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Już po raz czwarty mieszkańcy na−
szego miasta mogą wybrać Płoccza−
nina Roku. Kapituła, w skład której
weszli: Prezydent Miasta, przedsta−
wiciele płockich uczelni i redaktor
naczelny Gazety Wyborczej – Płock,
nominowała do tej zaszczytnej na−
grody czterech panów: Krzysztofa
Dmoszyńskiego, Tomasza Korgę,
Aleksandra Niewelińskiego i ks.
prof. Czesława Rychlickiego. 

Symbolicznego Srebrnego Bolka
otrzyma ten, którego przez głoso−
wanie na kuponach „Gazety Wy−
borczej – Płock” wybiorą płoccza−
nie. Nominowani to osoby, które
w 2003 roku wyróżniły się w swo−
ich dziedzinach i zrobiły wiele dla
mieszkańców naszego miasta.

Dotychczas tytuły Płocczanina
Roku otrzymali: w 2000 roku – An−
na i Wiktor Bramscy, w 2001 – Ma−
rzena Kalaszczyńska, a w 2002
– Bogusław Osiecki. (m.d.)

Płocczanin Roku 2003

Tomasz Korga – prezes
Hospicjum Płockiego pod
wezwaniem św. Urszuli Le−
dóchowskiej oraz radny Ra−
dy Miasta Płocka. W ubieg−
łym roku rozpoczął budowę
nowego skrzydła hospi−
cjum.

Aleksander Niweliński jest
dyrektorem płockiego zoo.
W ub.r. zamieszkały w nim
słonie, po raz pierwszy
w Polsce urodził się gibbon
ungko. Powstały także no−
we wybiegi dla hipopota−
mów karłowatych, kangu−
rów i strusi emu.

Krzysztof Dmoszyński – pre−
zes Wisły Sportowej Spółki
Akcyjnej. W 2003 r. jego pił−
karze nożni utrzymali się
w ekstraklasie, dotarli do fina−
łu Pucharu Polski. Szczypior−
niści zdobyli wicemistrzostwo
Polski oraz wystąpili w euro−
pejskich pucharach.

Ks. prof. Czesław Rychlicki
został członkiem Papieskiej
Akademii Teologicznej
w Watykanie. W jej skład
wchodzi zaledwie ok. 40 osób
z różnych krajów. Ksiądz po−
maga papieżowi i Kongregacji
Doktryny Wiary.

Kwietniowe sesje Rady Miasta, na któ−
rych radni rozliczają Prezydenta z rocznej
działalności, zawsze budzą sporo emocji.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gmin−
nym „uchwała rady gminy w sprawie nie−
udzielenia wójtowi (w naszym przypad−
ku prezydentowi) absolutorium jest rów−
noznaczna z podjęciem inicjatywy prze−
prowadzenia referendum w sprawie od−
wołania wójta (prezydenta)” – art. 28a.

Podstawą oceny są sprawozdania
z realizacji uchwał Rady Miasta za po−
przedni rok i realizacji budżetu, opinia

Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami
pozostałych komisji stałych Rady oraz
opinia Regionalnej Izby Obrachunko−
wej. Wszystkie opinie były pozytywne,
choć nie bez zastrzeżeń.

Prezydent powiedział

Po raz pierwszy mam dziś okazję
przedstawienia Państwu sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za pierwszy
pełny rok mojej działalności. Sprawo−
zdanie za 2003 rok sporządzone zostało
w oparciu o budżet miasta, który uchwa−
lony został w wyjątkowych okoliczno−
ściach, zawierający – jak okazało się
w praktyce – wiele niewiadomych i puła−
pek, dotyczących choćby finansowania
drugiej przeprawy mostowej.(...)

Przyjęty na 2003 rok budżet miasta
wynosił 392 mln 365 tys. 374 złote.
W wyniku zmian zawartych w uchwa−
łach Rady Miasta i zarządzeniach Pre−
zydenta ostateczną jego wysokość usta−
lono na 380 mln 76 tys. 202 zł. Niezwy−
kle istotnym jest, że zniwelowano pla−
nowany pierwotnie deficyt. (...)

dokończenie na str. 5
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wania mieszkaniowym zasobem gmi−
ny. To pięcioletni (2004−2008) doku−
ment planistyczny, pozwalający miastu
na efektywne gospodarowanie swoim
zasobem. Zawiera on: prognozę wiel−
kości oraz stanu technicznego gmin−
nych mieszkań, analizę potrzeb remon−
towych i modernizacji, planowaną
sprzedaż lokali, zasady polityki czyn−
szowej, sposób zarządzania mieszka−
niowym zasobem gminy, źródła finan−
sowania gospodarki mieszkaniowej,
wysokość wydatków na utrzymanie za−
sobów, w tym wydatków inwestycyj−
nych oraz opis innych działań, mają−
cych na celu racjonalizację gospodarki
mieszkaniami.

Na koniec 2003 roku miasto posiadało
ponad 7,4 tys. lokali mieszkalnych o łącz−
nej powierzchni prawie 310 tys. mkw.
Większość z nich (6 265) to mieszkania
komunalne, w tym 172 stanowią lokale
socjalne. Pozostałe to lokale własnościo−
we w budynkach będących współwłasno−
ścią gminy. Prognozy zakładają, że
w 2004 roku będzie potrzebnych w Płoc−
ku 2300 mieszkań; w tym 1420 lokali ko−
munalnych i 880 – socjalnych. Z roku na
rok liczby te będą wzrastać i w 2008 roku
potrzeba będzie 1900 mieszkań komunal−
nych i 1200 socjalnych. Prognozując stan
zasobów mieszkalnych, ustalono, że
sprzedaż lokali mieszkalnych będzie
wzrastała corocznie o 10−20 proc. 

dokończenie na str. 5

Jak to z mieszkaniami będzie
Połowę mieszkań czynszowych przy Al. Armii Krajowej, budowanych w ramach Pro−
gramu 300, zajmują już lokatorzy
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Absolutorium
udzielone

Przy 16 głosach za i 8 przeciwnych

Absolutorium
udzielone



Przedsiębiorstwo Robót Drogo−
wych z Gostynina przystąpiło do bu−
dowy ulicy Gościniec. – To dopiero
pierwszy etap – mówi dyrektor Wy−
działu Inwestycji Miejskich Ryszard
Siedlecki. – Zajmujemy się odcinkiem
od ul. Mazura do cmentarza w Boro−
wiczkach.

Położona zostanie nawierzchnia (ok.
4900 mkw.) o długości 716 metrów.
Ponadto zostaną wybudowane trzy za−
toki autobusowe oraz przeprowadzone
będzie odwodnienie ulicy. Na zakoń−
czenie ulica zostanie oznakowana.

W drugim etapie, który rozpocznie
się w przyszłym roku zostanie wyko−
nany następny odcinek ul. Gościniec
od cmentarza do ul. Grabówka. – Wte−
dy położymy kanalizację – wyjaśnia
Ryszard Siedlecki. – Powstaną też
chodniki oraz ścieżki rowerowe na ca−
łej ulicy.

Inwestycja została podzielona na
etapy ze względu na konieczność wy−
kupu niewielkich obszarów gruntów
na ul. Grabówka. – Przyjęliśmy taki
plan działań, aby nie opóźniać rozpo−
częcia inwestycji – mówi dyrektor wy−

działu. – Gdy tylko zakończymy wykup
gruntów, zostanie wydane pozwolenie
na budowę drugiego odcinka. 

Termin ukończenia I etapu przewi−
dziano na 30 października br. Koszto−
wać będzie on 1 mln 552 tys. zł brutto. 

W połowie kwietnia zostało wydane
pozwolenie na budowę kanalizacji sani−
tarnej na odcinku od cmentarza do ul.
Grabówka. – Budowa rozpocznie się
najpóźniej na początku przyszłego roku
– mówi dyrektor wydziału. 

Kanalizacja, która będzie biegła pod
ulicą, zacznie działać dopiero, gdy pow−
stanie oczyszczalnia ścieków „Wschód”,
czyli do końca 2007 roku. – Ale wszyst−
kie prace wykonujemy dużo wcześniej,
aby później nie zrywać nawierzchni – in−
formuje Ryszard Siedlecki. 

Na odcinku od ul. Mazura do cmenta−
rza kanalizacja będzie przebiegała poza
ulicą, chodnikami i ścieżką rowerową.
– Dlatego jesteśmy dopiero w trakcie
przygotowywania projektu – mówi.
– Zacznie ona również działać wraz
z oczyszczalnią „Wschód”, która zbierze
ścieki z Podolszyc Północ i Południe
oraz Imielnicy i Borowiczek. (m.d.)

Asfalt na Gościńcu
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Prezydent zarządził
Elektroniczny nabór

Prezydent powołał zespół koordyna−
cyjny do wdrożenia elektronicznego
systemu scentralizowanego naboru
oraz zarządzania przebiegiem naboru
do klas I publicznych szkół ponadgim−
nazjalnych. Czuwać on będzie m.in.
nad terminową realizacją zadań przez
szkoły i zakończy swoją działalność po
zakończeniu rekrutacji do szkół.

Aktualizacja gruntów

Prezydent zarządził wycenę gruntów
Skarbu Państwa, będących w użytko−
waniu wieczystym osób fizycznych
i prawnych oraz w trwałym zarządzie
jednostek organizacyjnych. Następnie,
w oparciu o nowe wyceny, dokonana
zostanie aktualizacja opłat rocznych,
które będą obowiązywać od 2005 roku.

Lodówka dla zwierzaków

Prezydent upoważnił dyrektora zoo
do zakupu agregatu chłodniczego do
przechowywania żywności dla zwie−
rząt. Stara chłodnia nie spełnia wymo−
gów sanitarnych (mrożenie, oddziele−
nie mięsa od ryb) i pilnie wymaga re−
montu.

Do remontu

Zatwierdzony został projekt planu re−
montów w budynkach administrowa−
nych przez MTBS i MZGM−TBS. Za
ponad 2 mln złotych wyremontowane
zostaną m.in. dachy, wymieniona sto−
larka i docieplone 4 budynki przy ul.
Sienkiewicza, 3 rozbiórki budynków
(ul. Zdziarskiego 13, Bielska 27, Pa−
dlewskiego 16), przeprowadzony zo−
stanie remont dachu i kominów przy ul.
Kolegialnej 4, rozebrane komórki
i uporządkowany teren przy ul. Kazi−
mierza Wielkiego 4 i Zduńskiej 9. Prze−
widziana jest także modernizacja kana−
lizacji deszczowej i wymiana chodni−
ków w rejonie Skarpy 2 i 4. (j)

Minęło pół miesiąca...
* Orlen, w kategorii firm paliwowych,

znalazł się na 59. miejscu największych
firm świata w rankingu amerykańskie−
go miesięcznika The Forbes.
* Połowa dłużników, którym w marcu

telekomunikacja wyłączyła telefony,
uregulowała zaległe rachunki i znów
może dzwonić.
* Nowym prezesem Płockiego Wod−

nego Ochotniczego Pogotowia Ratun−
kowego został Zbysław Kuś, nauczy−
ciel wf w Jagiellonce.
* Telewizja kablowa znów podniosła

ceny abonamentu.
* 12 osób złożyło oferty w konkursie

na stanowisko dyrektora Płockiej Or−
kiestry Symfonicznej.
* Szczypiorniści Wisły pokonali Zag−

łębie Lubin 34:31 (14.IV).
* Do końca maja potrwa malowanie

pasów na płockich ulicach.
* Jacek Szubstarski został płockim ko−

ordynatorem tworzącej się nowej partii
Socjaldemokracji Polskiej.
* Piłkarze ręczni pokonali (17.IV.)

w Kielcach Vive 20:18.
* 45 osób spędziło Wielkanoc w płoc−

kiej Izbie Wytrzeźwień.
* Blisko 200 samochodów poświęcił

proboszcz fary ks. Ryszard Dybiński
podczas uroczystości ”Z Jezusem
w drogę” (18.IV).
* Reaktywowane zostało Bractwo

Kurkowe; pierwsze walne zebranie od−
będzie się 28 maja w Muzeum Mazo−
wieckim.
* Na rowerowe wycieczki po Płocku

rikszami zaprasza szkoły i przedszkola
Riksza Taxi.
* Towarzystwo ubezpieczeniowe

Warta odebrało na Wawelu prestiżową
nagrodę ”Zabytek zadbany” za odbudo−
wę pałacu marszałka Rydza−Śmigłego
w Łącku.
* Prof. Aleksander Kozłowski ponow−

nie został wybrany rektorem PWSZ na
kolejne 4 lata. (j)

Książkowa amnestia
Jak co roku, maj jest miesiącem da−

rowania kar zapominalskim czytelni−
kom. Książnica Płocka apeluje do
wszystkich którzy korzystają z jej
zbiorów, aby przejrzeli swoje książki
i... oddali co cudze. We wszystkich
placówkach Książnicy w maju nie po−
biera się regulaminowych kar za prze−
trzymane książki i czasopisma. Zaległe
egzemplarze oddać można w jakiejkol−
wiek filii Książnicy albo zostawić
w portierni gmachu głównego przy ul.
Kościuszki 6. (j)

Spotkanie Amazonek
Spotkanie otwarte dotyczące profilak−

tyki raka piersi organizuje Płockie Sto−
warzyszenie Amazonek. Najnowszą
wiedzą medyczną podzielą się specjali−
ści: dr Wiesław Sosnowski – chirurg on−
kolog, dr Jerzy Grzegorzewski, chirurg
onkolog i Agnieszka Luczewska, psy−
cholog. Instruktaż samobadania piersi
przeprowadzą przedstawiciele firmy
Avon. Spotkanie rozpocznie się o godz.
16.00, 20 maja (środa) w auli Urzędu
Miasta Płocka. (r. ł.)
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Dziękujemy...
Wszystkim Czytelnikom, instytucjom i organizacjom, którzy składali

nam świąteczne życzenia −osobiście, telefonicznie, drogą pocztową
i elektroniczną serdecznie dziękujemy. Piękne kartki wielkanocne otrzy−
maliśmy m.in. od: senatora Zbigniewa Kruszewskiego, posła Andrzeja
Piłata, prezydenta Mirosława Milewskiego, przewodniczącego Zarządu
Regionu Płockiego NSZZ ”Solidarność” Wojciecha Kępczyńskiego,
przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania
NSZZ ”Solidarność” Marka Krysztofiaka, prorektora Politechniki War−
szawskiej prof. Janusza Zielińskiego, dyrektora Teatru Dramatycznego
Marka Mokrowieckiego, prezesa Wisły SSA Krzysztofa Dmoszyńskie−
go, prezesa MTBS Mirosława Kłobukowskiego, dyrektora Książnicy
Płockiej Bożenny Strzeleckiej, prezesa Stangpolu Roberta Raczkow−
skiego, Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie Jarosława Bra−
cha, dyrektora POKiS−u Przemysława Predygiera, p. Romana Rzym−
kowskiego, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alber−
ta, Stowarzyszenia ”Silni Razem”, Integracyjnego Klubu Tenisa, DPS
”Przyjaznych Serc”, Centrum Wspierania Biznesu i Rady Mieszkańców
Osiedla ”Stare Miasto”. (j)

Genetyczne USG
Zakład Rentgenodiagnostyki SZPZOZ

przy Szpitalu św. Trójcy wykonuje od−
płatnie nowe badanie USG genetyczne
płodu. Jest to szczegółowe badanie
anatomii płodu, mające na celu wyklu−
czenie nieprawidłowości w jego budo−
wie i cech stwierdzanych u płodów
z zespołem Downa. Ten rodzaj badania
pozwala wykryć 65−80% płodów z wa−
dami genetycznymi.

