnazjal−
nych.
Uroczyste wręczenie nagród zwy−
cięzcom konkursu miało miejsce pod−
czas XXXVIII sesji Rady Miasta.
W konkursie plastycznym główną na−
grodę – aparat fotograficzny – zdoby−
ła Barbara Rudzka z Zespołu Szkół nr

2. Najlepsze zdjęcie wykonał Tomasz
Zalewski z Gimnazjum nr 3 (również
nagrodzony aparatem fotograficz−
nym). W tej kategorii przyznano tak−
że 2 wyróżnienia: za swoje zdjęcia
Mateusz Statkiewicz (Gimnazjum nr
3) i Piotr Zwarycz (Gimnazjum nr 8)
– otrzymali walkmany. Najlepszą
wiedzą o samorządzie i znajomością
historii naszego regionu wykazali się:
Marcin Daniszewski z III. L.O. (disc−
man), Robert Tomaszewski z ZSZ nr
2 (radiobudzik) i Dawid Dymek z ZS
Centrum Edukacji (walkmen z ra−
diem). Wszyscy reprezentować będą
nasze miasto na etapie wojewódzkim
w Ostrołęce.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy−
mali upominki: koszulki, podkładki
pod mysz, długopisy i informatory
o Płocku.
(j)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

z obrad rajców

Gratulacje zwycięzcom składali: wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Korga
i prezydent Mirosław Milewski

zagospodarowania przestrzennego dla
pozostałej części osiedla Góry?
5/ Proszę o informację, jakie są plany
Urzędu Miasta dot. zagospodarowa−
nia budynku po stołówce szkolnej
przy Szkole Podstawowej nr 15 w Gó−
rach.
Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o podanie terminów wydania
poszczególnych pozwoleń na wjazdy
z ul. Wyszogrodzkiej do posesji leżą−
cych na odcinku od skrzyżowania Wy−
szogrodzka/Jana Pawła II. 2/ Dotyczy
właściwej synchronizacji sygnalizacji
świetlnej na odcinku od skrzyżowania
ul. Wyszogrodzkiej (przy PKO) do ul.
Harcerskiej. 3/ Na jakim etapie jest re−
alizacja przebicia ul. Wiosennej?
4/ Czy, w związku z realizowaną inwe−
stycją w zakresie kanalizacji na ul.
Wiosennej, Majowej i Kasztanowej,
istnieje możliwość przyłączenia kilku
domów? 5/ W związku z przypadkiem
wandalizmu, który miał miejsce 14
marca na autobus proszę o przedsta−
wienie propozycji poprawy bezpie−
czeństwa osób korzystających ze środ−
ków publicznego transportu. Czy praw−
dą jest, że zarząd Komunikacji Miej−

skiej rozważa możliwość likwidacji
nocnych połączeń? 6/ W sprawie usy−
tuowania przystanku autobusowego na
terenie osiedla Imielnica za skrzyżowa−
niem ul. Wyszogrodzkiej z Harcerską.
Zbigniew Nowak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wpisanie do projektu budże−
tu miasta na 2006 rok zadania „remont
kapitalny elewacji, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej oraz ogrodzenie
Ośrodka Zdrowia przy ul. Zielonej”. 2/
Proszę o zapisanie w wieloletnim planie
inwestycyjnym oraz w budżecie na rok
2006 zadania „przedłużenie ulicy Siew−
nej”. 3/ Proszę o remont chodnika w ul.
Okopowej. 4/ Proszę o wpisanie do wie−
loletniego planu inwestycyjnego „budo−
wy ulic wraz z infrastrukturą: Szkutni−
czej, Suchej, Sukcesorskiej, Tartacznej,
Teligi, Ukośnej, Stoczniowej, Drzew−
nej, Gromadzkiej, Kapitańskiej, Ko−
twicznej, Leśnej, Marynarskiej, Piasko−
wej, Sołdka, Strażackiej. 5/ Proszę
o wymianę pokrywy studni kanalizacyj−
nej w ul. Dobrzykowskiej przy posesji
nr 21. 6/ Proszę o uporządkowanie
działki przy ul. Sannickiej, należącej do
gminy Płock.
opr. (j)
dokończenie w następnym numerze
Sygnały Płockie
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Radnym przedstawiono zbiorczą, 66−stronicową informację o sta−
nie bezpieczeństwa publicznego w mieście w 2004 roku. Złożyły
się na nią sprawozdania: Komendy Miejskiej Policji, Straży Miej−
skiej, Prokuratury Rejonowej, Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlane−
go, Sanepidu, Inspektoratu Weterynarii, ratuszowego Oddziału
Zarządzania Kryzysowego i Funduszu Grantowego.

Przy Urzędzie Miasta od pięciu lat
działa Miejski Rzecznik Konsumen−
tów. Zajmuje się on m.in. prowadze−
niem bezpłatnego poradnictwa i infor−
macji prawnej dla konsumentów, wy−
stępowaniem do przedsiębiorców
w sprawach ochrony ich praw i intere−
sów, wytaczaniem powództw na rzecz
konsumentów.
– W 2004 roku udzieliłam ponad
1300 porad – mówi rzecznik konsu−
mentów Eliza Błaszkiewicz. – Wię−
kszość osób zasięgnęła informacji tele−
fonicznej. Forma kontaktu jest dowol−
na, a jej wybór należy do konsumenta.
Do rzecznika najwięcej zgłasza się
osób indywidualnych (1197), ale z po−
rad korzystają również podmioty gos−
podarcze.
Najwięcej pytań dotyczyło spraw
związanych z branżą handlową, znacz−
nie mniej z działalnością usługową. Re−
klamacje dotyczyły najczęściej zaku−
pionego obuwia oraz sprzętu kompute−
rowego, telekomunikacyjnego, AGD
i RTV. Konsumenci mieli również za−
strzeżenia do zakupionej biżuterii i kos−
metyków; narzekali na zawarte umowy
kredytowe w tzw. systemie argentyń−
skim i na umowy z operatorami telefo−
nii komórkowej czy telewizji cyfrowej.
W 406 przypadkach zasięgano in−
formacji zanim zgłoszono reklamację
towaru lub usługi. – Chcieli być do te−
go należycie przygotowani – wyjaśnia
Eliza Błaszkiewicz. Pomoc rzecznika
w takich sprawach polegała na przed−
stawieniu podstaw prawnych i proce−
dur działania, a także podaniu wzoru
pisma do przedsiębiorcy. – 302 spra−
wy dotyczyły takich sytuacji, gdy
roszczenia konsumenta zostały odrzu−
cone jako bezzasadne – mówi rzecz−
nik. – Wydawałoby się, że na tym eta−
pie pozostaje już właściwie tylko dro−
ga sądowa. Ale klient, który czuje się
pokrzywdzony może złożyć pismo do
nas. Wtedy próbujemy załatwić spra−
wę polubownie, a jeśli się to nie uda
to możemy, w imieniu konsumenta,
złożyć pozew do sądu. Potrzebne jest
do tego zgromadzenie materiału do−
wodowego.

– W 2004 roku uczestniczyłam w 43
procesach sądowych – mówi Eliza
Błaszkiewicz. – Tylko 29 z nich zakoń−
czono. W 19 przypadkach sąd wydał
wyroki korzystne dla konsumentów,
w czterech zawarto ugodę, a w dwóch
powództwo oddalono.
Rzecznik Konsumentów współdziała
także z delegaturami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Państwo−
wej Inspekcji Handlowej oraz organiza−
cjami, do których zadań statutowych
należy ochrona interesów konsumen−
tów, w tym składanie UOKiK wnio−
sków i sygnalizowanie problemów,
które wymagają działań na szczeblach
administracji rządowej. Rzecznik
współpracuje m.in. z prokuraturą
i urzędem skarbowym.
Od pięciu lat rzecznik prowadzi rów−
nież edukację konsumencką wśród
młodzieży szkolnej. Program skierowa−
ny jest do uczniów klas maturalnych
płockich liceów ogólnokształcących.
– Podczas 45−minutowych zajęć przed−
stawiam najważniejsze podstawy praw−
ne roszczeń konsumenckich – mówi Eli−
za Błaszkiewicz. – Wyjaśniam co zna−
czy: rękojmia, gwarancja, sprzedaż na
odległość, reklamacja. Podczas spot−
kań uczniowie mają również możliwość
zadawania pytań.
W 2004 roku w takich spotkaniach
uczestniczyło ponad 1,3 tys. uczniów
z 10 szkół. Z przeprowadzonych ankiet
wynika, że ponad połowa z nich miała
problem konsumencki. W 66 proc.
przypadków sprawę udało się załatwić
pozytywnie.
Drugą grupą objętą programem edu−
kacji konsumenckiej są przedsiębiorcy,
czyli „druga strona lady sklepowej”.
W ubiegłym roku zajęcia takie przepro−
wadzono – na prośbę kierownictwa – w
dwóch placówkach handlowych. 73
osoby z personelu przygotowano do
prawidłowej obsługi klientów.
Małgorzata Domańska
* Rzecznik Konsumentów, Urząd
Miasta (wejście od ul. Zduńskiej 3), po−
kój nr 15, tel. 367 15 81, poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30−
15.30, środy od godz. 9.30 do 17.30

Dotychczasowi najemcy około 100 lokali użytkowych będą mie−
li pierwszeństwo ich zakupu od miasta na własność – zdecydo−
wali radni. Nie obyło się jednak bez kłótni i różnicy zdań.

wtedy wiele osób straciło swoje sklepy,
bo nie mogło konkurować z panami,
którzy przywozili do Płocka teczki z pie−
niędzmi. Wspólnie budujmy nasze mia−
sto i nie oddawajmy go w obce ręce.
Na wniosek Zenona Sylwestra Wiś−
niewskiego radni wprowadzili do uchwa−
ły zapis, że pierwszeństwo w nabyciu lo−
kali użytkowych przysługuje osobom,
które w dniu podjęcia uchwały wynaj−
mują już lokal oraz nie podnajmowali lub
nie podnajmują go innym. Ponadto wy−
najmujący więcej niż jeden lokal mogą
skorzystać z prawa pierwszeństwa tylko
w stosunku do jednego lokalu.
Za przyjęciem uchwały było 14 rad−
nych, sześciu – wstrzymało się od gło−
su, a jeden był przeciw. Teraz najemcy
27 lokali będą czekać na wycenę, której
dokona rzeczoznawca majątkowy. Jej
koszty pokryją dotychczasowi dzier−
żawcy.
Małgorzata Domańska

Co możemy jeszcze zrobić?

– Lokale te przynoszą rocznie dwa
miliony złotych, a koszty ich admini−
strowania są niewielkie – mówił Piotr
Nowicki. – Ich sprzedaż spowoduje, że
pozbędziemy się tych pieniędzy na za−
wsze. Nie ma takiej potrzeby.
Piotr Nowicki próbował także prze−
konać radnych, że jeśli miasto chce
sprzedać lokale użytkowe, to powinny
odbyć się przetargi. Wtedy każdy móg−
łby starać się o ich kupno. – Poza tym
sprzedaż w tej chwili jest działaniem na
szkodę gminy – argumentował. – Za
dwa, trzy lata, kiedy zostanie wyremon−
towana ulica Tumska oraz Nowy Ry−
nek, wartość tych lokali będzie znacznie
wyższa.
– Nie zgadzam się z tym – odpierała
ataki Violetta Kulpa. – Tylko pięć loka−
li znajduje się w tym rejonie. Trzeba
– przede wszystkim – wziąć pod uwagę,
że dotychczasowi najemcy od wielu lat
Sygnały Płockie

widzki i komendanci płockich służb
mundurowych. Dowiedzieli się m.in. że
projekt posterunku policji przy strażni−
cy na Podolszycach będzie gotowy
w końcu maja i następnie rozpocznie
się jego realizacja. Usłyszeli również
deklarację, że miasto rozważa dofinan−
sowanie kilku stałych etatów dzielnico−
wych, a Straż Miejska zostanie wypo−
sażona w przenośny fotoradar. W ul.
Armii Krajowej doraźnie zainstalowa−
no dodatkowe oświetlenie, a docelowo
zostanie ona przebudowana – z sygnali−
zacją świetlną na skrzyżowaniu z ul.
Kutrzeby i nową organizacją ruchu.
Gorzej wygląda sprawa z rozbiórką bu−
dynków. Zaproszony na sesję Powiato−
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego
stwierdził, że właściwie nic nie może
zrobić, bo właściciele tych obiektów

KRZYSZTOF KALIŃSKI

We wprowadzeniu do dyskusji pre−
zydent Mirosław Milewski stwierdził,
że mimo podejmowania różnych no−
wych działań, poczucie bezpieczeństwa
wśród płocczan nie poprawia się. Dla−
tego miasto podejmuje kolejne próby
wsparcia służb mundurowych jak m.in.
dofinansowanie (50 tys. zł.) zakupu 2
samochodów dla policji, zapewnienie
dzielnicowym miejsca na dyżury, roz−
budowa monitoringu, dążenie do zwię−
kszenia liczby dzielnicowych, by jeden
miał pod opieką maksimum 4 tys.
mieszkańców (obecnie 5 tysięcy). Rad−
nym przedstawiono mapę z podziałem
na rewiry dzielnicowych.
Radnych informacja nie usatysfakcjo−
nowała. Dopytywali, kiedy będzie poste−
runek policji na Podolszycach, czy jest
możliwość dofinansowania przez miasto
policyjnych patroli. Zwracali uwagę, że
na poczucie bezpieczeństwa istotny
wpływ ma widok umundurowanych fun−
kcjonariuszy na ulicach.
Radny Wojciech Hetkowski wywołał
temat ulicy Armii Krajowej, na której
ruch ostatnio bardzo się nasilił i stała się
ona niebezpieczna. Sugerował pilną ko−
nieczność przebudowy tej ulicy (sygnali−
zacja świetlna, wysepki na najbardziej
uczęszczanych przejściach). Andrzej No−
wakowski zwrócił m.in. uwagę na zbyt−
nią pobłażliwość strażników miejskich,
którzy – jak wynika ze sprawozdania –
mandaty nałożyli tylko na 10% osób, któ−
re popełniły wykroczenia. Bożena Musiał
pytała, dlaczego kilkanaście budynków
dawno już przeznaczonych do wyburze−
nia nie może doczekać się rozbiórki, sta−
nowiąc poważne zagrożenie dla życia
przechodniów.
Na wątpliwości i pytania radnych od−
powiadał z−ca prezydenta Dariusz Za−

Pomoże, doradzi, załatwi

nie realizują nakazów, bo nie mają pie−
niędzy na rozbiórkę i w nieskończoność
odwołują się od decyzji. W innych
przypadkach nie są ustaleni wszyscy
właściciele nieruchomości i bez ich
zgody, prywatnej własności nie można
ruszyć, gdyż skutkuje to wysokimi od−
szkodowaniami.
E.J.

W ręce płocczan
inwestują w lokale, nie mając pewności
czy ich nie stracą. Lokale powinni kupić
płocczanie, a jeśli zorganizujemy prze−
targ to mogłyby one stać się własnością
kogoś na przykład z Radomia czy War−
szawy. Czy tego chcemy?
Violettę Kulpę poparł Andrzej No−
wakowski. – Powinniśmy preferować
dotychczasowych najemców – mówił.
– Nie możemy dopuścić do sytuacji, ja−
ka się stała z budynkiem Hortexu. Ktoś
go kupił i nic się z nim nie dzieje. Mam
nadzieję, że nie dojdzie do tego, że uli−
ca Tumska będzie wyremontowana,
a budynek Hortexu będzie straszył.

Zastępca prezydenta Dariusz Za−
widzki wyjaśnił, że miasto sprzedając
lokale zmniejszy wydatki na remonto−
wanie często bardzo zdewastowanych
budynków. – Jeśli obecni najemcy nie
będą chcieli kupić lokalu, zostanie on
wystawiony na przetarg – mówił.
– Gdyby nie było chętnych, nadal bę−
dzie go można wynajmować.
Podczas sesji wypowiedziała się tak−
że przedstawicielka dzierżawców. – W
latach 90. odbywały się przetargi, które
doprowadziły tylko do nienawiści i kłót−
ni – mówiła. – Między innymi dlatego
nie istnieje związek kupiecki. Ponadto
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Pomoc socjalna
dla uczniów
Rada Miasta uchwaliła regulamin
w sprawie udzielania pomocy mate−
rialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów (do 24. roku życia) zamiesz−
kałych na terenie Płocka. Przewiduje
on dwie formy pomocy – stypedium
szkolne i zasiłek szkolny – oraz okre−
śla kryteria, tryb i sposób ich udziela−
nia.