Genetyczne USG z zastosowaniem
kolorowego Dopplera jest czasochłon−
ne i zasadniczo różni się od rutyno−
wych badań USG wykonywanych
w gabinetach ginekologicznych. Jest
w pełni bezpieczne i może być wyko−
nywane w różnych okresach ciąży;
najwłaściwszy czas jest między 10 i 15
oraz między 18 a 22 tygodniem ciąży.

Badania USG genetyczne płodu wy−
konywane są w każdy czwartek. Reje−
stracja telefoniczna czynna jest codzien−
nie w godz. 8 − 15, tel. 262−08−86. Koszt
badania – 80 zł, a z oceną budowy serca
płodu – 100 złotych. (j)
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Przypomnijmy, że w lutym podjęto
decyzję, dotyczącą sprawdzenia doku−
mentacji projektowo−kosztorysowej
umocnienia skarpy wiślanej wraz z bu−
dową amfiteatru.

Ponieważ teren na którym realizowa−
na ma być ta inwestycja jest wyjątkowo
trudny, władze miasta postanowiły po−
wierzyć ocenę projektu fachowcom
z politechniki, by uniknąć niespodzia−
nek w trakcie budowy. Z 4 uczelni, do
których wysłano ofertę, najlepsze wa−
runki zaproponowała Politechnika
Gdańska, której zespół pod kierownic−
twem prof. Jerzego Ziółko, przyjrzał się
uważnie pomysłowi, zrodzonemu
w poznańskim biurze projektowym
ARCHI−LINE.

– Otrzymaliśmy od gdańskich nau−
kowców pierwszą część oceny, doty−
czącą projektu – mówi zastępca pre−
zydenta Tomasz Kolczyński. − To kil−

kadziesiąt stron szczegółowej analizy
proponowanych rozwiązań konstruk−
cyjnych, zastosowanych materiałów,
sposobu zasilania, odprowadzenia
wód, wentylacji itp. Zdaniem zespołu
oceniającego, dokumentacja wymaga
poprawienia i uzupełnienia, zwłaszcza
w części konstrukcji stalowych i geo−
technicznej.

W połowie kwietnia przesłaliśmy tę
ocenę głównemu projektantowi Wojcie−
chowi Ryżyńskiemu do Poznania
z prośbą o ustosunkowanie się. Po na−
niesieniu ewentualnych poprawek ek−
sperci z Politechniki Gdańskiej przystą−
pią do oceny części kosztorysowej.

Myślę, że oczekiwania, jakie postawi−
liśmy zespołowi oceniającemu zostały
zrealizowane i przynajmniej części kło−
potów – bo wszystkich przewidzieć się
nie da – przy realizacji tej nowatorskiej
inwestycji unikniemy. E.J.

Dokumentacja amfiteatru

Częściowo do poprawki

– Pierwsza edycja zakończyła się sukce−
sem – mówi prezydent Mirosław Milew−
ski. – Wielkim osiągnięciem było również
to, że środki finansowe dzieliły osoby, któ−
re zostały obdarzone zaufaniem płocczan.
[Płocczanie Roku wybrani w plebiscycie
Gazety Wyborczej – Mazowsze – red.]

Wnioski w drugiej edycji mogły złożyć
(do końca kwietnia) płockie organizacje,
które zrealizują projekty wpisujące się
w Strategię Zrównoważonego Rozwoju
Miasta i następujące obszary dofinansowa−
nia: podwyższenie poziomu wykształcenia
mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa
publicznego na terenie miasta poprzez
wdrożenie adekwatnych programów po−
mocy społecznej skierowanych do grup
wykluczanych oraz poprzez rozwój są−
siedzkich organizacji monitorujących, dba−
łość o dziedzictwo kulturowo−historyczne
poprzez działanie na rzecz rewitalizacji
Starego Miasta, podwyższanie jakości
usług pomocy społecznej poprzez wdroże−
nie jak największej liczby organizacji poza−
rządowych w proces ich świadczenia, pod−
niesienie poziomu świadomości ekologicz−
nej poprzez wdrożenie nowoczesnych po−

ziomów kształcenia, zwiększenie atrakcyj−
ności miasta poprzez rozwój terenów zielo−
nych w celu wykorzystania ich dla rekrea−
cji, miejsc zabaw dzieci oraz odpoczynku
ludzi w podeszłym wieku. Nowym obsza−
rem, w którym organizacje mogły się starać
o dofinansowanie jest wspieranie środowi−
ska gospodarczego miasta obejmujące:
stworzenie przejrzystego systemu tworze−
nia i dystrybucji informacji gospodarczej,
wsparcie przedsiębiorczości, programy
walki z bezrobociem oraz promowanie no−
wych rozwiązań technologicznych.

Fundusz przyznaje granty do wysokości
50 proc. budżetu przedsięwzięcia, maksy−
malnie 40 tys. zł. Jest jeden wyjątek: jeśli
jakiś projekt zyska szczególne uznanie
Komitetu Sterującego, organizacja może
otrzymać 80 tys. zł.

7 maja wybrane organizacje pozarządo−
we zostaną zaproszone do składania wnio−
sków pełnych. Mają na to dwa tygodnie.
14 czerwca zapadnie decyzja, które pro−
jekty zostaną dofinansowane w ramach
drugiej edycji Funduszu Grantowego. Re−
alizację projektów organizacje muszą za−
kończyć najpóźniej do końca roku. M.D.

Ruszyła druga edycja Funduszu Grantowego dla Płocka. W tym
roku dla organizacji pozarządowych przeznaczono 1,2 mln zł.
Pieniądze pochodzą od miasta Orlenu i Levi’sa.

Po pieniądze po raz drugi 

Za półtora miesiąca wybierać będzie−
my 54 naszych przedstawicieli do Parla−
mentu Europejskiego. Partie polityczne
mają już przygotowane listy ze swoimi
kandydatami, ale kampania wyborcza,
przybliżająca ich sylwetki rozpocznie się
zapewne dopiero po przyłączeniu nasze−
go kraju do Unii i rządowym przesileniu.
Tym nie mniej, warto już wiedzieć, gdzie
w niedzielę 13 czerwca będziemy mogli
oddać swój głos.

Na ostatniej sesji Rada Miasta zatwier−
dziła drobne zmiany w podziale miasta na
obwody głosowania. Zasadniczo lokali−
zacja lokali wyborczych i przydział do
nich poszczególnych ulic nie zmieniają
się; do niektórych obwodów głosowania
dodano tylko nowe ulice. I tak:

– do obwodu nr 60 dopisano odcinek
ul. Portowej (łącznik z ul. Popłacińską)
i rondo im. inż. Marka Lajourdie

– obwód nr 22 powiększony został
o odcinek ul. Przemysłowej (łącznik z ul.
Tysiąclecia)

– w obwodzie nr 13 dopisano ul. 7
czerwca 1991 r. (odcinek od ul. Łukasie−
wicza do skrzyżowania z ul. Batalionów
Chłopskich)

– w obwodzie nr 63 ul. bł. Faustyny za−
stąpiona została ul. św. Faustyny

– do obwodu nr 57 dopisano nową ul.
Poziomkową

– ul. Łączniczek przeniesiono z obwo−
du nr 50 do obwodu nr 49

– ulice: Czerwonych Kosynierów, Pu−
chalskiego, Rogowskiego, Szczęsnego,
św. Wojciecha i Wiśniewskiego przenie−
siono z obwodu nr 56 do obwodu nr 55.

Dwie ostatnie zmiany wynikają z prze−
kroczenia liczby mieszkańców przypada−
jących na jeden obwód w dotychczaso−
wych obwodach głosowania. (j)

13 czerwca 

Obwody głosowania

Międzynarodowa Agencja Fitch Ra−
tings potwierdziła krajowy rating dłu−
goterminowy dla Płocka „A−(pol)”
– pojedyncze A z minusem (pol). We−
dług agencji długoterminowa perspek−
tywa ratingu jest stabilna.

Krajowy rating na poziomie „A−” oz−
nacza wysoką wiarygodność kredytową
w porównaniu do innych podmiotów
ocenianych w Polsce.

Rating odzwierciedla zadowalającą
sytuację budżetową miasta, niskie wy−
datki na obsługę zadłużenia oraz wzra−
stające dochody podatkowe. Rating
bierze także pod uwagę duże zapotrze−
bowanie na finansowanie zewnętrzne
związane z budową mostu wraz z dro−
gami dojazdowymi, co przyczyni się
zapewne do wzrostu zadłużenia w 2004
roku i latach następnych. Ponadto oce−
na agencji uwzględnia umiarkowaną
elastyczność wydatków operacyjnych
oraz niepewny wpływ nowego modelu
finansowego na budżet miasta począ−
wszy od 2006 roku, w związku z plano−
waną likwidacją subwencji.

Stabilna perspektywa ratingu odz−
wierciedla opinię, że wyniki budżeto−
we miasta będą w dalszym ciągu do−

bre, a wskaźniki – liczone jako relacja
nadwyżki operacyjnej (lub bieżącej)
do dochodów bieżących – pozostaną
wysokie.

W latach 2002−2003 nadwyżki: ope−
racyjna i bieżąca wzrosły prawie dwu−
krotnie, co przyczyniło się do znacznej
poprawy wskaźników operacyjnych.
W 2003 roku wyniosły one odpowied−
nio: 21,7 proc. i 20 proc. W ciągu
ostatnich siedmiu lat nadwyżka opera−
cyjna znacznie przewyższała koszty
obsługi zadłużenia. W 2003 roku nad−
wyżka bieżąca w 84 proc. pokrywała
wydatki kapitałowe miasta. Według
agencji, pomimo planowanego wzrostu
zadłużenia, poziom wskaźników zadłu−
żenia pozostanie bezpieczny (40 proc.
wydatków bieżących). Nadwyżka ope−
racyjna jest tak wysoka, że pozwoliła−
by miastu na spłatę całkowitego zadłu−
żenia (według budżetu na 2004 rok)
w ciągu niespełna dwóch lat, Fitch
uważa, że istnieje możliwość podnie−
sienia ratingu, jeśli wyniki budżetowe
będą w dalszym ciągu dobre oraz jeśli
Płock otrzyma odpowiednie środki na
finansowanie budowy mostu wraz
z drogami. opr. (m.d.)

Fitch oceniła: A−(pol)

Na ulicach robi się coraz bardziej kolo−
rowo i kwiatowo. W Parku Północnym
posadzono już 660 róż. Na Placu Naruto−
wicza, naprzeciwko płyty Grobu Niezna−
nego Żołnierza wymieniono dziewięć do−
nic i posadzono kwiaty. 

W maju w Al. Piłsudskiego pojawi się
30 nowych dębów czerwonych, na ul.
Grodzkiej w wyższych donicach wsadzo−
ne zostaną drzewa, a w niższych krzewy
i kwiaty. W Al. Armii Krajowej i Jana Pa−
wła II zostaną uzupełnione akacje kuliste.

Od 14 maja rozpocznie się sadzenie
kwiatów jednorocznych. Najwięcej bę−
dzie begonii, szałwii i aksamitek. Jak co
roku na Placu Obrońców Warszawy

z kwiatów zostanie ułożony herb. Kolo−
rowymi kwiatami będę rozkwitały głów−
ne ulice miasta, m.in.: Plac Narutowicza,
Nowy Rynek, Tumska, Grodzka, Jacho−
wicza, Kilińskiego, Plac Manifestacji. 

Jako ostatnie, na przełomie maja
i czerwca, zostaną posadzone róże
okrywowe (ok. 600 sztuk) w Al. Piłsud−
skiego.

W sumie zostanie posadzonych ponad
62 tys. roślin. Nasadzeniami roślin jedno−
rocznych (za ok. 100 tys. zł) zajmuje się
w tym roku Płocka Gospodarka Komu−
nalna SITA, a pielęgnowaniem kwiatów,
czyli odchwaszczaniem i podlewaniem
– Muniserwis. (m.d.)