Uprawniony uczeń, który otrzymu−
je inne stypendium o charakterze so−
cjalnym ze środków publicznych, mo−
że otrzymać stypendium szkolne, ale
łącznie kwota wsparcia nie może
przekroczyć dwudziestokrotności za−
siłku rodzinnego, a w przypadku słu−
chaczy kolegiów – osiemnastokrotno−
ści tej kwoty.

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny

Regulamin określa wysokość stypen−
dium w zależności od dochodu na oso−
bę w rodzinie ucznia, w szczególności
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobo−
cie, niepełnosprawność, ciężka lub dłu−
gotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opie−
kuńczo−wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania i inne zdarzenia loso−
we. W 2005 roku kryterium dochodo−
we wynosić będzie 316 zł na jedną oso−
bę w rodzinie ucznia, natomiast kwota
stypendium może być ustalona w wy−
sokości od 44,80 zł do 112 zł miesięcz−
nie lub jako odpowiednia wielokrot−
ność tych kwot w skali rocznej (dziesię−
ciokrotność dla uczniów i dziewięcio−
krotność dla słuchaczy kolegiów). Sty−
pendium szkolne nie może być niższe
niż 80 proc. kwoty zasiłku rodzinnego
i nie może przekraczać miesięcznie 200
proc. tej kwoty. Jest przyznawane na
okres nie dłuższy niż od września do
czerwca w danym roku szkolnym, a w
przypadku słuchaczy kolegiów – na
okres nie dłuższy niż od października
do czerwca.
Stypendium szkolne może być
udzielane w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów, np.
udziału w zajęciach edukacyjnych
w szkole i poza nią oraz (dla uczniów
ze szkól ponadgimnazjalnych i słu−
chaczy kolegiów) kosztów związa−
nych z pobieraniem nauki poza miej−
scem zamieszkania. Może to być po−
moc rzeczowa o charakterze eduka−
cyjnym (zakup podręczników, dofi−
nansowanie zakupu pomocy nauko−
wych, itp.) lub pieniężna, jeżeli Prezy−
dent Płocka uzna, że udzielenie sty−
pendium w innej formie nie jest moż−
liwe albo nie jest celowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powo−
du zdarzenia losowego. O zasiłek
szkolny można ubiegać się w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od wy−
stąpienia zdarzenia, uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie mo−
że przekroczyć jednorazowo kwoty sta−
nowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku
rodzinnego. W roku 2005 nie może
przekroczyć jednorazowo 280 zł. Za−
siłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z pro−
cesem edukacyjnym lub w formie po−
mocy rzeczowej o charakterze eduka−
cyjnym, raz lub kilka razy w roku, nie−
zależnie od otrzymywanego stypen−
dium szkolnego.
Świadczenia pomocy materialnej
są przyznawane na wniosek: rodzi−
ców ucznia albo pełnoletniego ucz−
nia, po zasięgnięciu opinii dyrektora
szkoły, kolegium, ośrodka. Świad−
czenia mogą być przyznawane rów−
nież z urzędu przez Prezydenta Płoc−
ka. Wniosek o przyznanie pomocy
materialnej uprawniony składa: w se−
kretariacie szkoły, kolegium lub oś−
rodka, o ile jej siedziba znajduje się
na terenie Płocka lub w Zarządzie
Jednostek Oświatowych, jeżeli jest
uczniem szkoły, której siedziba znaj−
duje się poza granicami miasta.
Uchwała zakłada utworzenie Miej−
skiej Komisji ds. Stypendiów Socjal−
nych powołanej zarządzeniem Prezy−
denta Miasta Płocka oraz powierze−
nie obsługi finansowo−księgowej Za−
rządowi Jednostek Oświatowych.
(opr. rł)

Plan dla Żyznej
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę
o przystąpieniu do miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu położonego przy ul. Żyznej na
Podolszycach Północ.
W planie określone zostanie przez−
naczenie terenów, naniesione linie ro−
zgraniczające tereny o różnym przez−
naczeniu lub różnych zasadach zagos−
podarowania. Znajdą się tam również
zasady kształtowania ładu przestrzen−
nego i ochrony: środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa
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kulturowego i zabytków oraz dóbr kul−
tury współczesnej. Określone zostaną
także parametry i wskaźniki kształto−
wania zabudowy oraz zagospodarowa−
nia terenu, w tym linie zabudowy, ga−
baryty obiektów i wskaźniki intensyw−
ności zabudowy oraz granice i sposo−
by zagospodarowania terenów lub
obiektów. Z planu będzie można do−
wiedzieć się również o zasadach mo−
dernizacji, rozbudowy i budowy syste−
mów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
(m.d.)

Sprawozdania
Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
Komisja w ubiegłym roku spotkała się na 20 posiedzeniach, w tym pięć odbyła
wspólnie z Komisją Polityki Społecznej. Członkowie zajmowali się oceną m.in. poli−
tyki mieszkaniowej, kryteriami przydziału i stanem technicznym mieszkań, prac zwią−
zanych z zabezpieczeniem skarpy, funkcjonowania systemu zamówień publicznych
oraz realizacji inwestycji finansowanych z budżetu miasta. Ponadto Komisję intereso−
wały sprawy dotyczące: amfiteatru, wykupu gruntów pod drogi dojazdowe do nowe−
go mostu, budowy drugiej przeprawy przez Wisłę, Płockiego Parku Przemysłowo−
Technologicznego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, działań
restrykcyjno−prewencyjnych jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta.
W okresie sprawozdawczym komisja wypracowała 20 wniosków do Prezyden−
ta i Przewodniczącego Rady Miasta oraz skierowała dziewięć zapytań w formie
wyciągów z protokołów.
Komisja działała w 12−osobowym składzie: Barbara Smardzewska−Czmiel
(przewodnicząca), Jerzy Seweryniak (wiceprzewodniczący), Sławomir Goszkow−
ski, Stanisław Nawrocki, Wojciech Hetkowski, Anna Kossakowska, Piotr Nowic−
ki, Grażyna Opatrzyk, Andrzej Rokicki, Krzysztof Rolirad, Małgorzata Rybicka
i Jacek Szubstarski. 23 listopada 2004 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o wygaś−
nięciu członkostwa Stanisława Nawrockiego (w związku z jego śmiercią).

Komisji Polityki Społecznej
W ubiegłym roku komisja odbyła 20 posiedzeń, w tym pięć wspólnie z członkami Ko−
misji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta. Członkowie zajmowali się m.in.
oceną funkcjonowania organizacji sportowych, bibliotek, ośrodków kultury, analizą sy−
stemu ochrony zdrowia, omówieniem sytuacji budżetowej i spraw kadrowych oraz pla−
nowanych przedsięwzięć Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Komisja rozmawiała tak−
że o: łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście, przekształceniu SZPZOZ−u, przepro−
wadzce Muzeum Mazowieckiego do nowej siedziby i związanych z tym kosztach oraz
lokalizacji czasowej i przestrzennej zbiorów, współpracy miasta ze szkołami wyższymi,
Towarzystwem Naukowym Płockim oraz organizacjami krzewienia kultury.
W okresie sprawozdawczym członkowie komisji zgłosili 35 wniosków, w tym
19 – do Prezydenta i dziewięć do Przewodniczącego Rady Miasta.
Komisja działała w 13−osobowym składzie: Marek Krysztofiak (przewodniczący), Jó−
zef Czurko (wiceprzewodniczący), Anna Kossakowska, Grażyna Opatrzyk, Małgorzata
Rybicka, Andrzej Nowakowski, Andrzej Rokicki, Tomasz Korga, Zygmunt Buraczyń−
ski, Wojciech Hetkowski, Jacek Szubstarski, Piotr Nowicki i Krzysztof Rolirad. (m.d.)

Kwoty dla nauczycieli
Radni dokonali zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli. W uzasadnie−
niu do uchwały czytamy: Uchwalony 25 stycznia 2005 r. na XXXVI Sesji Rady Mia−
sta Regulamin na 2005 rok [...] powinien zostać zmieniony niezwłocznie po wejściu
w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181) w części do−
tyczącej warunków przyznawania dodatków za warunki pracy. Rozporządzenie zmie−
nia okoliczności, w których przyznawane są dodatki za trudne warunki pracy. Zmiana
taka wywołuje konieczność dokonania stosownych zmian w tabeli tych dodatków, któ−
rych wysokość ustala samorząd. Rozporządzeniem z 31 stycznia MENiS ustalił rów−
nież minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Pozwoliło to na zastąpienie
kwot ustalanych za pomocą wskaźników, których podstawą było wynagrodzenie za−
sadnicze nauczyciela mianowanego – konkretnymi kwotami w złotych. Zamiana ta zo−
stała uzgodniona ze związkami zawodowymi oświaty w dniu 17 grudnia 2004 r. pod−
czas negocjacji całego regulaminu. Zgodnie z treścią protokołu spisanego na tę okolicz−
ność, zamiana wskaźników na kwoty nie będzie wymagała uzgodnień, lecz tylko po−
informowania związków zawodowych o nowej treści regulaminu.
Gdyby rozporządzenie MENiS weszło w życie w terminie umożliwiającym wpro−
wadzenie odpowiednich autopoprawek na sesję w dniu 25 stycznia to zamiana ta zo−
stałaby dokonana automatycznie, jeszcze na sesji styczniowej. Niestety, rozporządze−
nie zostało podpisane 31 stycznia i weszło w życie z dniem 9 lutego, a więc po termi−
nie sesji. Dlatego Rada wprowadziła zmiany dopiero na marcowej sesji.
(opr. rł)

Płacimy za matury
Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli wprowadza specjalny fundusz nagród
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz zaangażowa−
nych w pracach komisji egzaminacyjnych lub szkolnych zespołów egzaminacyj−
nych. – Jako jedni z nielicznych w kraju płacimy za matury – mówi Maciej Krzemiń−
ski, dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku. Regulamin przewiduje na−
grody dyrektorskie dla nauczycieli pracujących przy egzaminach dojrzałości, matural−
nych z przygotowania zawodowego, nauki zawodu lub potwierdzających kwalifika−
cje zawodowe. Nagroda nie może być niższa od 342,20 zł (lub 858 w przypadku na−
grody za osiągnięcia dydaktyczno−wychowawcze) i wyższa od 1716 zł.
(rł)
Sygnały Płockie

Wymuszali i rabowali
– Jacek G. jest dobrze nam znany
– opowiada komendant. – Z 44−letniego
życia aż 23 lata spędził w zakładach
karnych.
Do aresztu – na razie – na trzy mie−
siące trafili także jego koledzy: ponad
trzydziestoletni Janusz L. – również
wielokrotnie karany oraz o kilka lat
młodszy Tomasz M., dotychczas nieka−
rany. Za rozbój z użyciem niebezpiecz−
nego narzędzia grozi im do 12 lat wię−
zienia. Policja przypuszcza, że to nie je−
dyne wymuszenie i rozbój, jakie mają
na swoim koncie mężczyźni.
W mieszkaniu Jacka G. funkcjona−
riusze – oprócz broni – znaleźli również
prawdopodobnie kradzione cztery kla−
sery ze znaczkami z okresu PRL (1966
– 1973), które według wstępnej wyceny
warte są ok. 1 tys. zł.
(m.d.)

JAN WAĆKOWSKI

Arsenał broni znaleźli płoccy poli−
cjanci w mieszkaniu 44−letniego Jacka
G. Było tego mnóstwo: samodzielnie
konstruowana broń na amunicję ostrą
i myśliwską, topory, siekiery, pałki, ba−
gnety, miecze, kosy na drzewcach.
– Narzędzia te wykorzystywane były
prawdopodobnie wielokrotnie podczas
rozbojów i wymuszania haraczów
– mówi komendant płockiej policji Ry−
szard Kijanowski.
Jedno z takich zdarzeń miało miejsce
20 marca. Jacek G. wraz z dwoma kole−
gami wpadł do mieszkania 23−latka.
Bandyci przystawili mu do głowy broń
i zabrali pieniądze, karty kredytowe, tele−
fony, klucze do samochodu i mieszkania.
Zapowiedzieli, że wrócą po laptopa.
Nie zdążyli, bo do akcji wkroczyła
policja.

Czekamy na pamiątki

KIRZYSZTOF KALIŃSKI

Założony z inicjatywy księżnej Aleksandry – żony księcia płockiego Siemo−
wita IV – Szpital św. Trójcy kończy w tym roku 600 lat. Pracownicy placówki
chcą jubileusz uczcić szczególnie. Dlatego zwracają się do płocczan i wszyst−
kich ludzi o pomoc w przygotowaniu historycznej wystawy. Poszukiwane są ar−
chiwalne zdjęcia, dokumentacja medyczna i inne materiały, które wiążą się
z długoletnią obecnością placówki w naszym mieście. Na osoby, które zechcia−
łyby wypożyczyć swoje zbiory szpital czeka do końca kwietnia (kontakt z p.
Wiesławą Rybicką pod nr tel. 262 56 63). Materiały można również przynosić
do redakcji „Sygnałów Płockich”.
(rł)

Bardzo dobre wyniki
Świadectwo Wiarygodności Badań
w Mikrobiologii POLMICRO 2004 uzy−
skała Pracownia Bakteriologiczna przy
ul. Wolskiego 4 w Płocku. Certyfikat
przyznawany jest przez Centralny Ośro−
dek Badań Jakości w Diagnostyce Mi−
krobiologicznej w Warszawie, która or−
ganizuje Ogólnopolski Sprawdzian Wia−
rygodności. Płocka pracownia uczestni−
czy w nim dwa razy w roku (wiosną i je−
sienią). Sprawdzane jest m.in. postępo−
wanie z materiałem zakaźnym, identyfi−
kacja szczepów bakteryjnych, określanie
lekowrażliwości, w tym dobór antybio−
tyków, określanie rodzaju mechaniz−
mów oporności i interpretację. Po raz
pierwszy pracownia uzyskała certyfikat
w 1999 roku. – I tym razem laborato−
rium pokazało, że jest wiarygodne i moż−
na je polecić wszystkim zainteresowa−
nym – mówi Wiesława Rybicka kierow−
nik marketingu i promocji zdrowia
SZPZOZ w Płocku.

Dary „od zająca”
Jacek Wilczyński – proboszcz Stanisła−
wówki przypomniał, że w okresie wiel−
kopostnym dawanie jałmużny nie jest
tylko gestem zewnętrznym, lecz powin−
no wynikać z potrzeby serca. Tak jest
w tym przypadku. Życzył także wszyst−
kim, a przede wszystkim ofiarodaw−
com, zmartwychwstania serc ku dobru,
które powinno być udziałem każdego
w naszej ojczyźnie. O przekazanie wiel−
kanocnych życzeń wszystkim podo−
piecznym prosił także Mirosław Mi−
lewski.
Obecne na spotkaniu przy ciastkach
i cukierkach dzieci zrewanżowały się Pre−
zydentowi i Andrzejowi Gajdce – koordy−
natorowi pomocy humanitarnej w Urzę−
dzie Miasta, własnoręcznie wykonanymi
(j)
wielkanocnymi stroikami.

Podwyżki w służbie zdrowia

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Miłą niespodziankę sprawił ponad
400 podopiecznym placówek opiekuń−
czych ratuszowy Oddział Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych. Przed świętami
Wielkanocy zebrał od sponsorów wyro−
by dziewiarskie (bluzki, swetry, kami−
zelki) oraz słodycze: chrupki ziemnia−
czane i kukurydziane, ciastka. Przedsta−
wicielom 5 placówek dary przekazał
prezydent Mirosław Milewski. Niespo−
dzianki „od zająca” otrzymali: Biuro
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych,
parafia św. Stanisława Kostki, Ośrodek
Opiekuńczo−Wychowawczy przy ul.
Mościckiego, DPS „Przyjaznych serc”
i Specjalny Ośrodek Szkolno−Wycho−
wawczy nr 2 przy ul. Lasockiego.
Dziękując za miłą niespodziankę ks.

Sygnały Płockie

POLMICRO, jest jed−
nym z narodowych, zew−
nętrznych sprawdzianów ja−
kości, podobnym do innych organizowa−
nych na całym świecie. Sprawdzianów,
które nie tylko umożliwiają porównywal−
ność poziomu diagnostyki między labo−
ratoriami całego kraju ale również poz−
walają na niezależną ocenę skuteczności
stosowanych przez laboratoria systemów
wewnętrznej kontroli. Celem organizo−
wanych sprawdzianów jest ciągła i syste−
matyczna ocena jakości pracy diagno−
stycznej laboratoriów mikrobiologicz−
nych. Niektóre laboratoria objęte progra−
mem POLMICRO uczestniczą równo−
cześnie w zagranicznych sprawdzianach
jakości. Jednak to, co wyróżnia spraw−
dzian POLMICRO, to dostosowany do
bieżącej sytuacji epidemiologicznej kraju
dobór szczepów, uwzględniający rów−
nież aktualnie dominujące wśród bakterii
mechanizmy oporności.
(rł)

W połowie marca wszyscy pracowni−
cy w płockim SZPZOZie otrzymali po
300 zł brutto (w sumie blisko 200 tys.).
To był jednorazowy świąteczny dodatek.
Ale już w kwietniu SZPZOZ planuje
podwyżki, choć nie dla wszystkich pra−
cowników.
– Planujemy podwyższenie wynagro−
dzeń pracowników, którzy zarabiają
najmniej – mówi p.o. dyrektora Robert
Makówka. – To niezbędne, aby zlikwi−
dować zróżnicowanie wynikające z róż−
nych okresów zatrudniania personelu.
Na pieniądze, od 4 do 250 zł brutto, li−
czy blisko 150 pracowników. Podwyż−
ka zostanie wypłacona z wyrównaniem
od stycznia 2005 r. Miesięczny koszt

tej operacji to około 35 tys. zł. – Na tę
chwilę zasadniczą pensję ustaliliśmy na
poziomie 900 zł brutto – mówi Maków−
ka. – Bez określenia takiego minimum
niemożliwe byłoby stworzenie czytelne−
go regulaminu organizacyjnego i wy−
nagradzania.
To kolejny etap zmian. Regulamin ma
uporządkować politykę płacową, która
uwzględniać będzie szczegółowo kwali−
fikacje i wykształcenie pracowników,
staż pracy, ale także wymogi i zakres od−
powiedzialności wynikające z zajmowa−
nych stanowisk. Nowa siatka płac ma
powstać wraz zakończeniem negocjacji
ze związkami zawodowymi, planowany−
mi na koniec czerwca br.
(rł)
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Policja dyscyplinuje
Uwaga, kierowcy i piesi! Na płockich
ulicach pojawiły się nieoznakowane radio−
wozy, z których policjanci bacznie przy−
glądają się czy nie łamiecie przepisów.
– Codzienne obserwacje ruchu poja−
zdów na naszych drogach nie napawa−
ją optymizmem – mówi rzecznik płoc−
kiej policji Karol Dmochowski. – Kie−
rowcy nagminnie nie zapinają pasów
bezpieczeństwa, rozmawiają przez ko−
mórki bez urządzeń głośnomówiących,
nie używają kierunkowskazów.
Wśród innych wykroczeń rzecznik
wymienia m.in. niestosowanie się do

sygnalizacji świetlnej, omijanie poja−
zdów, które zatrzymały się przed przej−
ściem dla pieszych.
Aby zdyscyplinować kierowców, po
Płocku jeżdżą przynajmniej trzy nieozna−
kowane radiowozy przez minimum czte−
ry godziny dziennie. – W pierwszym dniu
akcji, tylko podczas półtorej godziny
mandaty otrzymało ośmiu kierowców
i ośmiu pieszych – opowiada rzecznik.
Policja zapowiada, że takie kontrole
będą codziennością, a kierowcy i piesi
nie mogą liczyć na pobłażliwość fun−
kcjonariuszy.
(m.d.)

Auto na dowód
W połowie marca w wypożyczalni samochodów osobowych przy ul. Wyszogrodz−
kiej pojawił się mężczyzna i wypożyczył VW Golfa. Jak się okazało, posługiwał się
on fałszywym dowodem osobistym, który cztery lata temu został skradziony miesz−
kańcowi Warszawy. Warty ok. 60 tys. zł samochód do dziś nie został oddany. – Pro−
simy, aby pracownicy wypożyczalni dokładnie oglądali dokumenty tożsamości – mó−
wi Karol Dmochowski, rzecznik prasowy policji. – W razie jakichkolwiek wątpliwo−
ści można poprosić policję, aby sprawdziła dane w policyjnej bazie.
Rzecznik radzi, aby uniknąć podobnych sytuacji, zażądać drugiego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
(m.d.)

Młodzi ekolodzy
Trwa XX Olimpiada Wiedzy Ekolo−
gicznej, organizowana przez Ligę Och−
rony Przyrody. W I etapie w regionie
płockim uczestniczyło 1486 uczniów
z 28 szkół ponadgimnazjalnych. Do
drugiego etapu – regionalnego – który
rozegrany został 19 marca w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 zakwalifiko−
wało się 56 uczniów z 25 szkół z trzech
powiatów. Dominowali uczniowie klas
drugich o profilu ogólnym i biologicz−
no−chemicznym.
Do etapu wojewódzkiego, który od−
będzie się w Płocku 23 kwietnia zakwa−
lifikowało się 13 finalistów, którzy pra−
widłowo odpowiedzieli na minimum
70 proc. pytań testowych. Są to: Kamil
Dobiesz z Jagiellonki, Ewa Jurkiewicz
z L.O. w Wyszogrodzie, Agnieszka
Stępniak z Małachowianki, Krzysztof
Latarski z IV L.O. w Płocku, Mariusz
Suchacz z Zespołu Szkół nr 1 w Sier−
pcu, Łukasz Fortuna z ZS im. L. Berge−
rowej, Paweł Kosno z III L.O. w Płoc−
ku, Katarzyna Gołda z liceum w Sier−
pcu, Jarosław Joniak z Technikum Ho−
telarskiego w Płocku, Izabela Stachur−

ska z Jagiellonki, Mateusz Cytryniak
z ZST w Płocku, Wioleta Wiśniewska
z Małachowianki i Łukasz Sałata
z płockiego ZSZ nr 2.
Wszyscy otrzymali nagrody a zdo−
bywcy największej liczby punktów –
Kamilowi Dobieszowi (na zdjęciu) dy−
rektor Wydziału Gospodarki Komunal−
nej i Ochrony Środowiska Urzędu Mia−
sta – Jerzy Nowakowski wręczył pu−
char ufundowany przez wiceprezydenta
Piotra Kuberę.
(j)

Zmiany w Radzie
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Oddaj 1 %
Płocka fundacja „Ich dom” jest zarejestrowana pod nr KRS 223790. Przekazu−
jąc na jej konto 1 procent należnego państwu podatku, nie tylko sam decydujesz
na co państwo wyda twoje pieniądze, ale również pomagasz potrzebującym, w tym
przypadku wychowankom domów dziecka.

Ich dom
Fundacja powstała w październiku 1992 r. aby pomagać młodzieży usamodzielniają−
cej się po opuszczeniu placówek opiekuńczo−wychowawczych. Członkowie założycie−
le fundacji, a zwłaszcza pp. Jan i Elżbieta Krzewscy, dostrzegli problem młodych ludzi
stających u progu dorosłego życia, których nie stać na zakup mieszkania i nie mogą li−
czyć na wsparcie ze strony rodziny. Najczęściej młodzież wraca więc do swoich pato−
logicznych środowisk rodzinnych, od których przed laty została odizolowana.
Fundacja pozostaje w kontakcie z wieloma ośrodkami i instytucjami opie−
kuńczo−wychowawczymi, rodzinnymi domami dziecka. Spośród wychowan−
ków tych instytucji, wybierani są kandydaci do otrzymania mieszkania. Są to
młodzi ludzie, którzy osiągnęli pełnoletność, ukończyli naukę i muszą opuścić
placówkę, która stanowiła ich dom.
Fundacja wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym pomaga w realizacji ma−
rzeń związanych z organizacją własnego życia. Zakupione mieszkania są własnością
Fundacji i na zasadzie mieszkania hotelowego są przekazywane podopiecznym. Mo−
gą w nich mieszkać tak długo jak im to będzie potrzebne.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na zakup mieszkań po−
zyskuje organizując imprezy dobroczynne – koncerty (m.in. Krzysztof Dauksze−
wicz, Alosza Awdiejew, Stanisław Sojka), bale, aukcje dzieł sztuki, a także po−
przez datki firm i osób prywatnych.
Dzięki hojności i życzliwości darczyńców udało się zakupić sześć mieszkań.
Cztery z nich są już zasiedlone przez wychowanków domów dziecka. Pozostałe
dwa są remontowane.
Więcej informacji o działalności Fundacji można uzyskać na stronie www.fun−
dacja−ich−dom.com. Jeśli chcesz pomóc podajemy nr konta:
Fundacja „Ich dom”
PKO o/Centrum w Płocku Nr rachunku: 45 1020 3974 0000 5702 0002 5338
O Organizacjach Pożytku Publicznego dowiesz się więcej na pozytek.ngo.pl (r.ł.)

TPD

Kronika osiedli

W połowie grudnia ubr. w Radzie
Mieszkańców Osiedla Podolszyce Po−
łudnie odbyły się wybory nowych władz.
Przewodniczącą Rady została Beata
Szczytniewska, a przewodniczącym Za−
rządu Ryszard Janas. W skład nowej
Rady weszły także 4 osoby z listy rezer−
wowej: Michał Tobera, Mariusz Żagun,
Jan Wyrębkowski i Jacek Jeziorkowski.
Rada Osiedla w nowym składzie zor−
ganizowała w lutym, w klubie spół−
dzielni „Chemik”, imprezę choinkową
dla dzieci z osiedla, podczas której 50
uczestników otrzymało „słodkie pa−

W Płocku jest już 8 organizacji pożytku publicznego (OPP).

czki”, a wszyscy wzięli udział losowa−
niu nagród, m.in. sanek. Radni osiedlo−
wi (za pośrednictwem radnego Marka
Krysztofiaka) złożyli w Radzie Miasta
interpelację w sprawie zadaszenia
dwóch przystanków na osiedlu: przy
OBI i przy sklepie „Podolak”.
Siedziba RMO Podolszyce Południe
mieści się przy ul. Mazura 4, a członko−
wie (wraz z dzielnicowym) pełnią
w niej dyżury w każdą środę od godz.
17.30 do 19.30. Tam również w ostat−
nią środę miesiąca o godz. 18 odbywa−
ją się otwarte sesje Rady.
B.S.

Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku jest organizacją poza−
rządową, która od 85 lat prowadzi działalność na rzecz dzieci. Zarząd i członko−
wie pracują społecznie. Prowadzimy wiele akcji pomocowych, zwłaszcza dla dzie−
ci w rodzinach ubogich i patologicznych.
Przez wiele lat prowadziliśmy świetlicę środowiskową, a od ubiegłego roku
Klub Profilaktyki Środowiskowej. Na tę działalność Urząd Miasta przydzielił nam
lokal, w którym przeprowadziliśmy kapitalny remont, pozyskując na ten cel bra−
kujące środki, aby zagospodarować całą powierzchnię. Obecnie w zajęciach
w Klubie uczestniczy 60 dzieci. Staramy się zapewnić im ciekawy program socjo−
terapeutyczny, aby chętnie w klubie przebywały i nie stały się dziećmi ulicy.
Podejmujemy wiele innych inicjatyw służących dobru dziecka i jego rodziny.
Prosimy o odpis 1% podatku dochodowego na naszą działalność. Wpłat prosimy do−
konywać na konto: Zarząd Główny TPD 03−325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście
6, BPH PBK S.A. O/Warszawa 38 1060 0076 0000 4010 2000565 z zaznaczeniem
Oddział Miejski TPD w Płocku ul. Bartnicza 1.
Stanisława Rymarowicz
Prezes ZM TPD

Wymień prawko
Do wymiany prawa jazdy zobowiązani
są kierowcy, których dokument został
wydany pomiędzy 1 stycznia 1984 roku
a 30 kwietnia 1993 roku. Należy to zrobić
koniecznie do 30 kwietnia br.
Przy wymianie potrzebne są następu−
jące dokumenty: dowód osobisty, pra−
wo jazdy, wniosek o wymianę (można
go również pobrać ze strony interneto−
wej: www.ump.pl.), jedna fotografia
kolorowa lub czarno−biała o wymiarach
3,5 x 4,5 cm (lewy półprofil z widocz−
nym uchem) oraz orzeczenie od lekarza
uprawnionego do badań kierowców, je−
śli prawo jazdy utraciło ważność (było
wystawione na czas określony).
Koszt wymiany to 71 zł (70 zł za pra−
wo jazdy plus 1 zł opłata ewidencyjna).
Dodatkowo należy uiścić opłatę skarbo−

wą: wniosek 5 zł plus za każdy załącznik
0,50 zł. Opłatę można uiścić w kasie
Urzędu Miasta ul. Zduńska 3 pok. 143
lub w Oddziale Komunikacji przy ul.
Otolińskiej 21.
Na nowe prawo jazdy czeka się około
dwóch tygodni. Przez ten czas kierowca
może posługiwać się dotychczasowym
dokumentem. Jednak prawa jazdy wyda−
ne do 30 kwietnia 1993 r. tracą ważność
1 maja 2005 roku. Oznacza to, że w cza−
sie kontroli drogowej kierowcy ze starym
prawem jazdy mogą być traktowani jako
kierujący pojazdem bez uprawnień.
Więcej informacji na temat wymiany
praw jazdy można uzyskać przy ul. Oto−
lińskiej 21, pokój 311 i 312A, tel. 366 25
25 lub w Biurze Obsługi Klienta, stano−
wisko nr 7, tel. 367 15 97.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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Cztery firmy zgłosiły chęć zakupu
udziałów Płockiej Energetyki Cieplnej.
Są to dwie polskie firmy: PKN Orlen
i warszawski Praterm, a także francu−
ska Dalkia oraz fiński Fortum.
Przypomnijmy, że do sprzedaży jest
do 85 proc. udziałów spółki. – Do 15
proc. udziałów ustawowo należy się
pracownikom – mówi zastępca prezy−
denta Dariusz Zawidzki.
Miasto rozesłało już pisma zaprasza−
jące przedsiębiorstwa do tzw. badania
due deligance. Oznacza to, że kilkuna−
stu ekspertów skontroluje analizy
przedprywatyzacyjne i to, co zostało
przedstawione w specyfikacji. Po
dwóch tygodniach firmy muszą po−
twierdzić, że nadal są zainteresowane
prywatyzacją. Wtedy miasto zaprasza
je (może być ich kilka) do negocjacji.
Po tym etapie zostanie wyłoniony je−
den oferent na zasadzie wyłączności.
– Z nim przeprowadzimy zaawansowa−
ne rozmowy – mówi zastępca prezy−
denta. – Nie oznacza to, że inne firmy
„przepadły”, bo jeśli miasto nie poro−
zumie się z jedną firmą, do rozmów
może zaprosić inną.

Negocjacje będą przebiegały w trzech
płaszczyznach. – Po pierwsze, pod uwagę
będziemy brać wartość, jaką uzyskamy za
proponowane udziały, czyli ile pieniędzy
otrzyma miasto w wyniku prywatyzacji
– wyjaśnia Dariusz Zawidzki.
Ponadto przedsiębiorstwo musi za−
oferować pakiet inwestycyjny, czyli
ile firma chce zainwestować w PEC
oraz pakiet socjalny, który negocjo−
wany będzie z przedstawicielami pra−
cowników. Dzięki prywatyzacji Płock
zyska kilkadziesiąt milionów złotych.
Czy prywatyzacja PEC−u będzie się
wiązała z podwyżką cen ciepła?
– Opłaty za ciepło podlegają weryfi−
kacji przez Urząd Regulacji Energe−
tyki – mówi zastępca prezydenta.
– Zatwierdzenie cen następuje po zło−
żeniu wniosku przez spółkę. URE jest
bardzo restrykcyjne i nie każda pro−
pozycja przechodzi weryfikację.
Miasto zakłada, że prywatyzacja PEC−
M.D.
u zakończy się jesienią br.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Podole z drogami

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Polski czy zagraniczny?