Kwiatowe miasto
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Jerzy Seweryniak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Usunięcie wysokich poboczy na dro−
dze kutnowskiej – od cegielni do CPN
w Radziwiu, uniemożliwiających
spływ wody. 2/ Proszę o usunięcie karp
po wycięciu drzew na ul. abpa Juliana
Nowowiejskiego (przy szkole) i na ul.
Mickiewicza.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat kąpie−
liska ”Sobótka” – jaki jest stan przygo−
towań do tegorocznego sezonu letniego
oraz jaki jest program imprez w tym se−
zonie? Kto jest odpowiedzialny za ich
organizację? 2/ Proszę o informację na
temat kosztów poniesionych przez
miasto Płock w związku z imprezami
towarzyszącymi przystąpieniu Polski
do UE. 3/ Proszę o informację na temat
losów stacji paliw przy skrzyżowaniu
ul. Piłsudskiego – Graniczna.

Wojciech Hetkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W imieniu mieszkańców Borowi−
czek – moich wyborców – proszę
o przedstawienie koncepcji wykorzy−
stania, istniejącego na terenie Borowi−
czek, basenu mającego charakter

p.poż. Basen ten w przeszłości wyko−
rzystywany był przy pomocy środków
pochodzących z miasta, jako jedyny
z prawdziwego zdarzenia obiekt re−
kreacyjny. Zatrudniony był tam ra−
townik, a miasto finansowało koszty
napełniania wodą niecki oraz bieżącą
eksploatację. Dziś jest w stanie opła−
kanym i zagraża bezpieczeństwu dzie−
ci i innych osób, korzystających z nie−
go w sposób niezorganizowany. Bar−
dzo proszę o przywrócenie tego obiek−
tu do normalnej eksploatacji, tak aby
dobrze służył mieszkańcom tego osie−
dla. 2/ Proszę o podjęcie natychmia−
stowych działań, związanych z upo−
rządkowaniem terenu i udrożnieniem
ul. Grota Roweckiego na osiedlu Po−
dolszyce Pł. Proszę także o poinfor−
mowanie o terminie rozpoczęcia prac
związanych z realizacją ulic docelo−
wych na tym osiedlu. 3/ W imieniu
moich wyborców – mieszkańców os.
Borowiczki proszę o pilne uporządko−
wanie zabytkowego parku w rejonie
cukrowni. Jest to jedyne miejsce re−
kreacji i wypoczynku mieszkańców
tego osiedla.

Jacek Szubstarski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Brak odpowiedzi (odpowiedź nie−
pełna) na wniosek z 25 marca br. Ko−
misji Polityki Społecznej (dot. kosztów
eksploatacji linii autobusowych). Pro−
szę o udzielenie kompletnej odpowie−
dzi i dołączenie treści zarządzenia
1612/04 Prezydenta MP. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XXIV sesji Rady Miasta:

1. Uchwała nr 469/XXIV/04 w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Płocka za 2003 rok.

2. Uchwała nr 470/XXIV/04 w sprawie usta−
lenia zasad udzielania dotacji w roku 2004
szkołom publicznym prowadzonym przez
inne niż miasto Płock osoby prawne lub
fizyczne.

3. Uchwała nr 471/XXIV/04 w sprawie usta−
lenia zasad udzielania dotacji w roku 2004
przez miasto Płock niepublicznym pla−
cówkom oświatowym.

4. Uchwała nr 472/XXIV/04 w sprawie pro−
gramu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy w latach 2004 – 2008.

5. Uchwała nr 473/XXIV/04 w sprawie roz−
patrzenia zarzutu H. i G. R. do projektu
Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zawartego pomię−
dzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Mane−
żową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką
i Alejami Piłsudskiego w Płocku.

6. Uchwała nr 474/XXIV/04 w sprawie uchy−
lenia Uchwały Nr 84/VII/03 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowe−
go planu zagospodarowania przestrzenne−
go terenu położonego przy ul. Medycznej
w Płocku, obejmującego działkę o nr ew.
524/2 oraz część działek o nr ew. 525/2,
526 i 527/2.

7. Uchwała nr 475/XXIV/04 w sprawie uchy−
lenia Uchwały Nr 85/VII/03 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie

przystąpienia do sporządzenia miejscowe−
go planu zagospodarowania przestrzenne−
go terenu położonego przy ul. Miodowej
w Płocku, obejmującego działki o nr ew.
191/1 i 220/1.

8. Uchwała nr 476/XXIV/04 w sprawie usta−
lania diet radnych.

9. Uchwała nr 477/XXIV/04 w sprawie zmia−
ny uchwały Nr 719/XXXIII/00 Rady Mia−
sta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku.

10. Uchwała nr 478/XXIV/04 w sprawie
zmian w podziale miasta na obwody gło−
sowania.

11. Uchwała nr 479/XXIV/04 w sprawie
zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej w Płocku.

12. Uchwała nr 480/XXIV/04 w sprawie roz−
patrzenia zarzutów J.T. i K.B. do projektu
Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych przy
ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

13. Uchwała nr 481/XXIV/04 w sprawie
utworzenia spółki prawa handlowego
z udziałem Miasta Płocka pod firmą
„Płocki Park Przemysłowo – Technolo−
giczny” Spółka Akcyjna.

14. Uchwała nr 482/XXIV/04 w sprawie
zmiany Uchwały Nr 368/XX/04 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 ro−
ku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta
Płocka na 2004 rok.

15. Uchwała nr 483/XXIV/04 w sprawie
zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004
rok.

16. Uchwała nr 484/XXIV/04 w sprawie rea−
lizacji zadania – budowy mieszkań czyn−
szowych we współpracy Gminy Płocki
spółki Miejski Zakład Gospodarki Miesz−
kaniowej – TBS sp. z o.o. w latach 2004−
2005.

z obrad rajców

Uchwały 
Rady Miasta Płocka 
podjęte na XXIV sesji 
w dniu 20 kwietnia 2004 roku: Radni wyrazili zgodę na utworzenie

przez miasto i Polski Koncern Naftowy
Orlen spółki akcyjnej, która zarządzać bę−
dzie Płockim Parkiem Przemysłowo−
Technologicznym. 

– To konsekwencja dotychczasowych
działań w kierunku budowy parku – mówi
prezydent Mirosław Milewski. – Spółka
jest niezbędna, by przygotować całość in−
westycji.

To również wymóg formalny, który
umożliwia ubieganie się o środki z Euro−
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne−
go (ERDF) w ramach Sektorowego Pro−
gramu Operacyjnego Wzrost Konkuren−
cyjności Przedsiębiorstw.

Zaproponowany wybór formy prawnej
podyktowany był także koniecznością
spełnienia warunku prowadzenia przez
spółkę działalności gospodarczej. Według
Sektorowego Programu Operacyjnego oz−
nacza to konieczność reinwestowania po−
tencjalnych zysków podmiotu zarządzają−
cego w park przemysłowo−technologicz−
ny, bez możliwości wypłacania dywiden−
dy dla akcjonariuszy przez pięć lat po za−
kończeniu projektu, współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej.
Na pokrycie kapitału zakładowego po

500 tys. zł dadzą: miasto i Orlen. 
– Spółka zajmie się zarządzaniem stre−

fami Parku i pozyskiwaniem inwestorów
– mówi pełnomocnik prezydenta ds. roz−
woju gospodarczego i aktywnych form
zwalczania bezrobocia Krzysztof Lewan−
dowski. – Ponadto będzie tworzyć odpo−
wiednią infrastrukturę dla parku przemy−
słowego, a następnie dla technologiczne−
go i naukowego.

Teraz miasto czeka na podobną uchwa−
łę Orlenu. Gdy to nastąpi do sądu wpłynie
wniosek o zarejestrowanie spółki. – Może
to potrwać nawet do pół roku, ale chcieli−
byśmy, aby nastąpiło to jak najszybciej
– wyjaśnia Krzysztof Lewandowski. – Za−
rejestrowanie daje nam możliwość startu
w konkursach o przyznanie funduszy unij−
nych.

Pełnomocnik zapewnia, że już niedłu−
go będzie widać pierwsze efekty dzia−
łań. – Jeśli wszystko pójdzie dobrze
w połowie wakacji zaczniemy przebudo−
wę skrzyżowania ul. Łukasiewicza i Dłu−
giej – mówi. (m.d.)

Park jako spółka

Od czerwca do grudnia 2003 roku odbyła 15 posiedzeń, w tym dwa wspólnie
z Komisją Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa.

13 członków pod przewodnictwem Marka Krysztofiaka zajmowało się informa−
cjami nt. m.in.: przygotowania wypoczynku letniego oraz imprez kulturalnych
i sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, możliwościach i zakresie
pomocy społecznej udzielanej płocczanom przez MOPS i organizacje pozarządo−
we, bezrobocia, szkół i placówek specjalnych, internatów, współpracy ze szkoła−
mi wyższymi, zmian w systemie ochrony zdrowia, programów profilaktycznych,
aktualnej sytuacji SZPZOZ.

Komisja opiniowała projekty uchwał Rady Miasta. Zgłaszała również wnioski
do Prezydenta Miasta i przewodniczącego Rady, m.in. wnioskowała, aby do po−
rządku obrad sesji wprowadzić informację o realizacji rozbudowy i modernizacji
Jagiellonki. Dwóch członków komisji: Anna Kossakowska i Marek Krysztofiak
zostało delegowanych do składu zarządu Fundacji Płockiej.

Frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosła ok. 85 proc. 

Komisji Gospodarki Komunalnej
Od końca stycznia do początku czerwca 2003 roku komisja liczyła ośmiu człon−

ków (przewodnicząca Anna Kossakowska), a od 3 czerwca – sześciu (przewodni−
cząca Elżbieta Popczuk). W sumie odbyło się 17 posiedzeń, średnio dwa razy
w miesiącu. Członkowie zajmowali się m.in. programem naprawczym SZPZOZ−u,
bezrobociem, planem zaopatrzenia Płocka w ciepło, polityką przestrzenną miasta,
planami zazielenienia, realizacją planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią−
gowych i kanalizacyjnych na lata 2003−2010, programem usprawnienia ruchu ko−
munikacyjnego w mieście, budową drugiej przeprawy mostowej przez Wisłę,
sprzedażą lokali komunalnych i funkcjonowaniem spółek skarbu gminy. 

Komisja rozpatrzyła wszystkie pisma, które do niej wpłynęły. Sześć z nich skie−
rowała do Prezydenta Miasta, a pozostałe do jednostek organizacyjnych. (m.d.)

Sprawozdanie 
Komisji Polityki Społecznej 
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dokończenie ze str. 1
Wykonanie dochodów ogółem osią−

gnęło poziom 99,25% – to jeden z naj−
wyższych od wielu lat wskaźnik wy−
konania. W zakresie podatków i opłat
realizacja przekroczyła 100% planu,
w podatkach dochodowych od osób
prawnych (CIT) uzyskano znacznie
wyższe wpływy od przewidywanych,
natomiast udziały w podatkach docho−
dowych od osób fizycznych były
mniejsze o 3,8 mln złotych od szacun−
ków Urzędu Skarbowego. W pełnej
wysokości otrzymano wszystkie czę−
ści subwencji oraz w ponad 98% za−
planowane dotacje, z wyjątkiem dota−
cji na finansowanie dodatków miesz−
kaniowych, która została przekazana
w 77%.(...)

Przychody uzyskane w okresie
ubiegłego roku pozwoliły na finan−
sowanie zapisanych w budżecie wy−
datków, które zrealizowano
w 97,75% tj. 359 mln 423 tys. 60 zł
55 gr. Zaspokojono bieżące potrzeby
w dziedzinie oświaty oraz przepro−
wadzono prace remontowe w 24 pla−
cówkach oświatowych. Optymalną
część środków skierowano na pomoc
społeczną oraz dodatki mieszkanio−
we. Istotną kwotę przekazano na po−
trzeby SZPZOZ, niwelując częścio−
wo ujemny wynik finansowy i dopo−
sażając szpital w specjalistyczne
urządzenia. Przeprowadzono wiele
remontów dróg, zapoczątkowano no−
wą formułę współpracy z organiza−
cjami pozarządowymi, tworząc Fun−
dusz Grantowy. (...)

Z budżetu inwestycyjnego ponad
60% środków przeznaczono na inwe−
stycje drogowe, co związane jest z bu−
dową mostu i dróg dojazdowych. Re−
alizacja tej największej inwestycji
przebiegała zgodnie z harmonogra−
mem. Na drogi dojazdowe pozyskano
94% gruntów. (...)

W pierwszym roku mojej prezyden−
tury szczególną wagę przywiązywa−
łem do działań, mających na celu po−
prawę bezpieczeństwa w mieście.
Zwiększenie liczebności Straży Miej−
skiej zaowocowało wzmożeniem pa−
troli na ulicach, miasto miało swój
udział w tworzeniu Centrum Powiada−
miania Ratunkowego, zwiększeniu
liczby kamer i usprawnieniu systemu
monitorowania. (...)

Po rozliczeniu budżetu ubiegłego ro−
ku pozostały wolne środki w wysokości
3 mln 227 tys. 264 zł. W 2003 roku na
bieżąco monitorowany był stan miej−
skich finansów. Ciągłej analizie podle−
gała płynność finansowa oraz stan za−
dłużenia, który na koniec roku zmniej−
szył się do 82 mln 196 tys. 992 zł.
W strukturze zadłużenia największy
udział – ponad 60% stanowią zobowią−
zania z tytułu wykupu obligacji gmin−
nych. Na pozostałą część składają się

spłaty kredytów i pożyczek. Zadłużenie
miasta na koniec ubiegłego roku – w
odniesieniu do uzyskanych dochodów
– wyniosło 22,51%. Koszty obsługi za−
dłużenia poniesione w 2003 roku stano−
wiły 1,65% ogółu dochodów.

Dyskusja

Po wystąpieniu prezydenta Miro−
sława Milewskiego swoje stanowiska
przedstawiały poszczególne kluby
i niektórzy radni indywidualnie. Rad−
na Violetta Kulpa podkreślała, że
Prezydent wykazał dużo odwagi
w poszukiwaniu nowych źródeł fi−
nansowania i nawiązywaniu nowych
kontaktów. Zwróciła również uwagę,
że w roku ubiegłym wykupiono pra−
wie wszystkie grunty potrzebne pod

drogi dojazdowe, podczas gdy w la−
tach wcześniejszych wykupy były
szczątkowe i obejmowały nie tylko
działki zlokalizowane w pasie drogo−
wym. Za istotny fakt uznała zmniej−
szenie zadłużenia miasta o 5 mln zło−
tych.