Nowa siedziba
W tym roku miasto planowało prze−
niesienie Przychodni Rehabilitacyjnej
w inne miejsce lub modernizację i roz−
budowę obecnej siedziby. Wiadomo
już, że najbardziej prawdopodobne jest
to drugie rozwiązanie. Obok wyremon−
towanej i zmodernizowanej przychodni
powstanie tu nowy pawilon, do którego
z ul. Kościuszki przeniesie się Zakład
Pielęgnacyjno−Opiekuńczy.
– Przemysłowa 17 (planowana
wcześniej lokalizacja) nie spełniała wy−
mogów SANEPID−u, brak windy, za
wąskie korytarze i drzwi. Po rzeczowej
analizie kosztów okazało się, że nie ma
sensu wprowadzać tam ZPO – mówi
zastępca prezydenta Piotr Kubera. – Na
Tysiąclecia upieczemy dwie pieczenie
przy jednym ogniu.
Poradnia Rehabilitacyjna wyprowadzi
się prawdopodobnie z piętra budynku ist−
niejącego do jednego skrzydła nowego pa−
wilonu. W drugim powstanie rozszerzony
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.
Dziś zakład ma 25 łóżek, ze średnim
wykorzystaniem blisko 97 proc. Zaj−
muje się stałą, całodobową i długoter−

Czysta skarpa
Już wiosną rozpocznie się budowa ul. Ossowskiego na osiedlu Podolszyce Pół−
noc. Sześciometrowa jezdnia i dwumetrowe chodniki wykonane zostaną z kostki
brukowej. Powstaną również parkingi. Całość będzie przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych: krawężniki o wysokości 2 cm, spadki nie większe niż 5
proc., specjalne miejsca parkingowe.
Oprócz dróg powstanie infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa oraz
instalacje pod przyszły wodociąg i gazociąg.
Wszystkie prace powinny zakończyć się pod koniec lata, a wykonawca udzieli
trzyletniej gwarancji na wykonane roboty.
(m.d.)

Remont szkoły

Miasto chce wyłonić firmę, która zaj−
mie się konserwacją terenów zielonych
i utrzymaniem czystości na Skarpie Wi−
ślanej od 1 czerwca 2005 roku do 31
maja 2008 roku.
Wykonawca musi dysponować mi−
nimum dwiema osobami z wykształ−
ceniem ogrodniczym lub rolnym,
bądź dwiema osobami z trzyletnim
udokumentowanym doświadczeniem
w wykonywaniu prac ogrodniczych,
w tym co najmniej jedna osoba musi
legitymować się wyższym wykształ−
ceniem. Wykonawca musi posiadać

minową opieką nad osobami w pode−
szłym wieku, z możliwością rehabilita−
cji i kontynuacji leczenia. Przebywają
tu pacjenci, którzy nie wymagają
hospitalizacji, ale ze względu na zły
stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną
nie mogą przebywać w swoim środowi−
sku. Liczba oczekujących na miejsce
w ZPO świadczy, że dotychczasowa
ilość łóżek jest niewystarczająca.
W nowej siedzibie ma ich być 50.
Zanim jednak powstanie zakład musi
pozostać przy ul. Kościuszki, czyli ko−
rzystać z pomieszczeń, do których
w tym roku miał się przenieść Oddział
Ortopedyczny. – Obecnie przedstawi−
my nową propozycje do Sanepidu, na
okres przejściowy – mówi Robert Ma−
kówka. Chce ograniczyć oddział gine−
kologiczno – położniczy; z trzech do
dwóch kondygnacji. Parter zostałby za−
adaptowany tymczasowo na potrzeby
ortopedii, później dołączyłaby do niej
chirurgia (na czas modernizacja bloku
operacyjnego). ZPO miałby się prze−
nieść do nowego budynku na początku
przyszłego roku.
(rł)

również zezwolenie w zakresie tran−
sportu odpadów komunalnych oraz
dokument, potwierdzający gotowość
odbioru odpadów komunalnych przez
przedsiębiorcę, prowadzącego dzia−
łalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.
Firma musi dysponować niezbędnym
sprzętem, tj. ciągnikiem z przyczepą,
samochodem dostawczym, kosiarką
ciągnikową, minimum czterema wyka−
szarkami żyłkowymi i czterema kosiar−
kami mechanicznymi spalinowymi.
Oferty należy składać do 29 kwiet−
nia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Płocka, stanowisko 8, ul. Zduń−
ska 3. Tam też można uzyskać potrzeb−
ną dokumentację.
(m.d.)

12 kwietnia mija termin składania ofert na „remont elewacji zabytkowego
budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły z wykonaniem
kolorystyki wg opracowanego projektu”. Wykonawca będzie musiał m.in.: po−
malować tynki zewnętrzne, naprawić gzymsy, wstawić kraty w oknach piw−
nicznych, wykonać opaski betonowe wokół budynku oraz wykonać daszek nad
wejściem głównym.
Prace rozpoczną się 27 czerwca br., czyli tuż po zakończeniu roku szkolnego
i mają potrwać maksymalnie cztery miesiące.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul.
Zduńska 3, stanowisko nr 8. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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Czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodzią? Sprawdź to w Regionalnym
Zarządzie Gospodarki Wodnej – to on odpowiada za ochronę przed tym katakliz−
mem.
PAMIĘTAJ:
– nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
– nie przejeżdżaj przez wały z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
– nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału;
– nie sadź drzew na wałach;
– nie uszkadzaj umocnień;
– nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów
w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału
PRZED POWODZIĄ:
1. Uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia.
Najlepiej przekazujcie informacje o swoim miejscu pobytu wspólnym znajo−
mym lub rodzinie zamieszkałej poza terenem zagrożonym powodzią.
2. Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Zazwy−
czaj jest to dźwięk syreny alarmowej, gong lub specjalny sygnał dzwonów ko−
ścielnych.
3. Machając kolorową flagą lub kawałkiem materiału możesz poprosić o pomoc:

3. Opuść swój dom, jeśli tak poradzą Ci lokalne władze. Jeśli nie posłuchasz, mo−
że to zagrozić Tobie i Twojej rodzinie
4. Dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrania karteczkę z ich
imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów
5. Jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy
wyjechałeś. Jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie
tam
6. Jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym.
W ten sposób łatwiej odnajdzie Cię rodzina.
7. Jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym obszarze,
szybko opuść pojazd. Najlepiej jedź tylko drogami wyznaczonymi przez władze.
8. Jeśli nie zdążyłeś uratować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń.
9. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, sieć gazową i wodociągo−
wą.
10. W miarę możliwości zgromadź wodę pitną na wyższych piętrach domu
11. Nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej.
12. Jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach
13. Jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed
sobą
14. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
15. Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są po−
trzebne specjalne kwalifikacje
16. Nie panikuj, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu − to połowa sukcesu.
GDY WODA USTĄPI:

4. Upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co
robić w razie powodzi. Naucz dzieci, jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną,
straż graniczną i inne służby ratownicze.
5. Ubezpiecz siebie i swój dobytek
GDY JUŻ WIESZ, ŻE POWÓDŹ CIĘ NIE OMINIE
1. Przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi
(przygotuj worki z piaskiem).
2. Zadbaj o zwierzęta – znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by w chwili
nadejścia powodzi nie były uwiązane i mogły same ratować swoje życie
3. Kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie elek−
tryczne i dopływ gazu
4. Zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, przenosząc je na wyższe piętra domu. Zabez−
piecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, przywiąż przedmioty i urzą−
dzenia do stabilnych elementów, aby nie popłynęły
5. Usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce
6. Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pesty−
cydy i środki owadobójcze
7. Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona skuteczna, musisz zapla−
nować kilka miejsc i dróg ucieczki, sposób przeniesienia rodziny i wartościo−
wych przedmiotów w bezpieczne miejsce. Pamiętaj: osoby dorosłe nie powin−
ny brać więcej niż 50 kg bagażu
8. Na wypadek nadejścia katastrofy miej pod ręką przygotowane rzeczy: latarki
z zapasowymi bateriami, przenośne radio z zapasowymi bateriami, telefon
komórkowy bądź bezprzewodowy, apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki
używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody, ciepłe ubrania,
śpiwory i koce.
W CZASIE POWODZI:

1. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych
2. Nie wracaj do zalanego wcześniej domu do czasu, gdy nie zostanie przywróco−
ne zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji oraz usunięte
odpady
3. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych
4. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewo−
dów elektrycznych i gazowych
5. Otwórz okna i drzwi, aby przewietrzyć budynek. Meble odsuń od ścian na co
najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi. Uruchom ogrzewanie
budynku.
6. Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w Two−
im domu, zrób fotografię bądź zapis wideo. Zdjęcia te będą dowodem dla fir−
my ubezpieczeniowej. Pomoże Ci to udokumentować straty. Wielkość strat po−
wodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej.
7. Pomóż likwidować skutki powodzi.
8. Zdezynfekuj zalane pomieszczenia. Jednym z najbardziej skutecznych środ−
ków dezynfekcyjnych jest podchloryn sodu, zawarty w Domestosie. Płynem
tym należy umyć podłogi i wszystkie przedmioty znajdujące się w domu, a tak−
że zdezynfekować rury.
9. Zalane pomieszczenia wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeśli przecho−
wujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich
dzieci).
10. Koniecznie przestrzegaj zasad higieny chroniących przed zakażeniem:
– zawsze gotuj wodę do picia, mycia naczyń, płukania owoców i warzyw jedzo−
nych na surowo, a także wodę do mycia zębów
– surowe produkty pochodzenia zwierzęcego oraz warzywa traktuj jako zakażo−
ne i nie dopuszczaj do zetknięcia ich z produktami gotowymi do spożycia,
– wychodząc z toalety myj dokładnie ręce wodą z mydłem – pamiętaj o tym
przed każdym przygotowaniem posiłku oraz przed jedzeniem,
– dbaj o czystość urządzeń sanitarnych, a zwłaszcza toalet – często je dezynfe−
kuj i czyść odpowiednimi środkami.

1. Włącz w radiu na baterię lokalną stację. Zazwyczaj radio podaje informacje
o zagrożeniu i sposobach postępowania. Kieruj się tymi radami.
2. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone
tereny
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Dzielnicowi przyjmują
(opracowano na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji Płock)

Zatrzymali
Policjanci zatrzymali 21−letniego mężczyznę, który
w grudniu ubiegłego roku napadł na taksówkarza.
Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło na trasie
Płock−Słupno. Mężczyzna zaatakował taksówkarza.
Kierowcy udało się uciec, ale złodziej zabrał samo−
chód (VW Passat), w którym były dokumenty, pie−
niądze i telefon komórkowy. Straty oszacowano na
20 tys. zł.
15 marca br. policjanci na terenie Komendy Po−
wiatowej Policji w Lipnie zatrzymali sprawcę tego
napadu. Mieszka w gminie Tłuchowo, nie uczy się
i nie pracuje. Funkcjonariusze odzyskali samochód,
a w domu zatrzymanego znaleziono broń gazową
użytą podczas napadu. 21−latek został aresztowany
na trzy miesiące.
(m.d.)

Kronika policyjna
* Do policyjnego aresztu trafiło dwóch 20−letnich
mężczyzn. Zostali złapani, gdy próbowali odkręcić
koła od Opla Vectry zaparkowanego przy ul. Wol−
skiego.
* Z renaulta zaparkowanego przy ul. Na Skarpie zgi−
nęła kurtka, telefon komórkowy oraz dokumenty.
Straty – 700 zł.
* Z szafki biurka złodzieje zabrali portfel z pieniędz−
mi i dokumentami. Straty wyniosły ponad 4 tys. zł.
Do zdarzenia doszło w biurze przy Nowym Rynku.
* Z mieszkania przy ul. Łąkowej zginęła torebka
z pieniędzmi, dokumentami i kartami kredytowy−
mi. Straty – 1,2 tys. zł.
* Ponad 1,5 promila alkoholu we krwi miał kierowca au−
di, którego zatrzymała policja przy ul. Łukasiewicza.
* Złodzieje przecięli kłódkę i z wnętrza garażu skradli
sprzęt do diagnostyki samochodowej wartości ponad
20 tys. zł. Do zdarzenia doszło przy ul. Kutnowskiej.
* Na ul. Bielskiej 25−letni kierowca mercedesa potrącił
20−latka z Suwałk, który nagle wtargnął na jezdnię.
Chłopak z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
* Mężczyzna, wykorzystując chwilową nieobecność
pracownika przy ladzie, skradł kasę fiskalną o war−
tości ponad 1 tys. zł. Do zdarzenia doszło w skle−
pie przy ul. Kolegialnej.
* Trzech mężczyzn na ul. Czwartaków zaatakowało
20−latka i skradło mu zegarek, dokumenty oraz te−
lefon komórkowy.
* Z audi zaparkowanego przy ul. Nowowiejskiego
zginął panel od radia. Straty – 1 tys. zł.
* Przy ul. Piaska nieznany sprawca uderzył w twarz
14−latka, a następnie zabrał mu telefon komórkowy
o wartości 700 zł.
* Z otwartego daewoo, zaparkowanego przy ul. Wyszo−
grodzkiej, złodzieje zabrali dokumenty, karty banko−
matowe oraz telefon komórkowy. Straty – 400 zł.
* Dwóch 24−letnich mężczyzn z powiatu ostrzeszow−
skiego skradło z terenu firmy przy ul. Długiej ele−
menty rusztowania. Straty – 2,5 tys. zł.
* W autobusie Komunikacji Miejskiej wandale wybi−
li szybę o wartości 800 zł.
* Złodziej zerwał z ramienia kobiety torebkę, w której by−
ły pieniądze i dokumenty. Straty oszacowano na 500
zł. Do zdarzenia doszło w Al. Kilińskiego.
(m.d.)
Sygnały Płockie

Dzielnica i adres siedziby dzielnicowego

Dni i godz. urzędowania
dzielnicowych

Imię i nazwisko dzielnicowego

Borowiczki, ul. Borowicka 3

środa 17 − 19

st. sierż. Paweł Chmielewski

Ciechomice, Przedszkole Miejskie nr 2,
ul. Browarna 6

środa 16 − 18

sierż. sztab. Zbigniew Śmigrodzki

Dobrzyńska,
ul. Bartnicza 2

wtorek 17 − 18

sierż. sztab. Marek Rutkowski
st. sierż. Dariusz Kamiński

Dworcowa, Szkoła Podstawowa,
ul. Chopina 62 pok. nr 2

czwartek 16 −18

sierż. sztab. Jaromir Mazur
sierż. sztab. Marek Imielski

Góry,
Szkoła Podstawowa nr 15,
ul. Przyszkolna 22

ostatni czwartek miesiąca;
godz. ustalane każdorazowo sierż. sztab. Mirosław Lewandowski
z dyr. szkoły

Imielnica,
biblioteka, ul. Orzechowa 5

czwartek 16 −18

st. sierż. Paweł Chmielewski

Kochanowskiego,
ul. Kochanowskiego 5 lokal nr 8

środa 16.30 − 18

st. sierż. Krzysztof Zimny
st. sierż. Piotr Sawicki
sierż. sztab. Marcin Bralski
st. asp. Waldemar Świerczewski
sierż. Robert Myczka

Kolegialna,
ul. 3−go Maja 18 pok. 301 i 302

środa 17.30 − 18.30

Łukasiewicza,
ul. Łukasiewicza 28, II piętro

środa 16 − 17

Międzytorze,
ul. Gierzyńskiego 17

pierwszy i ostatni czwartek
miesiąca

Podolszyce Południe,
ul. Mazura 4

środa 17.30 − 19.30

Podolszyce Północ, Klub Seniora,
ul. Szarych Szeregów 40

pierwszy i ostatni czwartek
miesiąca 17 − 19

asp. Adam Piotrowski

Pradolina Wisły,
ul. Nizinna 39, dawna świetlica szkolna

wtorek 16 − 18

sierż. sztab. Zbigniew Śmigrodzki

Radziwie,
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Cicha 12a

czwartek
17.30 − 20.30

sierż. sztab. Mirosław Lewandowski
sierż. sztab. Zbigniew Śmigrodzki

Stare Miasto,
ul. Bielska 14

piątek 17 − 19

sierż. sztab. Sławomir Bogiel
sierż. sztab. Mirosław Girek
sierż. sztab. Marcin Bralski

Skarpa,
ul. Norwida

wtorek 17 − 18

st. asp. Jarosław Sieczkowski
mł. asp. Michał Kot

Tysiąclecia,
Spółdzielczy Dom Kultury,
ul. Krzywoustego 3, pok. 49

pierwsza i trzecia środa
miesiąca 15 −17

st. sierż. Artur Gawski

Winiary, Szpital Wojewódzki,
ul. Medyczna 19

nie prowadzi spotkań
brak siedziby

mł. asp. Michał Kot

Wyszogrodzka,
Al. Kilińskiego 6a

czwartek 17 − 18

sierż. sztab. Piotr Gajewski
sierż. sztab. Romuald Kinalski

wtorek, środa lub czwartek
14 − 16

mł. asp. Piotr Sałkowski

Zielony Jar,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani,
ul. Armii Krajowej 14

sierż. sztab. Piotr Krajewski

asp. Bogdan Sumiński
sierż. sztab. Sylwester Wasążnik
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Bezpieczeństwo w mieście, wykup mieszkań komunalnych i czy−
stość na osiedlu – to najważniejsze tematy poruszane podczas
spotkania Prezydenta z mieszkańcami

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Na Dobrzyńskiej
Miasteczko w mieście
(Z Mirosławem Kłobukowskim – prezesem Miejskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w Płocku rozmawia Małgorzata Domańska)
W tym roku mija dziesięć lat od
powstania Towarzystw Budownictwa
Społecznego w Polsce. Płocki MTBS
został zarejestrowany jako jeden
z pierwszych.
– Pomysł stworzenia w naszym mie−
ście Towarzystwa Budownictwa Spo−
łecznego powstał już za kadencji prezy−
denta Drętkiewicza, czyli pod koniec
1994 roku. Wtedy miasto przystąpiło do
Wojewódzkiego Towarzystwa Budow−
nictwa Społecznego. Ale był to program
pilotażowy i nie rozwinął się, zresztą nie
tylko u nas, choćby z powodu ówczes−
nych przepisów. Dopiero w październiku
1995 roku została podpisana ustawa o bu−
downictwie społecznym.
Jaki był cel jej wprowadzenia?
– Ustawa ta po raz pierwszy dawała
możliwość budowy mieszkań pod wyna−
jem. Chciano w ten sposób zapełnić lukę
mieszkaniową. Miały być to lokale dla lu−
dzi młodych, którzy mają już pracę, ale
nie stać ich jeszcze na własne „M”. Aby
zapewnić sobie cztery kąty, wynajmowa−
li oni mieszkania, a po kilku latach się
z nich wyprowadzali. Drugim elementem
przemawiającym za wprowadzeniem
ustawy było budownictwo dla osób, któ−
re przenoszą się z miejsca na miejsce ze
względu na pracę i muszą często zmie−
niać mieszkanie.
Kiedy powstał płocki MTBS?
– W lutym 1996 roku Rada Miasta Płoc−
ka wyraziła zgodę na utworzenie spółki
pod nazwą Miejskie Towarzystwo Bu−
downictwa Społecznego. W lipcu wszyst−
kie dokumenty zostały złożone w minister−
stwie, a 29 lipca płocki MTBS został zare−
jestrowany w sądzie. Był to szósty TBS
w Polsce. W sierpniu 1996 roku kapitał za−
kładowy spółki wynosił 10 tysięcy złotych.
Na przełomie października i listopada zo−
stał ogłoszony pierwszy nabór lokatorów.
Zainteresowanie było olbrzymie; zgłosiło
się 1286 osób. Budowa pierwszego bloku
przy ul. Jana Pawła II 49 rozpoczęła się je−
sienią. Do użytku blok został oddany w li−
stopadzie 1997 roku. Znajduje się tam 66
mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej
3509 mkw. Koszt budowy wyniósł 1394
zł/mkw., a czynsz wynosił 4 zł/mkw.
Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdy−
byśmy nie otrzymali kredytu.
Z roku na rok mieszkań MTBS−ow−
skich przybywa. Jak dziś wygląda sy−
tuacja spółki?
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– Rocznie oddajemy około 100−150
mieszkań. Rekordowy był rok 2003, kie−
dy nowe mieszkania dostało ponad 250
lokatorów. Teraz mamy 34 budynki,
w których znajduje się 1461 lokali; wię−
kszość to mieszkania – 1341, 19 – to lo−
kale użytkowe, a 101 – garaże. To już
prawie małe miasteczko. Blisko 1300
mieszkań zostało wybudowanych ze
środków Krajowego Funduszu Mieszka−
niowego. Powierzchnia użytkowa ogó−
łem wynosi 66267 metrów kwadrato−
wych, co daje nam czwarte miejsce
w Płocku, po trzech największych spół−
dzielniach. W zasobach MTBS−u miesz−
ka ponad 3,5 tysiąca osób, co plasuje nas
na czwartym miejscu w Polsce.
Ceny przez 10 lat wzrosły...
– Dziś koszt budowy 1 metra kwadra−
towego wynosi około 2,3 tysiąca złotych,
a czynsz wzrósł do 7,53 zł/mkw. Znacz−
nie również powiększył się kapitał zakła−
dowy spółki; obecnie wynosi 8 milionów
176 tysięcy złotych.
To duży wzrost w porównaniu
z tym, co było 10 lat temu...
– To dzięki temu, że Gmina Płock
wniosła aportem do naszej spółki grunty
i nieruchomości. W 2004 roku wchłonę−
liśmy BETEK Nieruchomości. Oznacza
to, że od tego momentu MTBS stał się
swego rodzaju spółką holdingiem. Udało
się doprowadzić do sytuacji, w której BE−
TEK nie generuje strat.
Jakie plany ma spółka na najbliższe
lata?
– Marzy nam się przekroczenie liczby
1,5 tysiąca mieszkań w najbliższym cza−
sie. W tym roku planujemy oddać budy−
nek na osiedlu Zagroda−Miedza II. Bę−
dzie to „spinacz ” realizowanych dotych−
czas przez nas osiedli, czyli Zagrody i Sa−
dów. Budynek przy ulicy Paderewskiego
chcemy oddać w grudniu; będą tam 72
mieszkania. Zakończenie budowy tego
miniosiedla planujemy na wrzesień−paź−
dziernik 2006 roku. Będzie tam 208
mieszkań oraz przedszkole.
Gdyby złowił Pan złotą rybkę, jakie
byłyby trzy życzenia dla spółki?
– Po pierwsze, aby MTBS nadal cie−
szył się przychylnością władz. Po drugie,
aby nie zmniejszał się popyt na nasze
mieszkania. Trzecie życzenie – aby prze−
pisy nie utrudniały nam funkcjonowania,
bo z tym jest różnie.
Dziękuję za rozmowę.

Spotkanie z Prezydentem Płocka Mi−
rosławem Milewskim, jego zastępcą
Dariuszem Zawidzkim oraz przedsta−
wicielami policji i MZGM−TBS zorga−
nizowała Rada Osiedla “Dobrzyńska”.
Mieszkańcy krytykowali przede
wszystkim opieszałość służb mundu−
rowych i małą liczbę patroli policyj−
nych oraz Straży Miejskiej, zwłasz−
cza na osiedlowych uliczkach. Starsi
mieszkańcy narzekali na chuligańskie
wybryki młodzieży oraz pijaństwo
pod oknami i w klatkach schodo−
wych. Zastrzeżenia budził również
stan budynków komunalnych na osie−
dlu i czystość, np. zanieczyszczenia
po czworonogach na osiedlowych
chodnikach i trawnikach. Mieszkań−
com nie podobały się także niektóre
zasady sprzedaży mieszkań komunal−
nych. Zwłaszcza ta, dotycząca prefe−
rencyjnej sprzedaży lokali za 5 proc.
wartości (wyłącznie w przypadku
zgody wszystkich lokatorów). Prezy−
dent zapewnił, że do wykupu miesz−
kań nikt nikogo nie zmusza, a zapro−
ponowane warunki sprzedaży są jed−
ne z najlepszych w kraju.
Dodał, że na stan budynków złożyły
się zaniedbania sięgające kilkudziesię−
ciu lat. Będą one sukcesywnie usuwa−
ne. Zapewnił również, że przez najbliż−

sze dwa lata miasto nie zamierza pod−
nosić stawek czynszu.
Prezydent podzielił obawy miesz−
kańców, dotyczące bezpieczeństwa
dodając, że zwiększenie etatów o po−
nad 20 osób w Straży Miejskiej to
więcej patroli, m.in. na osiedlach. –
Jeżeli uważacie Państwo, że gdzieś
jest za mało kontroli proszę zgłaszać
ten problem do Straży Miejskiej – po−
wiedział prezydent Mirosław Milew−
ski. Drugim elementem poprawy bez−
pieczeństwa ma być montaż 9 kamer
(z 40 planowanych w mieście) na
osiedlu Dobrzyńska, m.in. na skrzyżo−
waniach Miodowa−Tysiąclecia.
Podczas spotkania Prezydent przed−
stawił również tegoroczne plany re−
montowe, m.in. budowę I etapu ul. As−
nyka (na odc. ul. Norwida – Słowackie−
go), remont chodnika na ul. Gałczyń−
skiego i Miodowej, a w ciągu dwóch
następnych lat kapitalny remont Jaśmi−
nowej i Słodowej.
Na koniec zapowiedział konsultacje
społeczne w sprawie tzw. wieloletniego
planu inwestycyjnego. W kwietniu do
mieszkańców Płocka mają trafić ankie−
ty z kilkoma pytaniami na ten temat.
– Chcemy, aby to Państwo decydowali
o inwestycjach w naszym mieście – po−
wiedział Prezydent.
(rł)

Sprawozdanie
Rada Mieszkańców Osiedla „Do−
brzyńska” podsumowała 15 miesięcy
swojej działalności: spotkała się na
dwudziestu sesjach, na których podjęto
58 uchwał.
W tym okresie radni pełnili cotygod−
niowe dyżury w siedzibie Rady. W trak−
cie dyżurów wpłynęło do Rady 35 podań
i zgłoszeń od mieszkańców, które doty−
czyły głównie: wymiany stolarki okien−
nej, zaległości w opłatach za mieszkanie,
siłowni, pielęgnacji drzew, ładu i porząd−
ku na osiedlu. Pod wpływem zgłoszeń od
mieszkańców oraz z własnej inicjatywy
Rada podjęła szereg interwencji u władz
miasta, samorządowych jednostek orga−
nizacyjnych oraz w policji. W pismach
do UM oraz Miejskiego Zarządu Dróg
poruszano problem złego stanu ulic
i chodników, w szczególności ul. Miodo−
wej. Rada otrzymała zapewnienie, że
w roku 2005 wykonany zostanie remont
chodników przy tej ulicy. Radni wielo−
krotnie interweniowali w sprawie wymia−
ny stolarki okiennej w mieszkaniach ko−
munalnych na osiedlu. W spotkaniach
z radnymi miasta, przedstawicielami
Urzędu Miasta, MZGM−TBS oraz MZD
omawiano m.in. zagadnienia związane
z zarządzaniem budynkami mieszkalny−
mi, remontami, ładem i porządkiem na
osiedlu oraz utrzymaniem czystości.
Ocena działalności:
Miejski
Zarząd
Gospodarki
Mieszkaniowej TBS – w miarę dobra
współpraca z ROM −1 i niezadowalają−
ca z ROM−4 (słaba wymiana informa−

cji). Nagminnym problemem jest nie−
wystarczający poziom czystości na
osiedlu i w blokach. Pozytywnie nale−
ży ocenić postęp w wymianie okien na
terenie ROM – 1.
Miejski Zarząd Dróg – Rada wielo−
krotnie interweniowała w sprawie stanu
chodnika przy ul. Miodowej. Z oficjal−
nych pism i deklaracji władz miasta wy−
nika, że w roku 2005 MZD wyremontu−
je chodnik. Generalnie stan ulic na osie−
dlu należy ocenić jako niezadowalający,
a w wielu miejscach bardzo zły.
Straż Miejska i policja – pozytyw−
nie należy ocenić cykliczne spotkania
na dyżurach Rady przedstawicieli SM
i Policji, jednak po naszych interwen−
cjach. Pozostaje nierozwiązany prob−
lem parkingu przy Komendzie Policji,
przy ul. Gałczyńskiego.
Rada Osiedla podjęła szereg inicjatyw
na rzecz mieszkańców i instytucji działa−
jących na osiedlu: zorganizowano paczki
świąteczne dla najuboższych rodzin (przy
znaczącej pomocy PSS Zgoda „Spo−
łem”); współfinansowano prezenty świą−
teczne dla Ośrodka Opiekuńczo−Wycho−
wawczego w 2003 i 2004 roku oraz dla
świetlic osiedlowych w 2003 roku;
współfinansowano imprezy „Żegnaj lato
na rok” organizowane przez Książnicę
Płocką – oddział przy ul. Norwida; sfi−
nansowano i współorganizowano turniej
piłki nożnej dla dzieci ze SP nr 17 oraz
wsparcie materialne dla 3 rodzin.
Piotr Politowicz
Przewodniczący RMO „Dobrzyńska”
Sygnały Płockie
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Pomnik władcy

z redakcyjnej poczty
Szukam rodziny
Jestem w trakcie opracowywania rodo−
wodu mojej rodziny i odtwarzania drzewa
genealogicznego, które spłonęło w czasie
Powstania Warszawskiego. Z otrzymanych
dokumentów z archiwów państwowych
m.in. w Płocku i Poznaniu, dowiedziałem
się, że mój pradziadek Kasper Świątkow−
ski (syn Wojciecha i Maryanny) urodził się
ok. 1790 roku we wsi Ogorzelice koło Płoc−
ka w parafii Proboszczewice, zmarł nato−
miast 18 stycznia 1848 r. w Szczypiornie
koło Kalisza (parafia Dobrzec).
Z dokumentów z lat 1584−1807, bę−
dących w posiadaniu Archiwum Pań−
stwowego w Płocku, wynika, że w Płoc−

z redakcyjnej poczty
Pamiętne dni...
Płock w sierpniu obchodzić będzie
85. rocznicę obrony miasta przed naja−
zdem bolszewickim. Apel pana Krzysz−
tofa Lewandowskiego o upamiętnienie
tego wydarzenia w formie stałej ekspo−
zycji – muzeum obrony Płocka 1920 ro−
ku – jest godny powszechnego poparcia.
Należy pozyskiwać, gromadzić wszelkie
pamiątki, dokumenty związane z sier−
pniowymi dniami chwały płockiej zbioro−
wości 1920 roku.
W czasie moich wędrówek po Polsce,
z kroniką prezentującą Płock, 7 września
1994 roku przyjął mnie dyrektor Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie płk. dypl.
Zbigniew Święcicki. Dokonał stosownego
wpisu w kronice i zaprowadził do jednej
z sal, w której eksponowany był obraz du−
żych rozmiarów „Obrona Płocka 1920 r.”,

Sygnały Płockie

Pamięć jak zadra

Wschodnie i Ziemię Lubuską. Zmarł 28
października 1138 roku w Sochacze−
wie, pochowany został wraz z ojcem
w Kaplicy Królewskiej w płockiej kate−
drze.
(m.d.)

ku i okolicy zamieszkiwali liczni członko−
wie rodziny Świątkowskich. Informację
tę potwierdzają również materiały zebra−
ne w Muzeum X Pawilonu Cytadeli War−
szawskiej w postaci kartotek więźniów
carskich, skazanych za udział w Powsta−
niach Styczniowym i Listopadowym, jak
również publikacje historyczne oraz do−
kumnety przechowywane w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
Poszukuję osób, które noszą nazwi−
sko Świątkowski/a i mogą udokumento−
wać (nawet ustnie) pokrewieństwo z Ka−
sprem Świątkowskim.
Jerzy Jan Świątkowski
Osoby, które mogą pomóc prosimy
o kontakt z naszą redakcją.

autorstwa Stanisława Batowskiego (1866−
1946) – batalisty. Okazało się, że muze−
um zakupiło ten obraz kilka dni przed mo−
ją wizytą. Dyrektor Święcicki zapewnił
mnie, że jeżeli władze Płocka zwrócą się
o wykonanie kopii tego obrazu, nie będzie
stawiał żadnych przeszkód.
Po powrocie do Płocka poinformowa−
łem o tym „odkryciu” Muzeum Mazo−
wieckie i Towarzystwo Naukowe Płoc−
kie. Do dziś sprawą nie wykazano zain−
teresowania.
Na kilka miesięcy przed kolejną rocz−
nicą, zwracam się do płockich samorzą−
dowców o podjęcie patriotycznej decyzji
o skopiowanie tego obrazu. Odtworzony
obraz Stanisława Batowskiego „Obrona
Płocka 1920 r.” powinien zawisnąć
w płockim ratuszu – do czasu utworze−
nia Muzeum Obrony Płocka.
Marian Wilk

Według zgodnej opinii nie tylko
władz, ale i społeczeństwa obu państw
stosunki polsko−ukraińskie nigdy nie
były tak dobre jak dzisiaj. Popierając
pomarańczowy ruch społeczny Polacy
udowodnili, że widzą w Ukrainie do−
brego sąsiada i przyjaciela. Jednak
kwestia stosunków polsko−ukraińskich
nadal obciążona jest pamięcią wyda−
rzeń z lat 1943 – 45.
Czas ten nacechowany jest ciężkim
ładunkiem emocji, choć dziś może
mniej w nas nieufności i uprzedzeń.
– Często spotykam ludzi, którzy pamię−
tają tamte czasy. Kobiety w Polsce pła−
cząc opowiadają, jak zamordowano ca−
łe ich rodziny. Mężczyźni, Ukraińcy
podciągają koszule i pokazują ślady po
polskich kulach – mówił dr Grzegorz
Motyka (na zdjęciu) podczas spotkania
w Książnicy Płockiej. To był kolejny
wykład z cyklu „IV Spotkania z Histo−
rią Najnowszą”, opowiadający o najbar−
dziej brutalnym, krwawym i wstydli−
wym okresie w historii obu narodów
czyli o „stosunkach polsko – ukraiń−
skich w l. 1939 – 1947”. Dr Motyka roz−
począł swój wykład od nakreślenia sy−
tuacji Ukraińców na ziemiach polskich
po I wojnie światowej; o niepodległo−

cja ludności polskiej na Wołyniu przez
oddziały OUN−UPA i ludność cywilną
to wynik poczucia bezkarności, jakie
towarzyszyło zbrodniom popełnianym
na tych terenach przez Sowietów
i Niemców. – Panowało przekonanie,
że można usuwać całe grupy ludzi i nic
się nie dzieje. Wydawało się to być nor−
mą – mówił Motyka. Rzeź wołyńska
trwała aż do lata 1944. W czasie całej
akcji zniszczono ponad 1000 polskich
miejscowości i zamordowano, często
w bestialski sposób, ponad 60 tys. Pola−
ków (wg strony ukraińskiej 35). Ofiara−
mi ukraińskiej akcji na Wołyniu byli
głównie Polacy, ale nie oszczędzano
też Żydów oraz tych Ukraińców, którzy
nie sympatyzowali z nacjonalistycz−
nym podziemiem. Wydarzenia na Wo−
łyniu zapoczątkowały odwet ze strony
polskiej. Na ziemi hrubieszowskiej, na
Podkarpaciu i na samym Wołyniu życie
straciło kilka tysięcy Ukraińców (ok. 2
tys. wg strony polskiej, wg strony ukra−
ińskiej – 10−12 tys.). Dr Motyka nawią−
zał również do akcji przesiedleńczej
„Wisła”, późniejszej współpracy WiN−
u z UPA oraz niegasnącej do 1960 r.
(likwidacja ostatniej grupy) nadziei
Ukraińców na niepodległe państwo.