Wojciech Hetkowski odpierał zarzut
w sprawie tempa wykupu gruntów, ar−
gumentując, że nierozsądnym byłoby
kupować działki w sytuacji, gdy jesz−
cze nie wiadomo było, kiedy i czy
w ogóle inwestycja ta będzie realizowa−
na. Elżbieta Popczuk w imieniu klubu
PSL poinformowała, że klub poprze
wniosek o udzielenie absolutorium,
jednakże będzie bacznie przyglądał się
dalszym poczynaniom Prezydenta,
szczególnie w kontekście opóźnień
w realizacji niektórych inwestycji (am−
fiteatr, zagospodarowanie skarpy)
i oczekiwań mieszkańców. Głosowanie
za przyjęciem absolutorium w imieniu
klubu Nasze Miasto Płock zapowie−
dział Zenon Wiśniewski.

Obszerne stanowisko klubu rad−
nych SLD przedstawiła Grażyna
Opatrzyk. Zarzuciła, że różnica mię−
dzy pierwotną wersją budżetu przyję−
tą przez radnych a ostatecznie zreali−
zowaną jest ogromna. Stwierdziła, że
”budżetu 2003 roku nie wykonano,
a pozytywna opinia RIO to wynik
sprytnych zabiegów finansistów
i uchwał Rady, dostosowujących bu−
dżet do realiów ich wykonania”. Kry−
tycznie odniosła się również do niez−
realizowanych przychodów z prywa−
tyzacji bezpośredniej i niskiej realiza−
cji uchwał Rady Miasta.

Prezydent odpierał te zarzuty, argu−
mentując, że w trakcie roku budżeto−
wego zawsze były i będą wprowadza−
ne zmiany, dostosowujące budżet do
zmieniających się warunków funkcjo−
nowania miasta. Zapewnił również,
że wszystkie zaplanowane inwestycje
będą zrealizowane, a przesunięcie
niektórych w czasie podyktowane by−
ło przyczynami obiektywnymi.

E. Jasińska

Absolutorium
udzielone

dokończenie ze str. 1
Ponadto gmina będzie prowadzić pro−

gram budowy mieszkań z udziałem TBS−
ów, w których posiada swoje udziały
z prawem zasiedlenia na zasadach ustalo−
nych przez gminę. Miasto będzie również
realizować niskonakładowe budownic−
two finansowane z budżetu.

Radny Piotr Nowicki zaproponował,
aby corocznie zwiększać liczbę nowo bu−
dowanych lokali socjalnych. – Mieszka−
nia te będziemy pozyskiwać w drodze
przekształceń lokali komunalnych – wy−
jaśniał zastępca prezydenta Dariusz Za−
widzki. – Nie chcemy przeznaczać pienię−
dzy z budżetu na budowę mieszkań o ob−
niżonym standardzie. 

Radni zgodzili się z argumentacją Za−
stępcy Prezydenta i w głosowaniu nie
przyjęli zaproponowanej przez Piotra No−
wickiego zmiany. 

Potrzeby i remonty

Mieszkania i budynki, którymi gospo−
daruje gmina wymagają wymiany m.in.:
instalacji elektrycznych i gazowych, sto−
larki okiennej i drzwiowej, elementów
zawierających azbest, instalacji wodno−
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.
Należy przeprowadzić w nich także robo−
ty dekarsko−blacharskie oraz osuszanie
budynków. 

Nakłady na konserwacje i remonty bie−
żące powinny kształtować się na pozio−
mie 0,6 proc. kosztów odtworzenia, kosz−
ty remontów pośrednich i zabezpieczają−
cych – 10 proc., a remontu gruntownego
– ok. 35 proc. Dla określenia warto−
ści odtworzenia przyjęto koszt
budowy 1 mkw. po−
wierzchni użytkowej
w wysokości 2200 zł. 

W skali roku faktyczne
potrzeby remontowe w za−
sobach gminnej gospodarki
m i e s z k a n i o w e j
można szacować
na blisko 40 mln
zł; z tego na kon−
serwacje i naprawy
bieżące – 4,1 mln zł,
koszty remontów
pośrednich i zabezpie−
czających – 10,2 mln
zł, a kapitalnych
– 25,4 mln zł.
W 2001 nakłady na
techniczne utrzy−
manie gminnych
zasobów mieszka−
niowych w Płocku wyniosły
łącznie ok. 6,7 mln zł, a w
2002 roku – niewiele ponad
4 mln zł. Biorąc pod uwagę
brak możliwości jednorazo−
wego sfinansowania potrzeb
remontowych przyjęto, że w 2004 roku
na techniczne utrzymanie zasobów bę−
dzie przeznaczone miesięcznie 1,95−2,05
zł na 1 mkw. powierzchni użytkowej.
Z roku na rok kwoty te będą coraz wyż−
sze i w 2008 r. wyniosą miesięcznie 2,65−
2,75 zł/mkw. 

Główne ryzyko związane z realizacją
programu remontów w zasobach komu−
nalnych wiąże się m.in. z ograniczonymi

możliwościami finansowymi budżetu
miasta w przyszłości oraz możliwym
wzrostem cen na materiały budowlane
i instalacyjne oraz roboty remontowo−
modernizacyjne. 

Sprzedaż lokali

Prowadzenie polityki selektywnej pry−
watyzacji, jaką stosuje gmina, zmniejsza
powoli, ale systematycznie udział miasta
w kosztach remontów budynków. Selek−
tywna sprzedaż przynosi wymierne efek−
ty finansowe dla budżetu. 

Dotychczas były dwie formy sprzeda−
ży mieszkań: indywidualna i zbiorowa.
Radny Piotr Nowicki zaproponował, aby
zmienić zasady sprzedaży lokali komu−
nalnych, zwiększając bonifikaty dla osób
wykupujących i likwidując wykupy zbio−
rowe. Radni zgodzili się na takie rozwią−
zanie.

W Płocku przeciętne ceny sprzedaży 1
mkw. lokalu komunalnego w latach
2001−2002 kształtowały się na poziomie
300−400 zł, a w 2003 r. ok. 357 zł/mkw.

Miasto zamierza rocznie sprzedawać
ok. 10−20 proc. mieszkań; według pro−
gnoz w 2004 r. będzie to 77 lokali,
w 2005 – 86, 2006 – 95, a w 2007 i 2008
– 105. Założono, że corocznie ceny loka−
li wzrosną o ok. 2,5 proc. Gmina chce
również pozbywać się ze swoich zaso−
bów tych lokali, które w trzech kolejno
przeprowadzonych przetargach nie znaj−
dą najemców.

Podstawowym efektem zrealizowania
zaplanowanej sprzedaży lokali powinno
być zmniejszenie udziału budżetu gminy

w kosztach remontów bu−
dynków komunalnych.

Inwestycje i koszty

Koszty bieżącego utrzy−
mania zasobów mieszka−
niowych gminy ogółem

wynosiły w roku
ubiegłym mie−
sięcznie 4,03

zł/mkw. i obej−
mowały koszty bieżące ek−
sploatacji i utrzymania
technicznego budynków.

W 2004 r. wyniosą
one ok. 5,50−5,65
zł/mkw. Według
prognoz (przy za−

łożeniu, że koszty ek−
sploatacji będą rosły nie
więcej niż 2,5 proc.,
a koszty technicznego

utrzymania ok. 5 proc. powyżej średnio−
rocznego poziomu inflacji) będą się one
zwiększały co roku i w 2008 r. wyniosą
ok. 6,95−7,10 zł/mkw. 

Miasto planuje na kolejne pięć lat no−
we inwestycje. Zakłada się, że w 2004 r.
zakończy się realizacja Programu 300
mieszkań (kosztować on będzie ok. 4 mln
501 tys. zł). Na współpracę z TBS−ami
gmina przeznaczy w tym roku 1 mln zł,
a w następnych latach kolejno: 2,2 mln zł,
2 mln, 1,5 mln i 1,4 mln zł. W 2004
i 2005 r. na budowę lokali komunalnych
miasto wyda po 1,7 mln zł, w 2006 – 1
mln 850 tys. zł, w 2007 – 1 mln zł, a 2008
– 765 tys. zł. Małgorzata Domańska

Jak to z mieszkaniami będzie
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

* Wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej
złodzieje skradli z jej torebki pieniądze,
dokumenty, kartę bankomatową oraz
telefon komórkowy. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Nowy Rynek. Straty osza−
cowano na 500 zł.

* Złodzieje wykorzystali chwilę, gdy ko−
bieta telefonowała z budki telefonicznej
przy ul. Łukasiewicza i zabrali jej toreb−
kę z dokumentami i pieniędzmi. Straty
– 750 zł.

* Policjanci zatrzymali dwóch młodych
mężczyzn (16 i 20 lat) z Bodzanowa,
którzy włamali się do budki transforma−
torowej jednego z operatorów telefo−
nicznych. Sprawcy podłączyli się do
sieci i prowadzili rozmowy na cudzy ra−
chunek. Młodszy mężczyzna trafił do
izby dziecka, a starszy do aresztu. Obaj
będą odpowiadać za włamanie i kra−
dzież impulsów telefonicznych.

* W Al. Piłsudskiego 33−letni kierowca
poloneza nie zachował bezpiecznego
odstępu i najechał na tył Forda Escor−
ta. Do szpitala trafili pasażerowie for−
da.

* 20−letni kierowca Daewoo Tico potrącił
na przejściu na pieszych 75−letnią ko−
bietę, która trafiła do szpitala. Do zda−
rzenia doszło na ul. Miodowej.

* Z placu przed teatrem, po zerwaniu linki
zabezpieczającej, złodziej zabrał rower
o wartości 800 zł. 

* Z toyoty zaparkowanej przy ul. Konop−
nickiej sprawcy zabrali radio oraz usz−
kodzili tapicerkę. Straty – 2,2 tys. zł.

* Z otwartej szatni przy ul. Kobylińskiego
złodziej zabrał cztery telefony komór−
kowe o wartości prawie 4 tys. zł.

* Wykorzystując tłok w sklepie przy ul.
Wyszogrodzkiej, złodzieje włamali się
do gabloty z telefonami, skąd skradł
dwa telefony bezprzewodowe. Straty
– 800 zł.

* Z Armii Krajowej skradziono samochód−
chłodnię razem z wędlinami. Straty
oszacowano na 46 tys. zł.

* Z ul. Bielskiej zginął Seat Toledo o war−
tości 50 tys. zł.

* Czterech płocczan w wieku 16−41 lat pró−
bowało ukraść 160 kartonów z taśmami
samoprzylepnymi o wartości 1 tys. zł.
Towar załadowali na Poloneza Trucka.
Mężczyźni zostali zatrzymali i trafili do
aresztu i Policyjnej Izby Dziecka.

* Na przejściu dla pieszych w Al. Jachowi−
cza kierująca Fiatem Uno potrąciła 67−
letnią kobietę, która z obrażeniami ciała
trafiła do szpitala. Natomiast 29−letni
kierowca toyoty na ul. Padlewskiego
potrącił 7−letniego chłopca, który prze−
biegał przez ulicę. 

* Na ul. Kossobudzkiego został pobity
i okradziony 13−letni chłopiec. Złodziej
zabrał mu srebrny medalik o wartości
100 zł. (m.d.)

Kronika policyjna

Ze środków samorządowych miasta finanso−
wane są porady specjalistyczne dotyczące
profilaktyki, rozwiązywania problemów zwią−
zanych z uzależnieniami oraz przemocą w ro−
dzinie w następujących placówkach:
I. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul.
Wolskiego 4, tel. 364 02 48 do 364 02 53
– lekarz neurolog – w środy w godz. 15.00

–17.00 
– prawnik – w poniedziałki, w piątki w godzi−

nach od godz.16.00 – 18.00
– mediator – w piątki w godz. 15.30 – 17.30 
II. Ośrodek Socjoterapii dla dzieci, mło−

dzieży i dorosłych „Promyczek” przy PCK ul.
Borowicka 3, tel. 264 83 09 
– logopeda – w czwartki w godz. 14.00 –

18.00 
– psycholog – w piątki w godz. 15.00 – 17.00 
– pedagog – w środy w godz. 15.00 – 17.00 
III. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy

PKPS ul. Kościuszki 3 A, tel. 262 52 98
– psycholog – we wtorki w godz. 16.00 –

19.00 
– pedagog – w czwartki w godz. 16.00 –

19.00 
– prawnik – w poniedziałki i w środy w godz.

15.00 – 17.00 
– mediator – w poniedziałki i środy w godz.