ściowych dążeniach, powstaniu Organi−
zacji Ukraińskich Nacjonalistów i nara−
stającej brutalizacji ich działalności.
Wspomniał o, ustalonym na pierwszym
kongresie OUN, „dekalogu” nacjonali−
sty ukraińskiego. Pierwsze przykazanie
w nim brzmiało: Zdobędziesz ukraiń−
skie państwo, albo zginiesz walcząc
o nie. Wszelkimi możliwymi metodami,
nie wykluczając terroru i mordów. Dla−
tego zdaniem dr Motyki sojusz z Niem−
cami – naturalnym wrogiem Polski i (do
czasu) ZSRR – to nie był do końca ab−
surdalny pomysł. Oczywiście później
rachuby te się nie sprawdziły.
Dr Motyka skupił się jednak na Akcji
Antypolskiej na Wołyniu, a później
w Galicji Wschodniej oraz polskich ak−
cjach odwetowych. Jego zdaniem roz−
poczęta w sierpniu 1943 r. ekstermina−

Kolejne spotkanie z najnowszą histo−
rią 26 kwietnia (dr Jerzy Eisler, wykład
„PRL – państwo jednego narodu?”).
Niestety, planowany na 5 kwietnia
przyjazd dr Łukasza Kamińskiego
(„Stosunki polsko−czechosłowackie
1956−1970”) został odwołany.
(rł)

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

W naszym mieście stanie pomnik
Bolesława III Krzywoustego. Nie wia−
domo jeszcze dokładnie gdzie i jak bę−
dzie wyglądał. Pierwotnie miał stanąć
na Placu Narutowicza. Ale podczas se−
sji Rady Miasta zastępca prezydenta
Piotr Kubera wniósł autopoprawkę do
projektu uchwały, wykreślającą lokali−
zację pomnika.
Przypomnijmy, że pomysł postawie−
nia w naszym mieście pomnika Bole−
sława Krzywoustego zgłosił społecznik
– Marian Wilk. W 2003 roku zaprezen−
tował on makietę (na zdjęciu) poznań−
skiego rzeźbiarza Juliana Boss−Go−
cławskiego. Jednak płoccy artyści wy−
powiedzieli się krytycznie na jej temat.
Między innymi dlatego miasto chce te−
raz ogłosić konkurs na projekt pomni−
ka. Autor miałby wskazać również jego
lokalizację. W budżecie na projekt za−
rezerwowano 20 tys. zł. Sam pomnik
miałby być sfinansowany z budżetu
i darowizn sponsorów.
W 2006 roku mija 920. rocznica uro−
dzin Bolesława III Krzywoustego, któ−
ry wybrał Płock na siedzibę za czasów
swego panowania. Krzywousty był sy−
nem Władysława Hermana. Od 1106
roku był zwierzchnikiem księciem Pol−
ski; przyłączył do Polski Pomorze

W grudniu 1991 r. Polska jako pierwsze państwo uznało niepo−
dległość Ukrainy. Trzynaście lat później Polacy poparli niepo−
dległościowe dążenia Ukraińców, angażując się w tzw. Poma−
rańczową Rewolucję.

Dr Grzegorz Motyka – historyk,
pracownik Instytutu Studiów Poli−
tycznych PAN i Biura Edukacji Pub−
licznej Instytutu Pamięci Narodowej,
koordynator programu ukraińskiego
IPN. Współautor (razem z Rafałem
Wnukiem) książki „Pany i rezuny.
Współpraca AK−WiN i UPA w latach
1945−1947” (1997) oraz „Tak było
w Bieszczadach. Walki polsko−ukra−
ińskie 1943−1948” (1999).
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REQUIEM
DLA SZEHEREZADY
Skojarzenie co najmniej dziwne:
zważywszy na fakt, że postać sułtan−
ki Szeherezady – która, dzięki swym
talentom narracyjnym, ostatecznie
nie została zgładzona przez okrutne−
go męża – kojarzy się z Księgą tysią−
ca i jednej nocy, a przez nią... z krę−
giem kultury islamu. Mimo to jednak
ostatni koncert, jaki Płocka Orkiestra
Symfoniczna dała tej zimy, uczynił je
wręcz nieuniknionym: 18 marca
w sali PSM wykonano bowiem ża−
łobną Messe de Requiem (na ogół
znaną jako Requiem) Gabriela Fau−
rego, obok roziskrzonego baśniowy−
mi blaskami Orientu fresku orkie−
strowego Szeherezada Mikołaja
Rimskiego−Korsakowa.
Dzieła te, poza czasem powstania
(1888 – Szeherezada, 1888−1891 –
druga, obowiązująca wersja Requ−
iem), dzieli nieomal wszystko – toteż
zestawienie ich w tym samym pro−
gramie mogło się bezsprzecznie wy−
dać posunięciem tyleż śmiałym, co
doprawdy zagadkowym. Nie była to
zresztą jedyna zagadka omawianego
występu.
W rejestrze kompozycji Faurego
Requiem figuruje jako dzieło na so−
pran, baryton, chór mieszany, organy
i orkiestrę – co nie powinno budzić
jakichkolwiek wątpliwości w kwestii
obsady ani lokalizacji koncertu, wy−
magającego sali z dużymi organami.
Z tego ostatniego względu najlep−
szym miejscem wydawała się tutaj
katedra. Zdecydowawszy się na salę
PSM, trzeba było szukać rozwiązań
zastępczych i, szczęśliwie, wykorzy−
stano całkiem atrakcyjnie brzmiące
organy przenośne. Równie szczęśli−
wym pomysłem było zaproszenie ce−
nionego barytona warszawskiej Ope−
ry Kameralnej – Józefa Fraksteina
w charakterze solisty. Dlaczegóż
jednak Jose Maria Florencio (za−
mieszkały w Polsce Brazylijczyk,
w Płocku znany już jako dyrygent
koncertu inaugurującego sezon
2004/2005) postanowił zastąpić chór
mieszany chłopięcym? Był to
wprawdzie Poznański Chór Chłopię−
cy „Polskie Słowiki” (jeden z jego
członków całkiem udanie wykonał
partię sopranu), za życia swego zało−
życiela, Jerzego Kurczewskiego, wy−
soko ceniony w świecie, ostatnimi
czasy borykający się wszakże z po−
ważnymi problemami niekoniecznie
artystycznej natury. W efekcie niety−
powe Requiem francuskiego neoro−
mantyka – kameralne i zdumiewają−
co pogodne w sensie wyrazu, nie
zabrzmiało tego wieczoru nadmier−
nie przekonująco.
Podobne niebezpieczeństwo poja−
wiło się też w przypadku słynnej Sze−
herezady: „suity orkiestrowej” we−
dług autora, „czteroczęściowego poe−
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matu symfonicznego” albo nawet
„symfonii programowej” zdaniem
muzykologów. Definicje ekspertów
wydają się tu bliższe prawdy, jako że
ten przebogaty pod względem melo−
dyki i kolorystyki brzmienia cykl
obrazów symfonicznych, luźno zain−
spirowany wybranymi opowieściami
z Księgi tysiąca i jednej nocy (m. in.
Morze i okręt Sindbada), jest ściśle
zintegrowany tematycznie. Wymaga
też, zgodnie z duchem swej neoro−
mantycznej epoki, obsady wykonaw−
czej na poziomie wielkiej orkiestry
symfonicznej (80−120 instrumentali−
stów).
Wymogowi temu sprostała Orkie−
stra Filharmonii Narodowej pod ba−
tutą Wojciecha Michniewskiego pod−
czas płockiego prawykonania Szehe−
rezady wiosną 1976 roku w sali
miejscowego teatru. Niespełna trzy−
dzieści lat później, w nieporównanie
lepszej akustycznie sali PSM, ów cud
wykonawczy już się nie powtórzył.
Do zmagań z niełatwą partyturą Rim−
skiego−Korsakowa Płocka Orkiestra
Symfoniczna, nadal pod wodzą dziel−
nego Brazylijczyka, przystąpiła bo−
wiem w składzie niespełna sześćdzie−
sięcioosobowym. Trudno było w tej
sytuacji o należyte wyeksponowanie
imponującej gamy niuansów dyna−
micznych, kolorystycznych i wyrazo−
wych utworu, choć od strony koncep−
cji interpretacyjnej i warsztatu instru−
mentalnego wykonanie wyglądało na
więcej niż poprawne.
Pozostaje oczywiście kwestia, jak
dalece tak zredukowana obsadowo
Szeherezada jest jeszcze Szehereza−
dą? Mimo wszystko jednak był to
koncert ważny i potrzebny. Jak każ−
dy, przy okazji którego orkiestra,
zgodnie ze swym powołaniem, sięga
po repertuar symfoniczny wielkiego
kalibru.
A. Dorobek

Malarstwo rosyjskie
Prace Walerija Ledniewa i Natalii
Bażenowej pokaże w kwietniu płocki
Dom Darmstadt na wystawie zatytuo−
wanej „Współczesne malarstwo ro−
syjskie”. Walerij Ledniew (ur.
1940 r.) ukończył kierunek monu−
mentalnego malarstwa w Wyższym
Państwowym Instytucie Rzeźby i Ar−
chitektury im. Repina w Sankt Peter−
sburgu (praca dyplomowa pt. „Święto
ruskiej zimy” wyróżniona przez Pań−
stwową Komisję Egzaminacyjną
z przyznaniem stażu we Włoszech).
Brał udział we współczesnych ra−
dzieckich wystawach w Japonii i tere−
nie dawnych Niemiec Wschodnich.
Od 1973 r. pracował w katedrze pla−
styczno−graficznej Wyższego Rosyj−
skiego Uniwersytetu im. Gercena
w Sankt Petersburgu. Kolejno na sta−
nowiskach asystenta, st. wykładowcy,
docenta, profesora i kierownika kate−
dry. Malarstwo Ledniewa jest żywe,
niezwykle lekkie, nie przytłacza
mrocznym kolorytem, jest napojone
jasną poetycznością. Malarz znajduje
się w samym centrum współczesnego
życia, nie ucieka od niego i w sposób
szczególny widzi wszystko co piękne,
radosne i jasne.
Natalia Bażenowa (ur. w Mosk−
wie) ukończyła moskiewski pedago−
giczny Instytut im. Lenina. Członek

Stowarzyszenia Plastyków Rosji
i Międzynarodowego Stowarzysze−
nia Malarzy. Od 1977 roku uczestni−
czyła w ponad 200 wystawach w Ro−
sji i zagranicą, z czego trzydzieści
o charakterze autorskim. Stały
uczestnik i laureat ogólnorosyjskiego
konkursu malarstwa „Złota Kiść”,
„Alternatywy – 94”. Laureatka festi−
walu „Artiada – 98” za album „Mo−
skiewskie Muzy”. Prace malarki
znajdują się w galeriach, muzeach
i prywatnych kolekcjach w Rosji i w
trzydziestu krajach. W swojej twór−
czości Natalia Bażenowa zwraca się
ku świętym, religijnym tekstom.
Odłącza się od prozy życia, wchodzi
we wzniosły świat, tworząc poetyc−
kie obrazy. Malarka posiada serię
portretów, w których zwraca się ku
„portretoterapii”, wyzwalając ukryte
strony duszy portretowanego.
Wystawa została zorganizowana
we współpracy z Rosyjskim Ośrod−
kiem Nauki i Kultury w Warszawie
oraz z Regionalnym Stowarzysze−
niem „Wschód – Zachód”. Patronat
nad wystawą objął Ambasador Fede−
racji Rosyjskiej w Polsce oraz Prezy−
dent Miasta Płocka.
Otwarcie 5 kwietnia, o godz. 18. Ek−
spozycja czynna do 3 maja. Wstęp
wolny.
(opr. rł)

Oczami Anny Frank
Wystawa „Anna Frank – historia
na dzień dzisiejszy” przedstawia
dzieje rodziny Franków na tle histo−
rycznym, w okresie rządów NSDAP
i po ich upadku. Różne etapy z życia
Anny Frank zostały dobrane w taki
sposób, aby odnosiły się do czasów
współczesnych. Organizatorem wy−
stawy jest Dom Anny Frank w Am−
sterdamie, Berlińskie Centrum A.
Frank i Centrum Polsko – Niemiec−
kie w Krakowie, skąd wystawa przy−
jechała. Skierowana przede wszyst−
kim do gimnazjalistów („rówieśni−
ków” Anny Frank) ma ich zachęcić
do rozmowy o tolerancji, demokracji
i prawach człowieka. To ogromny
europejski projekt realizowany na

poziomie lokalnym, w różnych kra−
jach i miastach. Wystawie towarzy−
szą wykłady, dyskusje i prezentacje
filmowe.
Otwarcie wystawy połączone z wy−
kładem historycznym zaplanowano na
8 kwietnia, o godz. 12, w Bibliotece
dla Dzieci przy ul. Sienkiewicza 2. Na
zwiedzanie „Chotomek” zaprasza do
22 kwietnia.
Organizacja wystawy w Płocku by−
ła możliwa dzięki współpracy Książ−
nicy Płockiej, Wójta gminy Bodza−
nów i Koła Historycznego przy Gim−
nazjum w Bodzanowie. Patronat ho−
norowy objął Marszałek Wojewódz−
twa Mazowieckiego i Starosta Płoc−
ki.
(rł)
Sygnały Płockie
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Jeden z głównych animatorów płockiego Festiwalu Muzyki Jednogłosowej oświad−
czył przed jego tegoroczną, jedenastą edycją (11−13 marca), że być może okaże się
ona najtrudniejszą z dotychczasowych – w tym sensie, że utrzymanie poziomu
ubiegłorocznej, jubileuszowej imprezy, o prawdziwie doborowej obsadzie, istotnie
mogło się wydawać niezbyt realne. Najwidoczniej jednak najwyższą pieczę nad tym,
w pewnym sensie religijnym, festiwalem objął... sam Najwyższy – i pobłogosławił
koncertami równie pamiętnymi.

XI Festiwal Muzyki Jednogłosowej

Sacra i profana
gra szef grupy – Martin Uhlig). Charakter
zespołu znalazł odzwierciedlenie w ukła−
dzie programu, gdzie pieśni wiosenne
i letnie z XIII−XV wieku (oczywiście
o tematyce świeckiej, m.in. do słów Wal−
tera von der Vogelweide, największego
bodaj poety niemieckiego średniowiecza)
przeplatały się z interludiami instrumen−
talnymi, czasem o charakterze tanecznym
– jak na musica profana przystało.
Parateatralne elementy obu tych kon−
certów (muzycy niemieccy występowa−
li w strojach z epoki, a na kanwie pieś−
ni sporadycznie improwizowali dow−
cipne dialogi) znalazły kulminację
w dniu finałowym. LaReverdie, rodzin−
ny kwartet wokalno−instrumentalny
z Wenecji (dwie siostry Caffagni i dwie
siostry de Mircovich – na zdjęciu), zna−
ny z nagrań dla rozgłośni włoskich, nie−
mieckich, austriackich, belgijskich,
francuskich, holenderskich i słoweń−
skich, wyróżniony prestiżowymi nagro−
dami, przedstawił dramat liturgiczny
Historia Sancti Edmundi, czyli dzieje
świętego Edmunda, saksońskiego króla

JAN GAWRYŁKIEWICZ

Pojęcie „muzyki jednogłosowej” su−
gerowałoby pewien uniformizm reper−
tuarowo−wykonawczy – wszelako atu−
tem płockiej imprezy od pewnego cza−
su jest mądrze rozumiany eklektyzm,
w obrębie muzyki nie tylko średnio−
wiecznej. W roku bieżącym spróbowa−
no pokazać sztukę wokalną owej epoki
w obszarze dwóch odmiennych, choć
wzajemnie dopełniających się światów
dźwiękowych: musica sacra i musica
profana. Tę pierwszą reprezentował
zespół wokalny Schola Sanctae Crucis,
założony w 1997 roku przy stołecznej
Akademii Teologii Katolickiej i działa−
jący pod kierownictwem artystycznym
muzykologa Michała Siciarka. Przed−
stawił on Ciemne Jutrznie Wielkiego
Piątku, czyli cykl modlitw nocnych,
podzielony na trzy „nokturny”, dopeł−
nione „laudesami”, zwanymi dziś jutrz−
nią (przymiotnik „ciemny” bierze się
stąd, że w trakcie nabożeństwa stopnio−
wo wygaszano kolejne świece, by za−
kończyć wszystko w zupełnej ciemno−
ści). Jutrznie od strony formalnej skła−

dają się z ustępów czytanych i z psal−
mów, później opracowywanych w fak−
turze polifonicznej (zwłaszcza Misere−
re, najbardziej chyba znany w wersji
Gregorio Allegriego). W płockiej kate−
drze zalśniły one szlachetnym blaskiem
pierwotnej monodii, zainscenizowane
jak prawdziwe nabożeństwo wielko−
piątkowe, ze stopniowym wygaszaniem
świec i „perkusyjnym” hałasem na za−
kończenie.
Perkusyjne dźwięki rozbrzmiewały też
w drugim dniu festiwalu, kiedy to wystą−
pił przesympatyczny Ensemble Nimmer−
selich z Lipska, znany i ceniony w całej
Europie dzięki koncertom w kościołach
i klasztorach, a także na festiwalach mu−
zyki dawnej. Jest to zespół wokalno−in−
strumentalny, używa bowiem szerokiego
zestawu replik instrumentów średnio−
wiecznych (m.in. szałamaje, flety, dudy,
portatyw, perkusjonalia i lutnia, na której
Sygnały Płockie

Wschodniej Anglii, zamordowanego
w 870 roku przez Duńczyków. Program
składał się z trzech części – historii ży−
cia bohatera, opisu jego męczeńskiej
śmierci oraz pieśni pochwalnych, z ła−
cińską narracją w roli swoistego leitmo−
tivu – i odznaczał pieczołowitością re−
konstrukcji atmosfery średniowiecz−
nych przedstawień liturgicznych.
Tak czy inaczej, udział w płockim fe−
stiwalu wykonawców rangi LaReverdie
czy Ensemble Nimmerselich świadczy
o jego rosnącym prestiżu międzynaro−
dowym. Zdążył się on już stać prawdzi−
wą wizytówką miasta – co warto pod−
kreślić także dlatego, że – jak przypo−
mina ks. Andrzej Leleń w festiwalo−
wym programie – od wieków średnich
po czasy baroku Płock był jednym
z ważniejszych ośrodków na muzycz−
nej mapie Polski, nie tylko w sensie
musica sacra.
Andrzej Dorobek

Forma na Polonię, na chleb powszedni, na opłatek, na babkę świąteczną i na baranka
wielkanocnego

Uważany za jednego z najważniejszych przedstawicieli nurtu
religijnego w sztuce współczesnej ma na swoim koncie również
udział w słynnej wystawie „Ars erotica” w Muzeum Narodo−
wym w Warszawie

Z szat obnażony
Rzeczywiście nagość w malarstwie
Tadeusza Boruty może wprawić widza
w zakłopotanie. On sam potwierdził
w jednym z wywiadów, że niektórzy
odbiorcy twierdzą wręcz, że nawet jego
religijne obrazy mają podtekst erotycz−
ny. Niewątpliwie jest malarzem ciała.
Modelem do jego prac jest on sam, jak
mówi z wyboru i oszczędności.
Najnowsza wystawa w Płockiej Gale−
rii Sztuki zatytułowana „Figur racje”,
prezentująca obrazy Tadeusza Boruty,
otwarta została w wigilię Niedzieli Pal−
mowej. Trudno wyobrazić sobie lepszy
moment (rozpoczynający się Wielki Ty−
dzień). Inspiracją dla większości jego
monumentalnych i symbolicznych prac
jest bowiem ikonografia chrześcijańska,
motywy biblijne, ewangeliczne i pasyj−
ne. – Moje obrazy chcą mówić o czło−
wieku. Chcą wyrazić pytanie o istotę na−
szej egzystencji wobec Boga, człowieka,
świata – mówił artysta podczas otwarcia
wystawy w Płocku. Sceny ze Starego
i Nowego Testamentu, z życia Chrystu−
sa i świętych artysta wplata w wymiar
codziennej egzystencji i własnej biogra−
fii. Boruta precyzyjnie modeluje swoje
postacie, pieczołowicie tworzy draperie,
używając przy tym zwykle chłodnych
barw, wybuchających niekiedy zimnym
szkarłatem (Z szat obnażony, Pieta). Sa−
ma nagość, a raczej ubieranie się i obna−
żenie jest u niego manifestacją tożsamo−
ści i jej przemian. Św. Franciszek, zrzu−
cając publicznie na rynku w Asyżu swo−
je ubranie, manifestuje zmianę swojego
życia; z świeckiego na duchowne. Cie−
lesność ma tu wymiar egzystencjalny.
Mówi o przemijaniu, cierpieniu i samot−
ności.
Na wystawie znajdziemy również,
zamówione pięć lat temu przez Andę
Rottenberg, prace na temat Polonii
z okazji wystawy na 100−lecie Zachęty.
Jest to cykl martwych natur przedsta−
wiających formy na baranka wielka−
nocnego, chleb, babkę świąteczną. Ar−
tysta odnosi się do silnie zakorzenio−

nych w tradycji polskiej elementów
obrzędowości jednocześnie dotykając
naszej tożsamości i religijności. Warto
zastanowić się, czy nie są to już tylko
puste formy? Wystawa czynna do 9
kwietnia.
(rł)

Tadeusz Boruta urodzony 14
grudnia 1957 roku w Krakowie. Ma−
larz, eseista i teoretyk sztuki, pedagog.
Studiował malarstwo w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych (1979−83,
dyplom z wyróżnieniem w pracowni
prof. Stanisława Rodzińskiego) i filo−
zofię na Papieskiej Akademii Teolog−
icznej w Krakowie (1980−84).
Swoje obrazy i rysunki prezentował
na ok. 42 wystawach indywidualnych
i ponad 140 zbiorowych w kraju i za
granicą. W latach 80. ubiegłego wieku
współtworzył niezależny ruch kultu−
ralny. Autor książki „Szkoła patrze−
nia. Obrazowanie świąt kościelnych
w dziełach wielkich mistrzów” (Wy−
dawnictwo „Jedność”, Kielce 2003).
Teksty o sztuce najczęściej publikuje
w „Tygodniku Powszechnym”, „Zna−
ku”. Był wykładowcą krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych (1984−85),
w latach 1998−2000 wykładał filozo−
fię sztuki w Europejskiej Akademii
Sztuk w Warszawie, a od roku 2004
prowadzi Pracownię Malarstwa w Ar−
chitekturze w Instytucie Sztuk Pięk−
nych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Laureat wielu nagród i wyróżnień.
Był stypendystą Centro Incontri e Stu−
di Europei (Rzym 1986), Facoltŕ di Te−
ologia (Lugano 1995). Autor polichr−
omii w kościele parafialnym pw. św.
Jana Chrzciciela w Lubniu koło My−
ślenic (1996−97), kościele parafialnym
w Harbutowicach koło Sułkowic
(2001) i obrazów ołtarzowych w klasz−
torze benedyktynek w Monte San Sa−
vino we Włoszech (1992−93, wspólnie
z żoną Aldoną Mickiewicz).
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Guzik z pętelką

Teatr Młodego Aktora
Tegoroczna „Heca” rozpocznie się 9
czerwca, o godz. 10. Płocki Kramik Tea−
trów Dziecięcych i Młodzieżowych już
po raz szesnasty organizuje Młodzieżo−
wy Dom Kultury. Ideą konkursu jest
spotkanie dzieci, młodzieży i nauczycie−
li, instruktorów kochających teatr oraz
wspólne obejrzenie różnych form teatru
dziecięcego i młodzieżowego jako do−
robku ostatniego roku kulturalno
– oświatowego. Na zgłoszenia (z kaseta−
mi video z nagranym spektaklem) orga−
nizatorzy czekają do 23 kwietnia. Nale−
ży je nadsyłać na adres MDK, ul. Tum−
ska 9, 09−400 Płock. Każdy teatr może
zgłosić tylko jeden spektakl. Rada Arty−
styczna Kramiku do 14 maja potwierdzi
udział teatru w konkursie.
Na prezentacje uczestnicy mają od
20 do 30 min. Czas montażu scenogra−
fii i przygotowania grupy na scenie nie
może przekraczać 15 minut. Organiza−
torzy zapewniają sprzęt oświetleniowy,
nagłaśniający oraz specjalistyczną ob−
sługę sceny. Prezentacje konkursowe

odbywać się będą na scenach sal wido−
wiskowych oraz w plenerze.
9 i 10 czerwca o godz. 20 odbędą się
spotkania warsztatowe jurorów i instruk−
torów na temat obejrzanych spektakli.
Jury będzie brało pod uwagę dobór re−
pertuaru, ogólny wyraz artystyczny i sce−
niczny, inscenizację, reżyserię, muzykę,
choreografię oraz wykonanie: kulturę
słowa, gest, oryginalność pomysłu.
Organizatorzy przewidują następujące
nagrody: Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu, Prezydenta Miasta Płocka, Kura−
tora Oświaty oraz Młodzieżowego Dom
Kultury. Wyróżnienia dla zespołów, na−
grody specjalne dla nauczycieli, reżyse−
rów, scenografów, muzyków – za najlep−
sze prezentacje, oryginalny pomysł. Rów−
nolegle będzie obradowało jury, w skład
którego wejdą wytypowani przez teatry
przedstawiciele zespołów. Młode jury
przyzna swoją nagrodę. Zakwalifikowane
przez Radę Artystyczną Kramiku zespoły
teatralne otrzymają szczegółowy program
do 28 maja 2005 roku.
(rł)

Tańcząc w ciemnościach
Nie było świec, przygaszonego świat−
ła, tylko ciemność, słowa i saksofon. Ta−
ki sposób prezentacji swojego dorobku
proponują twórcy biorący udział w pro−
jekcie „Liryczne Mosty”. To długofalo−
wy, wielojęzyczny projekt prezentacji
niewidomych europejskich poetów.
Pomysłodawcą „Lirycznych mostów”
jest niemiecki poeta, Bernd Kebelmann,
który stracił wzrok około 20 lat temu.
Nadrzędnym celem projektu jest prezen−
tacja i dokumentacja myśli i odczuć nie−
widomych poetów Europy podczas wie−
czorów autorskich i słuchowisk radio−
wych. Wieczory odbywają się w zupeł−
nie zaciemnionym pomieszczeniu nie
dlatego, by zademonstrować słucha−
czom kalectwo autorów, lecz aby umoż−
liwić publiczności szczególną koncen−
tracje na języku i dźwiękach. Każdy
wieczór prowadzony jest w trzech języ−
kach: w języku kraju, w którym odbywa
się spotkanie i w dwóch językach ob−
cych (w Płocku był to niemiecki i fla−
mandzki). Ilustracją muzyczną do tek−
stów lirycznych była muzyka w wyko−
naniu Wojciecha Staroniewicza – sakso−
fonisty jazzowego. Z płocczanami obok
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Kebelmanna spotkali się Patricia San−
ders (poetka i dziennikarka z Holandii)
i Andrzej Bartyński (poeta i pieśniarz
z Wrocławia). Wstęp i tłumaczenia tek−
stów przygotowała Małgorzata Pło−
szewska – poetka, tłumaczka, asystentka
projektu – płocczanka, od 1985 r. miesz−
kająca w Niemczech.
Tegoroczna, piąta już edycja Lirycz−
nych Mostów zatytułowana „Korzenie
słów, sylab, drzew, krajobrazy mowy”,
prezentowana jest w Niemczech (Brema,
Kilonia i Lubeka) oraz w dwóch mia−
stach w Polsce; w Sopocie i w Płocku (w
Domu Darmstadt, 13 marca).
(rł)
Usprawiedliwienie
Kiedyś przyniosłeś do mnie jabłko
Bez oczu
ust
i nosa
mówiąc
okrągłość
od tego czasu
nie znam prostych linii
dlatego światło jest zagadką
Andrzej Bartyński

ne miejsca. Dla chętnych nauczycieli
MDK proponuje rozmowy warsztatowe
na temat obejrzanych spektakli, doboru
materiału i wykonania. Organizatorzy
sugerują, aby dekoracje były skromne.
Liczy się przede wszystkim prezentacja
i zabawa dzieci.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15
kwietnia. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Młodzieżowym Do−
mu Kultury im. Króla Maciusia Pier−
wszego (ul. Tumska 9) lub pod nr tel.
262 28 30. Istnieje możliwość, po
wcześniejszej rozmowie telefonicznej,
obejrzenia miejsca prezentacji i próby
w godz. 9−14 począwszy od 11 kwiet−
nia b.r.
(rł)

Monika wybrała wiersz Rilkego, Ada piosenkę grającego hip−
hop Bushido. Trafiły w dziesiątkę. Obie pojadą do Darmstadt.