15.00 – 17.00 
– psychiatra – w poniedziałki w godz. 18.00 –

20.00 
IV. Punkt Konsultacyjny przy Parafii Rzym−

sko – Katolickiej św. Benedykta ul. Kraków−
ka 2, tel. 262 33 53.
– logopeda – w środy w godz. 16.00 – 18.00 
– psycholog – we wtorki w godz. 17.00 –

19.00 
– prawnik – w czwartki w godz. 17.00 –

19.00 
– pedagog – w poniedziałki w godz. 16.00 –

18.00 
V. Centrum Psychologiczno – Pastoralne

METANOIA ul. Tumska 5a, tel. 268 66 81,
268 04 48 

– psycholog – w środy w godz. 14.00 – 17.00 
– prawnik – w poniedziałki w godz. 16.00 –

18.00, w piątki w godz. 16.00 – 17.00 
– pedagog – w poniedziałki w godz. 14.00

– 16.00, w środy w godz. 14.00 – 15.00 
VI. Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynen−

tów w Płocku, ul. Jakubowskiego 2 A, tel.
268 83 33 (w trakcie uruchamiania)
– pedagog – dwa razy w miesiącu w środy

w godzinach od 16.30 do 18.30
– prawnik – w środy w godzinach od 16.00

do 18.00, w piątki w godzinach od 18.30 do
godziny 19.30 
VII. Punkt konsultacyjny ”Monaru” przy

Placu Dąbrowskiego 1 tel. 262 78 93 
– pedagog−profilaktyk – wtorki i czwartki

w godz. 9.00 – 12.00
– terapeuta uzależnień – poniedziałki, środy

i piątki w godz. 9.00 – 17.00, a we wtorki
i czwartki w godz. 12.00 – 17.00
Spotkania grup samopomocowych odbywają się: 
NA (anonimowych narkomanów) w czwartki

o godz. 19.30 i w niedziele o godz. 15.15
AA (anonimowych alkoholików) w środy

o godz. 17.30
Młodzi AA w piątki o godz. 17.30
Narc−Anon (dla rodziców dzieci uzależnio−

nych) w poniedziałki o godz. 17.15.
VIII. Punkt konsultacyjny dla osób mają−

cych problem narkotykowy przy Stowarzy−
szeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI
KAIROS przy Alei Roguckiego 1 tel. 366 82
60. Dyżury codziennie w godz. 16.00 – 18.00:
– psycholog−psychoterapeuta – poniedziałek
– pedagog – wtorek i piątek
– psycholog−pedagog – środa
– psycholog – czwartek
W tym roku planowane jest jeszcze uruchomie−

nie Punktu Konsultacyjnego przy parafii św. Du−
cha ul. Asnyka 2 w którym dyżurować będą: psy−
cholog, pedagog, prawnik. Specjaliści świadczyć
będą usługi w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
W sumie z budżetu miasta na wymienioną

pomoc przeznaczonych zostało ponad 120
tys. zł. Opr.(j)

DYŻURY SPECJALISTÓW 

Coraz częściej na płockich ulicach do−
chodzi do kradzieży z samochodów.
W ciągu ostatniego miesiąca nie było ty−
godnia, aby policja nie odnotowała żadne−
go przypadku. – Sposób działania spraw−
ców zawsze jest podobny – mówi komi−
sarz Katarzyna Lorens z sekcji prewencji.
– Złodzieje wybierają sobie kobiety, które
jadą same samochodem. Gdy auto zatrzy−
muje się na skrzyżowaniu i kierująca cze−
ka na zmianę świateł, sprawca podbiega
do samochodu, otwiera przednie drzwi od
strony pasażera lub wybija szybę i zabie−
ra torebki, które leżą na siedzeniu.

Najczęściej do takich przypadków do−
chodzi w godzinach szczytu przed− i po−
południowego, na głównych ulicach mia−
sta, a szczególnie w Al. Kilińskiego.

– Przede wszystkim nie powinno się
zostawiać toreb w widocznym miejscu,
czyli na tylnym lub przednim siedzeniu

– informuje Katarzyna Lorens. – Najle−
piej, aby w torbach nie było kompletu
dokumentów i kart bankomatowych.

Policja prosi również, aby nie prze−
wozić dużych sum pieniędzy. – Telefo−
ny komórkowe powinny być również oz−
nakowane w sposób wiadomy dla wła−
ściciela – mówi komisarz. – Wtedy ła−
twiej jest go odzyskać.

Kobiety, czekające na zmianę świa−
teł, powinny uważnie obserwować oto−
czenie. Ponadto drzwi samochodu po−
winny być zablokowane, a okna poza−
mykane. 

Co zrobić jeśli jednak dojdzie do kra−
dzieży? – Należy zawiadomić policję
– mówi Katarzyna Lorens. – Jeśli w to−
rebce były klucze i adres, trzeba na−
tychmiast pojechać do mieszkania. Po−
licję można zawiadomić później lub na−
wet następnego dnia. (m.d.)

Kobieto, uważaj

Ogień nie oszczędzał naszego miasta.
Największe pożary, odnotowane w kroni−
kach miejskich, miały miejsce w XVI
i XVII wieku. W roku 1511 spłonęła wię−
kszość budynków, a w 1611 roku ogień
zniszczył 3/4 ówczesnej zabudowy.

Rozwój ochrony przeciwpożarowej na
terenie powiatu płockiego datuje się od
roku 1873, kiedy to zorganizowano
w Płocku pierwszą ochotniczą straż po−
żarną. Jednakże oficjalną decyzję o utwo−
rzeniu straży władze zaborcze wydały 2
lata później – 8 maja 1875 roku.

Płoccy strażacy zapisali piękną kartę
historii m.in. w okresie I wojny świato−
wej. Jako że przez pół roku w pobliżu na−
szego miasta przebiegał front wojenny,
pożary były liczne. 22 września 1918 ro−
ku z inicjatywy Tadeusza Gintera, Henry−
ka Dunin−Wolskiego i St. Żółtowskiego
zorganizowano w Płocku zjazd straży

ogniowych. Dwa miesiące później straża−
cy wzięli czynny udział w rozbrajaniu
wojsk zaborcy.

Po wyzwoleniu stanowisko powiato−
wego instruktora pożarnictwa powierzo−
no najpierw p. Myślińskiemu, jednakże
w 1923 roku został on przeniesiony do
Warszawy i na jego miejsce zaangażowa−
no Tadeusza Gintera, który tę funkcję
pełnił do roku 1929.

Ginter należał do tych społeczników,
którzy bezgranicznie poświęcili się stra−
ży. W latach 1927−1939 brał udział
w pracach Zarządu Powiatowego; pow−
stało wówczas 18 nowych strażackich
jednostek, przy Wydziale Powiatowym
zorganizował składnicę i punkt sprzedaży
sprzętu pożarniczego, umundurowania,
a od 1928 roku strażacy mogli się tam
również zaopatrywać w przenośne, ręcz−
ne sikawki. Na mocy porozumienia ze
szkołą rolniczą w Niegłosach, w okresie
ferii świątecznych szkołę udostępniano
na kursy dla strażaków. Wykładowcami
byli m.in. Tadeusz Ginter i Karol Chole−
wiński.

We wrześniu 1939 roku działalność
straży pożarnych została zawieszona.
Wielu jej członków zginęło w walce z na−
jeźdźcą, inni w czasie okupacji ukrywali
się. Naczelnik płockich strażaków Tade−
usz Ginter wraz z rodziną został wysie−
dlony. Wrócił do Płocka w marcu 1945
roku, ale już bez najbliższych; córka
zmarła a syn i zięć wywiezieni zostali do
obozów koncentracyjnych. Ponownie za−
czął organizować straż pożarną; został
komendantem straży zawodowej i pełnił
obowiązki naczelnika straży ochotniczej. 

Naczelnikiem OSP Tadeusz Ginter był
do śmierci tj. do roku 1954. Jest patronem
jednej z płockich ulic (obok Cotexu).

Hilary Januszczyk
(Komendant Miejski PSP)

W 50. rocznicę śmierci założyciela płockiej zawodowej straży pożarnej Ta−
deusza Gintera strażacy licznie zgromadzili się na uroczystej mszy św. w ko−
ściele Św. Krzyża na Podolszycach, odprawionej w intencji pierwszego płoc−
kiego strażaka przez kapelana powiatowego strażaków ks. kan. Andrzeja
Zembrzuskiego (25 kwietnia).

Pamięci Tadeusza Gintera

Po mszy św. odsłonięto tablicę, upamięt−
niającą płockich strażaków, którzy zginę−
li podczas wojny 
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

W maju zostanie ogłoszony prze−
targ na „wykonanie dokumentacji
projektowo−kosztorysowej na wy−
mianę nawierzchni alejek spacero−
wych wraz z regulacją spływu wód
opadowych na terenie parku na
Wzgórzu Tumskim”.

Będzie to drugi przetarg, ponieważ
w pierwszym terminie (do połowy
kwietnia) nie wpłynęła żadna oferta.
– Mam nadzieję, że jednak ktoś po−
dejmie się tego zadania – mówi dy−
rektor Wydziału Gospodarki Komu−
nalnej i Ochrony Środowiska Jerzy
Nowakowski. – Chodzi o zaprojekto−
wanie nowej nawierzchni alejek, zie−
leni i małej architektury. Poza tym
projektanci muszą podać rozwiązanie
odwodnienia i uporządkowania zbo−
cza.

Inwestycja została podzielona na
dwa etapy: pierwszy – teren „za Tu−
mem” (od Muzeum Diecezjalnego do
budynku TNP wraz ze schodami pro−
wadzącymi do ul. Mostowej), drugi
– park na odcinku od budynku TNP
i pomnika Ludwika Krzywickiego do
Hotelu „Starzyński”.

Architekci będą musieli wykonać
projekt prawdopodobnie do końca

października.
Istnieje już natomiast projekt inne−

go fragmentu płockiej skarpy – od ko−
ścioła Mariawitów do Domu Techni−
ka (łącznie z jarem Abisynia). Jego
autorem jest płocki architekt Janusz
Łabuz. Zaprojektował on aleję space−
rową z polbruku, sześć tarasów wido−
kowych i trzy zejścia na Sobótkę.
Rozpoczęto już realizację dolnego
odcinka, od ul. Jasnej do Brzeźnicy.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Konserwacji Urządzeń Melioracyj−
nych z Gostynina. – Zdejmowana jest
tam część skarpy, która do tej pory
zsuwała się na drogę – mówi dyrektor
wydziału. – Wymieniany jest także
grunt; jeden na drugim kładzione są
2,5 metrowe klocki nowej ziemi. Na−
stępnie powierzchnia zostanie wy−
równana i wykonamy nasadzenia.

Prace na odcinku od Mariawitów
w kierunku Domu Technika rozpocz−
ną się w przyszłym roku. Zostanie
zerwany wtedy stary asfalt, zlikwido−
wane murki, schody i zostanie wyty−
czona nowa ścieżka. – Natomiast
jeszcze w tym roku chcemy wykonać
projekt terenu wokół Domu Technika
– obiecuje Nowakowski. M.D.

Pomysł 
na skarpę

Podstawowe prace budowlane pod
przyszłą siedzibę Muzeum Mazowiec−
kiego przy ul. Tumskiej 8 zostały ukoń−
czone. I choć z zewnątrz nie widać po−
stępu robót wewnątrz, trwają intensyw−
ne prace murarskie. 

Z ziemi wyrosły cztery kondygnacje
nowego budynku, a teraz wykonywane
są podmurówki pod dach.

– Wbudowywane są kanały wentyla−
cyjne i inne kanały przesyłowe oraz wy−
konywane są prace elektryczne – mówi
dyrektor Wydziału Gospodarki Miesz−
kaniowej Stanisław Stańczak. 

W lipcu powinien być położony
szklany dach nowej części muzeum,
który ochroni dziedziniec. Miesiąc
wcześniej rozpoczną się prace elewa−

cyjne zewnętrznej części kamienicy
przy ulicy. 

W zabytkowej części wylane są już po−
sadzki. Pracownicy Vectry kładą tynki,
a gdy tylko one wyschną, natychmiast są
malowane. Pod budynkami znajdują się
piwnice o pow. 300 mkw., gdzie będzie
można przechowywać zbiory. 

Prace postępują zgodnie z harmono−
gramem. – Pod koniec października sie−
dziba muzeum będzie gotowa – zapewnia
Stanisław Stańczak. – Pomyśleliśmy też
o osobach niepełnosprawnych, które bę−
dą mogły korzystać z dwóch wind.

Na budowie zatrudnionych jest 65
pracowników Vectry; dodatkowo
pracują elektrycy, posadzkarze i hy−
draulicy. (m.d.)

Muzeum na czas

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Już niedługo rozpocznie się remont
ul. Bielskiej na odcinku od ul. Tysiącle−
cia do skrzyżowania z ul. Kwiatka.
– Po raz pierwszy zrobimy komplekso−
wy remont jezdni o długości 900 me−
trów i jednocześnie zostaną położone
nowe chodniki – mówi dyrektor Miej−
skiego Zarządu Dróg Andrzej Niew−
czas. 

Do przetargu na wykonawstwo sta−
nęły dwie firmy: PRD Płock i PRD Go−
stynin. Tańszą ofertę złożyło przedsię−
biorstwo z Płocka.

Wszystkie prace przewidziano na
dziesięć tygodni, ale aby całkowicie nie
sparaliżować ruchu w mieście, podzie−
lone je na cztery etapy. Roboty na jezd−
niach potrwają sześć tygodni. – Jako
pierwszy będzie robiony odcinek ul.
Bielskiej od Tysiąclecia do skrzyżowa−
nia przy Petropolu – wyjaśnia Andrzej
Niewczas. – Prace na nim potrwają
około siedmiu dni.

W związku z tym wystąpią utrudnie−
nia w ruchu. Samochody będą jeździły
objazdem: Al. Jachowicza, Kobyliń−
skiego, dalej Łukasiewicza, Gwardii
Ludowej (tam zostanie ustawiona tym−
czasowa sygnalizacja świetlna) i dalej
w kierunku Bielska. W związku z pra−
cami pasażerowie Komunikacji Miej−
skiej muszą przygotować się na zmiany
tras autobusów oraz lokalizacji przy−
stanków. 

Drugi etap obejmie prace na skrzyżo−
waniu, które – według harmonogramu
– potrwają również tydzień. – W tym

czasie zmiana organizacji ruchu nastą−
pi już na skrzyżowaniu przy Stanisła−
wówce – mówi dyrektor MZD. – Dla
ciężkiego transportu, czyli powyżej 8
ton będzie wyznaczony objazd ul. Oto−
lińską. Gdyby jednak jakiś kierowca się
pomylił, to może zawróć na Al. Jacho−
wicza, gdzie przygotujemy „prowizo−
ryczną nawrotkę”.

Samochody poniżej tej masy skręcać
będą w ul. Obrońców Westerplatte. 

– Najwięcej prac zostanie wykona−
nych na odcinku od skrzyżowania z Pe−
tropolem do ul. Sienkiewicza – infor−

muje Andrzej Niewczas. – Zabierze on
najwięcej czasu, gdyż oprócz robót dro−
gowych Wodociągi wymienią całą in−
stalację.