Niemiecki w słowie
i w kolorze
Są laureatkami IV edycji konkursu
recytatorskiego poezji i prozy niemiec−
kiej oraz konkursu plastycznego pt.
„Niemcy – nasz zachodni sąsiad”. Do
Moniki Lewczuk (Jagiellonka) i Ady
Mrowińskiej (Gimnazjum nr 5) dołą−
czą: Paweł Uciński (SP nr 20) i Justyna
Bornińska (Gimnazjum nr 5). Oboje
zwyciężyli w konkursie plastycznym.
Paweł w swojej pracy wykorzystał mo−
tywy flag obu krajów. W polską wkom−
ponował krajobraz z lasami i jeziorami,
w niemiecką – wysokie wieżowce i sa−
molot Lufthansy. – Nie wierzę. Nie wie−
rzę, że wygrałem – mówił Paweł po og−
łoszeniu wyników. Twierdzi, że nie zna
niemieckiego, ale do wakacji chce nad
tym popracować korzystając ze słowni−
ka, który znajduje się w komputerze ta−
ty. Monika, która uczy się niemieckie−
go od 6 lat, brała już udział w konkur−
sie jako gimnazjalistka. Rok temu zdo−
była trzecie miejsce. – Już wtedy mia−
łam wybrać wiersz Rilkego, ale miałam
za mało czasu aby się przygotować –
opowiada. Teraz wie, że to był dobry
wybór. Po raz pierwszy odwiedzi na−
szego zachodniego sąsiada. Lubiąca
niemiecki hip−hop Ada dobrze zna ję−
zyk Rilkego. Była kilka razy za Odrą,
odwiedzając tatę, który mieszka
w Niemczech.
Wzorem ubiegłych lat główną na−
grodą w konkursach jest kilkudniowy
pobyt w Darmstadt. W tym roku od 29
maja do 4 czerwca. Zdobywcy II i III
miejsca otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez firmę Deichmann
oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki,
a pozostali uczestnicy zostali wyróż−
nieni pamiątkowymi dyplomami.
Koszty pobytu w Darmstadt pokrywa
w całości strona niemiecka, a laureaci
konkursów będą mogli zwiedzić m.in.
tamtejsze Wzgórze Matyldy, Plac Lui−
zy czy Niemiecki Instytut Kultury Pol−
skiej w Darmstadt.
(rł)
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Kramik Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "HECA 2004"

MDK czeka na przedszkolaków, któ−
rzy kochają zabawę w teatr. Już po raz
dziewiętnasty Król Maciuś organizuje
Przegląd Teatrów Przedszkolnych „Gu−
zik z pętelką”. Do udziału mogą się
zgłosić teatry kukiełkowe, żywego pla−
nu, działające w przedszkolach, biblio−
tekach i domach kultury.
Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza
młodych aktorów w wieku od 3 do 6
lat. Czas prezentacji nie powinien prze−
kraczać 15−20 min. Początek imprezy
w piątek 22 kwietnia 2005 r. o godz.
9.00 w Domu Króla Maciusia.
Przegląd to przede wszystkim wspól−
na zabawa, a nie rywalizacja. Tak, jak
w ubiegłym roku, nie będą przyznawa−

Paweł Uciński z SP nr 20

Wyniki konkursu recytatorskiego dla:
– szkół gimnazjalnych
1. Adriana Mrowińska (Gimnazjum nr 5)
2. Wioleta Kowalska (Gimnazjum nr 3)
3. Edyta Czachorowska (Gimnazjum nr 4)
– szkół ponadgimnazjalnych
1. Monika Lewczuk (LO im. Wł. Jagiełły)
2. Marta Gapińska (LO im. St. Małachow−
skiego)
3. Barbara Szczutowska (LO im. St. Mała−
chowskiego)

Wyniki konkursu plastycznego dla:
– szkół podstawowych:
1. Paweł Uciński (SP nr 20)
2. Joanna Orlińska (SP nr 20)
3. Michał Rybicki (SP nr 20)
3. Patrycja Wiśniewska (MDK)
– szkół gimnazjalnych:
1. Justyna Bornińska (Gimnazjum nr 5)
2. Michał Hryniewiecki (Gimnazjum nr 5)
3. Ewa Dąbrowska (Gimnazjum nr 5)

Sygnały Płockie

* ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI * ROZMAITOŚCI *

Niezwykle udanie zainaugurowali rozgrywki rewanżowej rundy wiosennej piłkarze płockiej
Wisły. Podopieczni Mirosława Jabłońskiego pokonali odwiecznego rywala Lecha Poznań,
z którym w kilku poprzednich sezonach notowali same remisy.

Lech (nareszcie!) pokonany
Od samego początku spotkanie
ułożyło się po myśli płocczan, bo już
w 5. minucie dokładne dośrodkowa−
nie młodego Adriana Mierzejewskie−
go celnym strzałem głową w światło
bramki wykorzystał Dariusz Gęsior.
Zupełnie zaskoczony bramkarz gości
Waldemar Piątek nie miał szans na
obronę tego precyzyjnego strzału. Po
stracie bramki Lechici próbowali od−
wrócić niekorzystny wynik, ale spo−
tykali się w okolicach 16 metra od
bramki Jakuba Wierzchowskiego
z dobrze dysponowaną defensywą
gospodarzy. Na szczególne wyróż−
nienie zasługuje Żarko Belada, które−
go nieustępliwość znalazła uznanie
u płockich kibiców. Nieco słabiej
wypadli dwaj pozostali zawodnicy
z bałkańskiego zaciągu. Vujowić
i Pekowić braki techniczne nadrabia−
li jednak wolą walki i zaciętością
w pojedynkach z poznańskimi za−
wodnikami.
Po 10 minutach od zdobycia gola,
piłkarze Wisły sprowokowali rzut
wolny w okolicach 18. metra. Po
strzale Damiana Nawrocika piłka
zmierzała wprost w ręce Wierz−
chowskiego. Wtedy bramkarz Wi−
sły wypiąstkował piłkę wprost
przed siebie. Z takiego prezentu
skorzystał Marcin Scherfchren, któ−
ry silnym uderzeniem umieścił pił−
kę w siatce. I tak z prowadzenia 1:0
po niezłej grze zrobił się mało sym−
patyczny remis 1:1.
Płocczanie jednak nadal „grali
swoje”. Co chwila Wahan Gewor−

Marcin Wasilewski

Dariusz Gęsior

gian i Adrian Mierzejewski stwarzali
zagrożenie pod bramką rywala. Zna−
komitą okazję miał także Ireneusz Je−
leń, który powraca do pełnej dyspo−
zycji po kontuzji, lecz sytuację sam
na sam z Piątkiem niestety przegrał.
Po zmianie stron obraz gry nie
uległ zmianie. Wisła atakowała
a Lech próbował sporadycznie wy−
prowadzać kontry. W 51. minucie
prawą stroną boiska popędził na
bramkę rywali Marcin Wasilewski.
Próba dośrodkowania na głowę któ−
regoś z partnerów zakończyła się cel−
nym strzałem w światło bramki. Po−
mógł z pewnością przy tym wiatr,
który tego dnia był sprzymierzeńcem
piłkarzy Wisły w drugiej części me−
czu. Piłkarze Lecha po stracie tego
gola postawili wszystko na jedną kar−
tę. Atak za atakiem sunął na bramkę

Wierzchowskiego. Całe szczęście, że
poprawnie sprawowała się linia de−
fensywna wiślaków, bo sytuacji na
wyrównanie Lechici mieli kilka.
A ponieważ szczęście sprzyja lep−
szym to wynik już do końca nie uległ
zmianie. Szkoda tylko że arbiter
główny spotkania nie sprostał tym
sportowym zawodom. Wprawdzie
nie faworyzował żadnej z drużyn
zbyt widocznie, ale dopuszczał mo−
mentami brutalne faule, zapominając
o – przynajmniej – żółtych kartoni−
kach w kieszeni.
Cała kolejka ligowych spotkań
ułożyła się bardzo korzystnie dla na−
szych piłkarzy, którzy awansowali
w tabeli na 5. miejsce, ale strata do
miejsca premiowanego udziałem
w europejskich pucharach wydaje się
jednak zbyt duża.
P.N.

Chłopak z Łapanowa

Do końca marca w salonie Forda
można było oglądać wystawę fotogra−
ficzną poświęconą tragicznie zmarłe−
mu kierowcy rajdowemu Januszowi
Kuligowi.
Ponad 150 zdjęć z 12−letniej kariery
Kuliga, przygotował krakowski dzienni−
karz i fotoreporter Robert Magiera (na
zdjęciu z Kuligiem). – Janusz był bardzo
skromny – przypominał swojego przyja−
Sygnały Płockie

ciela. – Chłopak z Łapanowa swoją ka−
rierę rozpoczynał fiatem 126p., później
były m.in. toyota, opel, renault i ford.
Kulig był wielokrotnym mistrzem
Polski i wicemistrzem Europy. Zmarł
tragicznie w lutym 2004 roku na
strzeżonym przejeździe kolejowym
w Rzezawie koło Bochni. Dróżni−
czka z nieznanych przyczyn nie opu−
ściła szlabanu.

Na wernisażu można było rów−
nież obejrzeć dwa filmy z rajdów,
w których występował Janusz Ku−
lig. Organizatorami wystawy „Ku−
lig Forever” byli: Automobilklub
Ziemi Płockiej i firma Michalski
Motors. Po Krakowie i Płocku wy−
stawę zobaczą mieszkańcy m.in.
Wrocławia, Świdnicy, Tychów
i Warszawy.
(m.d.)

Taniec−łamaniec
Warsztaty tańca break−dance (12 marca)
w płockim MDK prowadził Robert Nieznań−
ski, choreograf i założyciel grupy „Scrap Be−
at”, znany m.in. ze współpracy z Reni Jusis
i Krzysztofem „Kasą” Kasowskim. Zajęcia
odbyły się w ramach projektu „BREAK
DANCE nasz płocki styl”, na którego realiza−
cję „Król Maciuś” otrzymał dofinansowanie
z Funduszu Grantowego „Forum dla Płocka”.
Na warsztatach spotkało się prawie 30 sympa−
tyków tego tańca i przez ponad 5 godzin wspól−
nie uczyli się, doskonalili technikę tańca i popra−
wiali swoją kondycję fizyczną. Warsztaty skła−
dały się z trzech części: ćwiczeń rozciągających,
tańca break−dance i electro boogie. Ciekawostką
były kroki do układu egipskiego, które mogłyby
się spodobać także dziewczętom zainteresowa−
nym tańcem nowoczesnym.
Dla niektórych uczestników zajęć zaskocze−
niem był poziom sprawności fizycznej jaki trze−
ba posiadać, aby tańczyć break−dance, a idealnie
rozciągnięte ciało to dopiero podstawa, by
w ogóle zacząć ćwiczyć. Ci, którzy wytrwali,
a zostało ich ponad 20, opuścili MDK szczęśliwi
i „głodni” dalszej wiedzy na temat tego tańca.
Na kolejne zajęcia pod kierunkiem Roberta
Nieznańskiego Młodzieżowy Dom Kultury za−
prasza 23 kwietnia, a do tego czasu uczestnicy
warsztatów mogą spotykać się w każdy ponie−
działek od godz. 15.00 do 16.30 w MDK, ul.
Tumska 9, by doskonalić własną sprawność fi−
zyczną i umiejętności taneczne.
(rł)

z redakcyjnej poczty
Pan
Eugeniusz Iwiński
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
My, uczniowie Szkół Podstawowych nr 11, 17,
21 oraz Gimnazjów nr 4, 5 i 6 w Płocku składamy
Panu, a także Paniom z grona pedagogiczne−
go i personelu obsługi Szkoły Podstawowej nr
16 w Płocku gorące podziękowania za umożli−
wienie nam „Wiślanym Wojownikom”, członkom
VII Środowiskowej Drużyny Wodnej Młodzieżowe−
go Klubu Wodniaków „ORLIKI 2000” w Płocku
przeprowadzenia podczas minionych ferii zimo−
wych 2005 r. na terenie SP nr 16 zajęć szkolenio−
wych z zakresu bezpiecznego obcowania z wodą
i ratownictwa załóg żaglowych łodzi turystycznych,
przygotowujących nas do udziału w wakacyjnych
spływach Wkrą, Narwią, Bzurą i Wisłą.
Mamy nadzieję, że wkład Państwa w rozwój
naszego, skromnego jeszcze klubu jako stowa−
rzyszenia uczniów, nauczycieli i rodziców, zaowo−
cuje nie tylko postępami w nauce i wynikami na
wiosenno – letnich imprezach wodniackich dla
dzieci i młodzieży, ale być może doprowadzi
w przyszłości do powstania przy SP nr 16 kolejnej
środowiskowej drużyny wodnej.
Zapraszamy uczniów, nauczycieli i opieku−
nów Szkolnego Koła Turystyki przy SP nr 16 do
udziału w wiosenno−letnich spotkaniach z naszą
Sekcją podczas turystycznych rajdów i spływów
po Mazowszu oraz wodniackich treningach że−
glarsko−ratowniczych na zbiorniku wodnym SO−
BÓTKA w Płocku
Patryk Góralewski, Adam Piotrowski Maciej
Duchewicz, Damian Szmulewicz, Michał
Ciarkowski, Bartłomiej Pankowski, Kamil
Ciarkowski, Adrian Lewandowski, Mateusz
Obarowski, Piotr Szczęsny, Mateusz
Machnacki, Kamil Czubakowski
(członkowie VII−ej Środowiskowej Drużyny
Wodnej „WIŚLANI WOJOWNICY 2005)
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Pejzaż gimnazjalisty

Oczami dziecka
Już po raz piąty
uczniowie z Gimna−
zjum nr 1 w Płocku
wystawiają w ratu−
szu swoje prace pla−
styczne. Wszystkie
powstały pod okiem
Leszka Stanisław−
skiego, nauczyciela
plastyki. Jedna lek−
cja plastyki tygod−
niowo to za mało,
aby je przygotować.
Dlatego młodzież
pracowała w domu, a w szkole konsultowała realizacje projektów.
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 uczestniczą w konkursach, wystawach malarstwa
oraz redakcji gazety ściennej dostępnej na korytarzu szkolnym. Prace młodzieży
sukcesywnie są eksponowane w gmachu szkoły oraz poza nią. Pracownia plastyki
mieści także bogatą galerię prac dzieci i młodzieży z kilkunastu państw.
Ostatnia wystawa prezentowana jest przy auli, na I piętrze płockiego ratusza. (rł)

Aż 1167 prac nadesłano na III Regionalny Konkurs Plastyczny „Tradycje wielkanocne”.
– W konkursie wzięły udział dzieci ze stu placówek – powiedziała na rozstrzygnięciu Anna
Liśkiewicz z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
Prace oceniano w pięciu kategoriach: 3−6 lat, klas I−III, klas IV−VI, gimnazjum i oddziel−
nie makiety. Jury nagrodziło aż 53 prace. Pod uwagę brano: kolorystykę, pomysł, kompo−
zycję, treść i różnorodność zastosowanych materiałów.
Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy oraz artykuły papiernicze i plastyczne. Dyplomy
odebrali również opiekunowie. – Dobry nauczyciel jest jak drogowskaz – mówiła Anna Liśkie−
wicz. – Radzi, pomaga, wskazuje. To dzięki niemu dzieciaki uczą się nie kopiować pocztówek.
Najlepsze prace można było oglądać na wystawie pokonkursowej w Domu Darmstadt. (m.d.)
Na zdjęciu: Praca Oli Kępczyńskiej z Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku

Praski sposób
Otóż na osiedlach mieszkaniowych
w Pradze (na Starówce nie widziałam)
przy koszach na śmieci zawieszone są
papierowe torebki z wyprofilowaną
tekturką w środku. Po złożeniu tworzy
się z niej mała łopatka, którą można po−
debrać to, co zostawił nasz ulubieniec
i włożyć razem z łopatką do torebki.
Nie wiem ile w Pradze jest psów, ani
ilu posiadaczy czworonogów z takiego
sposobu korzysta, ale na praskich traw−
nikach psich odchodów jest znacznie
mniej (nie powiem, żeby nie było ich
w ogóle). Torebki produkowane są
z makulatury z nadrukiem – instrukcją
obsługi i podziękowaniem za ich uży−
wanie.
(j)

Jubileusz Izby Lekarskiej
Płocka Izba Lekarska obchodzi swoje 15−lecie. Uroczystości odbędą się 2 kwietnia w sali
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. W programie m.in. historia Izby, medale dla lekarzy
i koncert Scola Medicorum – recytujących i śpiewających własne teksty medyków. Organizato−
rzy zapraszają serdeczne wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny, początek godz. 18. (j)
Na zdjęciu: I Zjazd delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w 1989 roku (od lewej): Wła−
dysław Jabłczyński – przewodniczący Sądu Lekarskiego, Elżbieta Matlachowska−Ciska –
komisarz wyborczy i Zbigniew Jędrzejewski – pierwszy przewodniczący OIL

Pisane, wyszywane i klejone

EWA JASIŃSKA

Zawsze wiosną, gdy stopnieją śniegi,
a trawa jeszcze nie urosła nasilają się
skargi na nadmiar psich odchodów, nie
wspominając o tych, które trafiają się
na chodnikach i są widoczne przez cały
rok. Może warto skorzystać z pomysłu
naszych południowych sąsiadów?

„Oaza” i „Nasz Krąg” zdobyły pier−
wszą nagrodę w konkursie „Pisanka
w kompozycji wielkanocnej” zorganizo−
wanym dla miejskich świetlic i klubów
środowiskowych. „Oaza” to Świetlica
Miejska nr 11, „Nasz Krąg” to Klub Pro−
filaktyki Środowiskowej. Prowadzi je
Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta
w Płocku. Dla zwycięzców Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych UMP –
organizator konkursu – ufundował dwie
mini−wieże. Drugiej nagrody nie przyz−
nano. Zdobywcy trzeciego miejsca, czy−
li Świetlica Środowiskowa „Dom Ma−
rzeń” dostali radiomagnetofon, piłkę
i statyw. Pozostałych dziewięciu uczest−
ników otrzymało wyróżnienia.
(rł)