Dla samych drogowców wystarczy−
łoby osiem dni na wykonanie wszyst−
kich robót, ale w Wodociągach przy−
puszczają, że mogą one potrwać do 21
dni. – Zgodziliśmy się na tyle czasu,
gdyż jak zamkniemy skrzyżowanie przy
Petropolu, to ulica Bielska od strony
Sienkiewicza stanie się ulicą ślepą
– wyjaśnia. – Największy problem
z przejazdem będą miały autobusy. Inni

kierowcy korzystać będą z pobliskich
ulic i tych objazdów, które wyznaczymy
wcześniej. 

Ostatni etap prac obejmie odcinek od
ul. Sienkiewicza do ul. Kwiatka. Skrzy−
żowanie zamknięte będzie przez trzy dni.
– Bez względu na termin zakończenia po−
przednich odcinków, nastąpi to dopiero
po zakończeniu roku szkolnego, czyli od
26 do 28 czerwca – mówi Andrzej Niew−
czas. – Taki warunek postawiła Komuni−
kacja Miejska, aby utrudnienia dotyczyły
jak najmniejszej liczby osób; w sezonie
wakacyjnym i podczas weekendów pasa−
żerów jest mniej.

Na całej długości ul. Bielskiej zosta−
nie położony najwyższej jakości asfalt
– taki jaki zastosowano w ubiegłym ro−
ku na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia
(przy „Mostach”). – Kładziony jest on
według najnowszych technologii stoso−
wanych w Polsce – tłumaczy dyrektor
MZD. – Jest odporny na koleiny,
a gwarancja obejmuje pięć lat.

Cała inwestycja zakończy się praw−
dopodobnie do połowy lipca. – Oba−
wiamy się tylko złej pogody – mówi An−
drzej Niewczas. – Nie możemy kłaść as−
faltu, gdy pada deszcz. Poza tym zasto−
sowana technologia wymaga minimal−
nej temperatury 20 stopni.

Koszt remontu wyniesie ok. 1 mln
167 tys. zł netto, czyli ok. 320 tys.
mniej niż przewidywał kosztorys inwe−
storski sporządzony na podstawie śred−
nich cen krajowych. 

Małgorzata Domańska

Pogoda dla Bielskiej
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Od l maja 2004 r. zamiast różnych za−
siłków, na które dziś mogą liczyć rodzi−
ny, pojawi się jeden podstawowy zasiłek
rodzinny z różnymi dodatkami. Ma do
niego prawo każda rodzina, w której do−
chód miesięczny na osobę nie przekra−
cza 504 zł netto lub 583 zł netto w rodzi−
nie z dzieckiem niepełnosprawnym (w
stopniu znacznym albo umiarkowa−
nym). Obsługą tych świadczeń zajmie
się nowy, oddzielny dział Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS
mieścił się będzie w budynku przy pl.
Dąbrowskiego 1 (I piętro). Wydawanie
i przyjmowane wniosków o zasiłek ro−
dzinny rozpocznie się w tym miejscu 4
maja. Do 30 kwietnia wszystkie druki
pobrać można w budynku przy Starym
Rynku 20 (parter). – Wydajemy, ale
jeszcze nie przyjmujemy – mówi Michał
Kościński, koordynator Działu Świad−
czeń Rodzinnych MOPS w Płocku. –
Po prostu nie mamy tu właściwych wa−
runków. Oznacza to, że płocki dział nie
zdąży z rozpatrzeniem wniosków
i wypłatą świadczeń do 15 maja. Po−

dobne problemy będą miały jednak
wszystkie tego typu placówki w kraju.
Nowy system świadczeń rodzinnych
wchodzi w życie w złym okresie. Za−
równo zainteresowani uzyskaniem
wsparcia jak i administrujący zasiłkami
mają niewiele czasu, choćby ze wzglę−
du na majowe dni wolne. Dlatego prze−
sunięto termin wypłaty pierwszych
świadczeń do 15 czerwca. – Później nie
powinno być już tych problemów.
W czerwcu, jeśli ktoś złoży wniosek do
piątego, otrzyma pieniądze w połowie
miesiąca – dodaje płocki koordynator.

Nowy system świadczeń rodzinnych
z założenia ma być różny od
dotychczasowego systemu pomocy spo−
łecznej. Ma uporządkować i zebrać
w jednym miejscu wszystkie świadcze−
nia wspierające rodziny. – Te zmiany
zmierzają ku temu, aby Dział Świadczeń
Rodzinnych był jedyną jednostką, która
tymi świadczeniami będzie się zajmo−
wać – mówi Michał Kościński. Do tej
pory zajmował się tym zarówno praco−
dawca, gmina, ZUS i KRUS, po 31 sier−
pnia 2006 roku – tylko gmina. (r. ł.)

Świadczenia 
rodzinne

Płockie Towarzystwo Muzyczne im.
Wacława Lachmana było organizato−
rem konkursu dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i muzycznych. Bohate−
rem konkursu był tym razem znakomi−
ty kompozytor, twórca opery narodo−
wej Stanisław Moniuszko.

Do konkursu zgłosiło się 58 szkół
z Płocka, Sierpca, Kutna, Płońska, Łąc−
ka, Gostynina, Słupna i Święcieńca.
Uczestnicy musieli wykazać się bogatą
wiedzą faktograficzną, ikonograficzną
i fonograficzną, dotyczącą życia i twór−
czości bohatera konkursu. Po testach pi−
semnych jury pod przewodnictwem Mi−
kołaja Burakowskiego – prezesa PTM,
do finału zakwalifikowało 8 uczniów ze
szkół podstawowych, 28 z gimnazjów
i 17 ze szkół muzycznych I stopnia.

W finałowych zmaganiach w pierwszej

kategorii (szkoły podstawowe) najlepszą
wiedzą wykazały się uczestniczki ze
Święcieńca, których do konkursu przygo−
tował Janusz Słabkowski – pierwsze trzy
miejsca zajęły: Kinga Kusińska, Wiolet−
ta Dyguś i Kinga Chabowska. W II kate−
gorii dwa pierwsze miejsca zajęły płoc−
czanki: Oliwia Pieczeska z Gimnazjum
nr 6 (nauczyciel Beata Łaniewska) i Ewa
Stefańska z Gimnazjum nr 8 (nauczyciel
Bożnna Tyburska). Drugie miejsce zajęła
Ilona Karwacka z Gostynina (nauczyciel
Monika Rasiewicz) a trzecie Anna Krze−
mińska z płockiej ”8”. Wśród przyszłych
muzyków I nagrodę zdobył Marcin Ga−
lent z Sierpca (nauczyciel Jadwiga Re−
dyk), II Marcelina Woźniak, III Justyna
Linowska – oboje z Płocka (nauczyciel
Adam Bieniek). Jedenaście osób otrzyma−
ło wyróżnienia. (j)

Wiem dużo o Moniuszce

Na ostatniej sesji Rady Miasta skory−
gowane zostały zasady wypłacania diet
radnych. 

Dotychczas jeśli radny nie przyszedł
na obrady doraźnej komisji, tracił
z wypłaty 150 zł. Potrącano mu pienią−
dze nawet wówczas, gdy radnemu
w jednym czasie wypadały obrady
dwóch różnych komisji i siłą rzeczy nie
mógł być obecny w dwóch miejscach.
Teraz za nieobecność z powodu nałoże−
nia się terminów – potrącenia diety nie
będzie. 

Za takim rozwiązaniem głosowało 13
radnych, żaden nie był przeciw,
a trzech – wstrzymało się (nie głosowa−
li radni SLD).

Natomiast przepadł wniosek Violet−
ty Kulpy, która zaproponowała, aby
miesięcznie przewodniczący Rady
Miasta dostawał zamiast 10 diet – 8,
wiceprzewodniczący zamiast 9 – 7
diet, sekretarz oraz przewodniczący
komisji – 6 (poprzednio 7 diet), wice−
przewodniczący komisji – 5 a nie 6
diet, a pozostali radni, członkowie ko−

misji 4 diety, a nie 5. Przypomnijmy,
że jedna dieta to 248 zł. 

W głosowaniu pomysł Violetty Kul−
py poparło 6 radnych, 9 było przeciw,
a 1 – wstrzymał się.

– W imieniu klubu radnych złożyłam
wniosek o obniżenie diet o 20 proc.
– mówiła radna. – W lokalnych me−
diach radni SLD mówili, że są jak naj−
bardziej za zmniejszeniem diet. Ale
okazało się, że co innego mówią, a co
innego robią.

– Radni SLD w ogóle nie wzięli
udziału w głosowaniu – odpierała Gra−
żyna Opatrzyk (SLD). – Uważaliśmy,
że koalicja prezydencka jest tak duża,
że sama poradzi sobie w tej kwestii. My
nie musimy w tym pomagać.

Radni większością głosów przyjęli
natomiast wniosek Grażyny Opatrzyk,
złożony na Komisjach Polityki Spo−
łecznej oraz Inwestycji, Rozwoju i Bez−
pieczeństwa Miasta, aby nie zabierać
radnym 150 zł, jeśli komisja stała zwo−
ływana jest w trybie krótszym niż trzy
dni. (m.d.)

Miało być mniej,
a może być więcej

Uczestnictwo zgłosiło sześć drużyn.
Oprócz gospodarzy – reprezentacji
Urzędu Miasta, udział w zawodach
wzięły również drużyny: Miejskiego
Zespołu Obiektów Sportowych, Zespo−
łu Szkół Technicznych, Starostwa Płoc−
kiego, Straży Pożarnej i ekipa turnieju
”Zmagania Miast”. W drużynie regula−
minowo grała (stale na boisku) co naj−
mniej jedna kobieta. Zabawa tym przy−
jemniejsza, im więcej amatorów spraw−
dzało swoje umiejętności sportowe.
Mimo, iż podobnie oceniono stronę
techniczną organizacji zawodów, to
wszyscy uczestnicy uznali wyższość at−

mosfery nad formalnościami. Było też
niemałe zainteresowanie kibiców. Każ−
da z drużyn miała swoich zwolenników
i dopingujących kibiców.

Wszyscy wygrali swój udział, ale
w klasyfikacji drużyn najlepsza okazała
się reprezentacja Starostwa Płockiego,
przed Strażą Pożarną. Samorządowcy
z ”Magistratu” podzielili się zgodnie
trzecim miejscem z drużyną MZOS−u.
Dzielone również było i czwarte miej−
sce przez pozostałe drużyny “70”−tki
oraz ”Zmagań Miast”. Oczywiście, jak
na poważnych zawodach były puchary
i dyplomy. T.B.

Z inicjatywy Samorządowego Klubu Sportowego “MAGISTRAT” 19
kwietnia w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku odbył się Samorządo−
wy Turniej Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej 

Puchary samorządowców 

86 uczniów z 63 szkół ponadgimna−
zjalnych województwa mazowieckiego
wzięło udział w etapie wojewódzkim
XIX Olimpiady Ekologicznej. 

Najpierw uczestnicy musieli przejść
test pisemny. Najlepsi wzięli udział
w dogrywce, która miała na celu wyło−
nienie 12 osób. Następnie uczniowie
odpowiadali przed komisją na pytania.
Do finału krajowego zakwalifikowało
się siedem osób: Ewa Rochowicz z Cie−
chanowa, Krzysztof Kozak i Magdale−
na Rzeczkowska z Warszawy, Katarzy−
na Stokwisz z Mińska Mazowieckiego,
Krzysztof Miazga z Radomia, Małgo−
rzata Kwapisiewicz z Ciechanowa oraz
Anna Cikorska z płockiego Zespołu
Szkół Ekonomiczno−Kupieckich. 

Płocczanka jako jedyna reprezento−
wała zespół szkół, gdzie ekologii
w programie nauczania jest mniej niż
w liceum.

Wśród nagród, która otrzymała dwu−
nastka ze ścisłego finału, były: kamera
video, aparaty cyfrowe, drukarki
i sprzęt turystyczno−sportowy. Olim−
piada odbyła się w LO im. Wł. Jagiełły
(17 kwietnia) pod honorowym patrona−
tem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
– Ryszarda Raczyńskiego. Nagrody
ufundowali: Wojewódzki Mazowiecki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej, Urząd Miasta Płocka,
Starostwo Powiatowe, Liga Ochrony
Przyrody, Orlen, Toyota i Multico.

(m.d.)

Płocczanka w finale

480 prac z 29 szkół regionu płockiego
wpłynęło na rejonowe eliminacje VI Ogól−
nopolskiego Konkursu Plastycznego „Twa−
rze 2004”, organizowanego przez płocki
MDK. Jury nagrodziło sześć osób w czte−
rech grupach wiekowych. Prace zostały
zakwalifikowane do przeglądu centralnego.
Wystawa pokonkursowa czynna będzie do
20 maja w Galerii Plastycznej Twórczości
Dziecka Młodzieżowego Domu Kultury.
Nagrodzeni: 5 – 8 lat: Weronika Śliwińska
– Miejskie Przedszkole nr 13, Karolina Łąt−
ka – Miejskie Przedszkole nr 21

9 – 12 lat: Magdalena Czerniak – Płoc−
ki Ośrodek Kultury i Sztuki

13 – 15 lat: Joanna Bartosik – Gimna−
zjum nr 8

16 – 18 lat: Małgorzata Bartosik – I
Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku,
Mateusz Nadrowski – Liceum im. St.
Małachowskiego (r. ł.)

Twarze
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Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił
stronę internetową, zawierająca wszel−
kie dane na temat sposobów pozyskania
i wykorzystania środków pomocowych
z Europejskiego Funduszu Społeczne−
go. Jest to jeden z głównych instrumen−
tów udzielania pomocy państwom
członkowskim w osiąganiu wysokiego
poziomu zatrudnienia. WUP będzie be−
neficjentem końcowym – instytucją
wdrażająca EFS na Mazowszu.

Środki funduszu przeznaczane są
m.in. na wspieranie pracowników za−
trudnionych, którzy z różnych powo−
dów są zagrożeni bezrobociem. Z tych

pieniędzy finansowane są też różne
projekty szkoleń i kształcenia, przyczy−
niające się do podnoszenia kwalifikacji
pracowników i bezrobotnych.

W Polsce Europejski Fundusz Spo−
łeczny realizowany będzie w latach
2004 − 2006 poprzez Sektorowy Pro−
gram Operacyjny ”Rozwój zasobów
ludzkich” i część Zintegrowanego Pro−
gramu Operacyjnego Rozwoju Regio−
nalnego. Nasz kraj ma szanse pozyskać
z tego funduszu 2,1 mld euro.

Informacje o EFS znaleźć można na
stronie internetowej http://wup.mazo−
wsze.pl/efs/index.htm ak

Europejski Fundusz Społeczny

”Doradca europejski” to program przygotowany przez Wojewódzki Urząd
Pracy i samorząd woj. mazowieckiego. Ma on wspomagać samorządy gminne
w wypełnianiu zadań informacyjno−promocyjnych w zakresie integracji euro−
pejskiej, pozyskiwania środków z funduszy europejskich, dopłat dla rolników
i dotacji dla przedsiębiorców. 

Szacuje się, że przy realizacji tego programu pracę znajdzie około 500 osób
– przede wszystkim absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy pracować będą
w gminach jako doradcy europejscy. Ich zatrudnienie (na podstawie skierowania
z Powiatowego Urzędu Pracy) poprzedzi szkolenie zawodowe podczas którego
przyszli doradcy nauczą się m.in. jak sporządzić projekt, wypełnić wniosek, jak za−
rządzać projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych. Po szkoleniu
i praktyce w gminie doradcy europejscy będą mogli założyć własne biura i agencje,
specjalizujące się w tematyce unijnej, a także pracować w charakterze konsultantów.

Program będzie finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, którą dysponuje marsza−
łek Województwa Mazowieckiego. Oferta programu ”Doradca europejski” za pośred−
nictwem samorządów powiatowych ma trafić do wszystkich gmin Mazowsza. Szcze−
gółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
www.wup.mazowsze.pl (j)

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Doradca europejski

1 maja Polska znajdzie się w międzyna−
rodowym systemie wymiany ofert pracy
EURES. W bazie danych tego systemu
zgromadzono około 300 tysięcy ofert pra−
cy z krajów członkowskich. Teoretycznie
będziemy mogli korzystać ze wszystkich
ofert pracy w krajach UE, jednak wiele
państw chroni swoje rynki pracy przed
tzw. migracją zarobkową. 

Warto wiedzieć, że po 1 maja tylko
dwa państwa: Irlandia i Wielka Bryta−
nia otworzą swoje rynki pracy bez
ograniczeń. Aż 10 krajów europej−
skich utrzyma ograniczenie dostępu
do swojego rynku pracy: Austria,
Niemcy i Szwajcaria zapowiadją 7−let−
ni okres ograniczeń, Belgia przewidu−
je ograniczenia na 2 lata, Francja za−
powiada minimum 2 lata, podobnie
Hiszpania, Islandia, Lichtenstein,

Luksemburg i Portugalia. Decyzji
w sprawie ewentualnych ograniczeń
nie podjęły jeszcze: Grecja, Szwecja
i Włochy.

Z państw, które po 1 maja staną się
członkami Unii pełne otwarcie swoich
rynków pracy dla obywateli wszystkich
krajów wspólnoty europejskiej zapowie−
działo 5 państw: Cypr, Czechy, Estonia,
Litwa i Łotwa. Słowenia i Węgry zapo−
wiedziały ograniczenia wobec obywateli
tych państw które zastosują u siebie limity.

W maju w Wojewódzkim Urzędzie Pra−
cy w Warszawie rozpocznie pracę tzw. do−
radca EURES. Pomagać mu będą asysten−
ci, zatrudnieni w powiatowych urzędach
pracy. Doradca EURES będzie pomagał
w wyszukiwaniu informacji o zagranicz−
nych rynkach pracy, warunkach życia
w danym kraju, wskazywał gdzie dana
osoba i z jakimi kwalifikacjami może zo−
stać zatrudniona. Stworzona zostanie także
baza osób poszukujących pracy. ak

Praca z EURES

Niedawno media obiegła informacja,
że kilkaset osób może starać się o pracę
na Cyprze (w branży hotelarskiej). Ogło−
szenia tej treści zostały zamieszczone na
internetowej stronie Urzędu Pracy m.st.
Warszawy. Okazuje się, że fundacja, któ−
ra oferuje zatrudnienie prawdopodobnie,
nie posiada upoważnienia (certyfikatu)
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polity−
ki Społecznej na pośrednictwo i kierowa−
nie osób do pracy za granicą (obecnie
sprawdzamy te informacje).

Zgodnie z przepisami, naborem kandy−
datów zainteresowanych pracą za granicą
zajmuje się Departament Rynku Pracy
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polity−
ki Społecznej oraz wojewódzkie urzędy
pracy. WUP w Warszawie od wielu lat
wykonuje zadania w tym zakresie, poś−
rednicząc corocznie w zatrudnieniu kil−
kunastu tysięcy osób za granicami kraju.

Dodać należy, że osoby zaintereso−
wane pracą za granicą mogą również
korzystać z usług świadczonych przez
agencje pośrednictwa pracy, posiadają−

ce wpis do rejestru firm, wydany przez
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Poli−
tyki Społecznej. Aktualny wykaz pod−
miotów upoważnionych do prowadze−
nia pośrednictwa pracy znajduje się na
stronie MGPiPS: www.praca.gov.pl
/npp, oraz w wojewódzkich i powiato−
wych urzędach pracy.

Zainteresowanie wyjazdami zagra−
nicznymi jest bardzo duże. Wynika
ono głównie z trudnej sytuacji na
polskim rynku pracy, stąd wiele
agencji próbuje nielegalnie prowa−
dzić działalność pośrednictwa, pobie−
rając przy tym opłaty (w kwotach od
kilkudziesięciu, do kilkuset złotych).

Na „czarnej” liście Wydziału Kon−
troli Legalności Zatrudnienia WUP
w Warszawie znajduje się około 20
agencji prowadzących nielegalną
działalność na terenie Mazowsza.
Większość spraw trafiła do sądów,
kilka jest w trakcie wyjaśniania.

Aleksander Kornatowski
(rzecznik prasowy WUP)

Chcesz bezpiecznie i pewnie pracować za granicą zorientuj się
najpierw, czy biuro pośrednictwa oferujące zatrudnienie działa
legalnie. Na indeksie Wydziału Kontroli Legalności Zatrudnienia
Wojewódzkiego Urzędu Pracy znalazło się około 20 firm, które
nielegalnie pośredniczyły w rozprowadzaniu ofert pracy.

Nielegalne pośrednictwo 

Po 1 maja będziemy mogli korzystać
z publicznej służby zdrowia w krajach
Unii Europejskiej, na takich samych za−
sadach jak obywatele krajów członkow−
skich. Wydatki na nasze leczenie pokry−
je Narodowy Fundusz Zdrowia, ale nie
za wszystko, gdyż np. za transport sani−
tarny wszędzie płacą sami pacjenci. Dla−
tego przed wyjazdem do konkretnego
kraju – czy to w celach turystycznych
czy zarobkowych – warto zapoznać się
z warunkami opieki zdrowotnej, na jaką
możemy w danym kraju liczyć. Komplet
informacji zawiera strona internetowa:
www.nfz.gov.pl z odnośnikiem ”nasze
zdrowie w Unii Europejskiej”.

Ponieważ w najbliższych miesią−
cach nasilą się zapewne wyjazdy tu−
rystyczne, każdy kto wybiera się na
urlop do któregoś z krajów Unii po−
winien najpierw udać się do oddziału
NFZ i wziąć druk wniosku o wydanie
formularza E (albo ściągnąć z interne−
tu), który należy wypełnić i wraz
z załącznikami (ksero dowodu tożsa−

mości, ksero dowodu potwierdzające−
go opłacanie składek na ubezpiecze−
nie zdrowotne) złożyć w oddziale
i około tygodnia poczekać na wyda−
nie stosownego dokumentu z którym
już możemy wyjechać za granicę.
W niektórych krajach dokument ten
należy zarejestrować w tamtejszym
odpowiedniku naszego NFZ, w in−
nych mieć tylko przy sobie. Gwaran−
towane na tej zasadzie świadczenia
zdrowotne w krajach Unii dotyczą,
w zasadzie, tylko nagłych przypad−
ków (porody tylko do 8. miesięcy).
Na dłuższe i planowane leczenie nale−
ży się decydować w kraju.

Na zasadzie wzajemności, Polacy
którzy są legalnie zatrudnieni w kra−
jach ”piętnastki” i tam są ubezpiecze−
ni będą mogli korzystać z bezpłatnej
opieki zdrowotnej w Polsce, gdy np.
przyjadą na urlop. Dotychczas musia−
ły na ten czas dodatkowo się ubezpie−
czać lub rejestrowały się jako osoby
bezrobotne. (j)

Nasze zdrowie w Unii
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Na „Płocką uroczystość ku czci Wła−
dysława Grabskiego”, zorganizowaną 22
kwietnia w L.O. im. Wł Jagiełły, przyje−
chał wnuczek wybitnego ekonomisty
i polityka. Profesor Maciej Władysław
Grabski jest prezesem Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej. Swego dziadka pamięta
słabo, zmarł kiedy jego wnuczek miał
cztery latka. 

– Pamiętam jednak dobrze jedną po−
ważną rozmowę na temat problemów
transportu kolejowego – mówił podczas
spotkania w Płocku. – Kiedy usłyszałem
gwizd lokomotywy, zapytałem, dlaczego
ona to robi. „Dlatego, żeby dręczyć lu−
dzi” – odpowiedział dziadek.

Więcej wspomnień związanych jest
z okresem kiedy Władysława Grabskiego
nie było, ale jak mówi jego wnuk, stale
istniał. – Dzięki temu, że był moim dziad−
kiem nie mogłem przez kilka lat dostać się
na studia – dodaje.

Uroczystość w płockiej Jagiellonce za−
początkowała ogólnopolskie obchody
„Roku Władysława Grabskiego.” Poza
profesorem Grabskim do naszego miasta
przyjechali m. in. prof. dr hab. Tomasz
Borecki, rektor SGGW w Warszawie,
prof. dr hab. Marian Drozdowski z Insty−
tutu Historii PAN oraz dr hab. Kazimierz
Koraba z Wydziału Ekonomiczno− Rolni−
czego SGGW. Prelegenci opowiadali

o dokonaniach twórcy Banku Polskiego
oraz ojca „złotówki”.

– „Złoty” w Polsce pojawił się pod ko−
niec piętnastego wieku, po śmierci Wła−
dysława Jagiełły i był jednostką przeli−
czeniową, stanowiącą równowartość 30
groszy – opowiadał w Jagiellonce dr Ma−
rek Wójtowicz, doradca prezesa NBP
podczas omawiania reformy walutowej
z 1924 roku. – Kiedy zastanawiano się,
jaką walutę wprowadzić po marce pol−
skiej padały różne propozycje – „Piast”,
„Szczerbiec”, „Kościuszko”, zdecydo−
wano jednak, że będzie to „złoty”.

Zlepione z trzech byłych zaborów
państwo polskie, ze słabą gospodarką
i ubogim społeczeństwem już w poło−
wie 1923 roku, po czterech latach nie−
podległości, było w głębokim kryzysie,
szalała hiperinflacja. Za dolara płacono
10 mln marek polskich (przed kryzy−
sem 8 – 9 marek). Narodziny złotego
i powołanie instytucji, która miała dbać
o jego jakość miały zlikwidować bała−
gan w państwie. Kiedy Bank Polski
rozpoczął wymianę pieniędzy na jedną
złotówkę potrzeba było 1,8 mln marek
polskich. Osiągnięto jednak efekt, choć
na ostateczną stabilizację trzeba było
poczekać jeszcze do 1927 roku. 

– Mam nadzieję, że zyskujemy dzisiaj
grupę osób, która będzie wiedziała co oz−
nacza dobry pieniądz i od kogo to zależy
– podsumował swoje wystąpienie przed
płockimi licealistami dr Wójtowicz. 

Spotkaniu w Płocku towarzyszyła
wystawa poświęcona dziełom Włady−
sława Grabskiego ze zbiorów Biblioteki
im. Zielińskich oraz wystawa monet,
przygotowana wspólnie z płockim od−
działem Polskiego Towarzystwa Nu−
mizmatycznego. Obok TNP i płockich
numizmatyków organizatorem imprezy
był Urząd Miasta oraz nauczyciele
i uczniowie trzech płockich liceów – Ja−
giellonki, I prywatnego L.O. im. Marce−
liny Rościszewskiej i I Prywatnego Li−
ceum Sztuk Plastycznych. Honorowy
patrona nad uroczystością objął prezes
NBP, prof. Leszek Balcerowicz oraz
Marszałek Województwa Mazowiec−
kiego Adam Struzik. (r. ł.)

W tym roku mija 80. rocznica powstania Banku Polskiego
i wprowadzenia złotego, oraz 130. rocznica urodzin twórcy re−
formy monetarnej z 1924 roku. 

Ojciec złotego Rozpoczęła się kolejna edycja ogól−
nopolskiej kampanii profilaktycznej pn.
”Zachowaj trzeźwy umysł”, adresowa−
nej do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Jej organizatorami są:
poznańskie Stowarzyszenie Producen−
tów i Dziennikarzy Radiowych oraz
Fundacja ”Trzeźwy umysł”, a patronat
nad akcją objęła minister edukacji naro−
dowej i sportu Krystyna Łybacka.

Do wyboru jest kilka konkursów.
Aby wziąć udział w konkursie pn. ”Zo−
stań mistrzem”, należy przygotować
pracę literacką plastyczną lub multime−
dialną, prezentującą własny sposób na

życie. Następny pt. ”Napisz do Korze−
nia” polega na napisaniu przez gimna−
zjalistów listu do Roberta Korzeniow−
skiego z pomysłem na zrealizowanie ja−
kiegoś życiowego celu. Na autorów
najciekawszych korespondencji czeka
m.in. 5 stypendiów po tysiąc złotych.
Kolejny konkurs ”Nasza zielona szko−
ła” premiowany 4−dniowym wyjazdem
całej klasy w góry lub nad morze, pole−
ga na rozwiązaniu w czasie godziny
wychowawczej krzyżówki profilak−
tycznej i ułożeniu hasła, będącego roz−
wiązaniem. Wreszcie konkurs pocz−
tówkowy ”Trzeźwy umysł – co to zna−
czy?” to praca wymagająca krótkiej
i celnej odpowiedzi na kartce poczto−
wej (maksymalnie 4 zdania) na posta−
wione pytanie.

Wszystkie prace wraz z informacja−
mi o autorze (imię, nazwisko, wiek,
adres zamieszkania, nazwa szkoły, kla−
sa, nazwa gminy) należy nadsyłać do
30 czerwca br. na adres: Fundacja
”Trzeźwy umysł” skrytka pocztowa nr
81, 60−988 Poznań 15. Na zwycięzców
wszystkich konkursów czekają bardzo
atrakcyjne nagrody m.in. komputery,
wieże stereo, rowery, aparaty fotogra−
ficzne, piłki, plecaki.

Szczegółowe informacje o konkur−
sach umieszczone są na stronie interne−
towej www.trzezwyumysl.pl (j)

Konkursy dla szkół

Zachowaj trzeźwy umysł

Takie naklejki powinny pojawić się we
wszystkich sklepach i lokalach sprzedają−
cych alkohol

Nie bij!
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM ogłosił konkurs na organizację

obchodów ”Światowego dnia sprzeciwu wobec bicia dzieci”, który przypadał
30 kwietnia. Konkurs adresowany był do wszystkich szkół, placówek oświa−
towo−wychowawczych i opiekuńczych.

Intencją przedsięwzięcia jest wywołanie publicznej dyskusji, dotyczącej
szeroko rozumianej problematyki przemocy oraz uwrażliwienie wszystkich
(dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców) na to, dość powszechne, niestety,
zjawisko.

Udział w konkursie zadeklarowało 7 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 3
gimnazja, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz Ośrodek Opiekuńczo−Wycho−
wawczy. Zadanie konkursowe realizowane jest w różnorodnych formach:
plastycznej, teatralnej, dyskusyjnej itp. Ważne, by w realizację zadania zaan−
gażowała się cała społeczność placówki.

Na stronach internetowych Urzędu Mia−
sta jest już dostępna informacja doty−
cząca nowego systemu rekrutacji do
szkół ponadgimnazjalnych.

Wystarczy wejść na stronę
www.ump.pl. Tam w prawym górnym
rogu jest link na stronę
www.edu.com.pl/plock gdzie znajdują
się najbardziej aktualne informacje na
temat naboru, który przeprowadzany
jest z użyciem systemu KSEON Opti−
vum. 

Porządek w naborze

Przypomnijmy, że rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych w Płocku
w tym roku prowadzona będzie elektro−
nicznie. Urząd Miasta zdecydował się
wprowadzić program do Płocka, aby
uporządkować cały proces rekrutacji
i ułatwić pracę szkół ponadgimnazjal−
nych, które zalewane były podaniami
kandydatów. System ma sprzyjać rów−
nież samym absolwentom gimnazjów.
Po pierwsze każda ze szkół musi za−
mieścić w internecie wszystkie infor−
macje o ofercie edukacyjnej placówki
i sposobie naboru. Po drugie, to w sy−
stemie uczeń wskaże gdzie chciałby się
uczyć od września. 

Na stronie KSEON PLOCK znajdzie−
my „Przewodnik po systemie” w dwóch
wersjach. Jedna przeznaczona jest dla
kandydatów z Płocka (uczniów z gimna−
zjów publicznych i gimnazjum „Profe−
sor”), druga dla młodzieży spoza nasze−

go miasta. Na stronie jest również har−
monogram rekrutacji, dostępny, podob−
nie jak przewodnik, w dwóch wersjach.
Wszystkie szkoły i uczniowie przygoto−
wują się do nowego sposobu rekrutacji
już od kilku tygodni. Prawdziwy spraw−
dzian rozpocznie się 12 maja od godz.
9.00. Wtedy gimnazja muszą przekazać
trzecioklasistom identyfikatory (loginy)
i hasła uprawniające do korzystania ze
stron systemu naboru. Hasło po zalogo−
wania kandydat może zmienić na ła−
twiejsze. Należy pamiętać o sprawdze−
niu danych osobowych. wprowadzo−
nych wcześniej przez gimnazjum do Sy−
stemu. Jeżeli dane te zawierają błędy,
trzeba niezwłocznie skontaktować się ze
swoim gimnazjum. Po sprawdzeniu po−
prawności danych kandydat rozpoczyna
wybór. 

– Do systemu można wejść z domo−
wego komputera, z kafejki internetowej
czy szkolnej pracowni – mówi Ewa
Śniegocka z Wydziału Oświaty, Kultu−
ry i Sportu Urzędu Miasta Płocka. – Je−
śli kandydat nie ma takiej możliwości
może poprosić o pomoc szkołę, w której
chce złożyć podanie.        

Dla kandydata system dostępny jest
od 26 kwietnia, ale jeszcze bez możli−
wości logowania.

W następnym, numerze „SP” przed−
stawimy „5 kroków do szkoły ponad−
gimnazjalnej”, tzw. ścieżkę postępowa−
nia, czyli co i w jakiej kolejności musi
zrobić każdy kandydat. (r. ł.)

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

System już działa
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Broń chemiczna po raz pierwszy
w masowej skali została użyta podczas
I wojny światowej. Skutki jej zastoso−
wania okazały się tragiczne: ponad
1.300 tys. zatruć, w tym prawie 100 tys.
ofiar śmiertelnych.

Po zakończeniu wojny w dalszym cią−
gu prowadzono badania nad gazami bo−
jowymi. Sprzyjała temu niestabilna sytu−
acja polityczna, rodzące się totalitaryz−
my, rozwój przemysłu zbrojeniowego.
W przypadku konfliktu zbrojnego wzra−
stała też możliwość użycia bojowych
środków trujących. Władze niemieckie
w latach trzydziestych rozdawały spe−
cjalne zapałki ze stosowną instrukcją;
odwołując się do uczuć patriotycznych,
na obywateli nakładano obowiązek, aby
co drugi dzień każdy zamykał się
w szczelnym pomieszczeniu i zapalał za−
pałki, z których wydobywał się bardzo
nieprzyjemny zapach. Tym sposobem
Niemcy mieli się uodpornić na działanie
gazów trujących w przypadku ewentual−
nego ataku chemicznego.

L.O.P.P.

W Polsce również podjęto działania,
mające na celu zabezpieczenie ludności
cywilnej przed atakiem chemicznym.
Już w 1923 roku została powołana spo−
łeczna Liga Obrony Powietrznej Pań−
stwa. Równocześnie działała organiza−
cja zajmująca się problemami gazowy−
mi. W 1928 roku obie te organizacje
zostały połączone w Ligę Obrony Prze−
ciwlotniczej i Przeciwgazowej. Liga

prowadziła działania na rzecz rozwoju
lotnictwa obronnego, przeprowadzała
szkolenia oraz różnego rodzaju akcje
uświadamiające zagrożenie atakiem ga−
zami bojowymi. W 1934 roku władze
państwowe uznały L.O.P.P. za instytu−
cję wyższej użyteczności publicznej.

Na terenie Płocka i powiatu L.O.P.P.
działał od 1924 roku. Liga prowadziła te−
oretyczne kursy ratownicze, ćwiczenia
praktyczne, naukę odkażania, zbiórkę
funduszy na cele obronne. Jeszcze w tym
samym roku przekazała Komitetowi Wo−
jewódzkiemu Ligi 18 tysięcy zł na zakup
pierwszego samolotu – daru Płocka. Za te
pieniądze zakupiono samolot Awiata. 

W ramach realizacji własnego progra−
mu w dziedzinie obrony lotniczo−gazo−
wej, na Kostrogaju w latach 1930−1931
wybudowano lotnisko o powierzchni 66
hektarów, którego projekt wykonał inż.
Jerzy Szaniawski i Z. Skalski, a w latach
następnych stację meteorologiczną.

Komora 
Zajęcia teoretyczne Liga przeprowa−

dzała w szkole powszechnej przy ul.
Kościuszki 3, a ćwiczenia w komorze
przeciwgazowej na terenie koszar 4.
pułku strzelców konnych. 

Program działalności Ligi przewidy−
wał wybudowanie również własnego oś−
rodka, w którym znalazłyby się pomiesz−
czenia biurowe, sale ćwiczeń, magazyn
na sprzęt, własna komora gazowa−schron
i chemiczne laboratorium doświadczalne.
Była to po lotnisku druga ważna inwesty−
cja L.O.P.P. na terenie Płocka.

Budowa komory obrony przeciwlotni−
czej i gazowej rozpoczęła się z pewnymi
trudnościami placowymi. W pierwotnym
projekcie teren pod budowę był wyzna−
czony przy ulicy Tumskiej, przy ogródku
jordanowskim, a następnie wolny plac
przy ul. Kościuszki. Dopiero uzyskanie
zgody na budowę przy ul. Kościuszki 3
pozwoliło na rozpoczęcie robót. Przygo−
towane wcześniej projekty musiały zostać
zmienione. Prace techniczne powierzono
architektowi miasta Płocka, inż. Jerzemu
Woyno, a kierownikiem budowy został
prezes L.O.P.P.−u, inż. Szaniawski.

W lipcu 1934 roku przystąpiono do
prac budowlanych, a we wrześniu – po−
mimo różnych przeszkód natury tech−
nicznej – mury były wyciągnięte do
wysokości 2,5 metra. Ośrodek wykoń−
czono w 1935 roku. Rozbudowany
w latach następnych, uzyskał ostatecz−
ną formę architektoniczną w 1937 roku.
27 września tego roku odbyło się uro−
czyste rozpoczęcie „Tygodnia
L.O.P.P.”, w którym uczestniczyły wła−
dze miasta i powiatu oraz przedstawi−
ciele organizacji. Z tej okazji biskup
Leon Wetmański odprawił mszę świętą
w Bazylice Katedralnej, złożono kwia−
ty na Płycie Poległych (obecnie Grób
Nieznanego Żołnierza), Leon Dorobek

wygłosił okolicznościowe
przemówienie o znaczeniu
L.O.P.P., po czym uczest−
nicy uroczystości udali się

do komory gazowej, gdzie ks. insp. A.
Więckowski dokonał aktu poświęcenia
nowego budynku wzniesionego z fun−
duszy społecznych.

Był to pierwszy Ośrodek L.O.P.P.– u
wybudowany na terenie województwa
warszawskiego.

Awangardowy schron

Elementem szczególnym tego bardzo
skromnego budynku jest jego fasada
oraz wzorce artystyczne, do których
ona się odwołuje.

Współczesna architektura funkcjonal−
na ukształtowana została pod wpływem
dwóch awangardowych ośrodków sztuki.
Jeden związany był z grupą artystów: ar−
chitektów, grafików, malarzy, skupio−
nych wokół czasopisma „De Stijl”, wyda−
wanego od 1917 roku przez holenderskie−
go malarza Theo van Doesburga. Najbar−
dziej znaną postacią tej grupy jest malarz
Piet Mondrian. Drugim ośrodkiem był
„Bauhaus”, szkoła założona w 1919 roku
w Weimarze przez niemieckiego archi−
tekta Waltera Gropiusa.

De Stijl, w dużym uproszczeniu, to
prostokątność, stosowanie czystych

barw, brak dekoracji, abstrakcja. Idee
grupy były jednym z czynników decy−
dujących o rozwoju nowoczesnej archi−
tektury i sztuki w latach dwudziestych

i trzydziestych, a oddziaływanie to jest
widoczne do dziś. Bauhaus miał na ce−
lu wykształcenie nowoczesnych archi−
tektów i projektantów. Nowoczesne
technologie i materiały, połączenie
wzornictwa i architektury, jej funkcjo−
nalność, to idee Gropiusa.

W okresie dwudziestolecia międzywo−
jennego architekci bardzo często sięgali
po wzorce artystyczne proponowane
przez te ośrodki artystyczne, m.in. przy
projektowaniu małej architektury, willi,
sklepów, kawiarni, kin. W latach trzy−
dziestych na terenie Warszawy w oparciu
o te wzory wybudowano wiele luksuso−
wych willi. De Stijl i Bauhaus do dziś po−
zostają symbolami nowoczesnego podej−
ścia do architektury i wzornictwa.

Budynek komory gazowej nie jest
w pełni architekturą awangardową, ale
fasada tego budynku, w której połączo−
no nowoczesny projekt przeniesiony
z twórczości plastycznej, w połączeniu
z awangardowym wzornictwem litero−
wym, w pełni odpowiada ideom arty−
stycznym propagowanym przez wyżej
wymienione ośrodki sztuki, wskazując
tu szczególnie na twórczość Pieta Mon−
driana. Jej unikalny charakter stanowi
na terenie Płocka znakomite uzupełnie−
nie zjawisk architektonicznych, jakie
kształtowały oblicze miasta w okresie
dwudziestolecia międzywojennego.

Roman Rzymkowski

Idea szklanych domów sformułowana w 1925 roku przez Stefana Żeromskiego na stronach „Przedwiośnia”, znajduje swój tech−
niczny i materialny rodowód w dwóch nowoczesnych ośrodkach sztuki: w środowisku artystów związanych z holenderskim czaso−
pismem „De Stijl” i niemieckiej szkole „Bauhaus” z Weimaru. Idee artystyczne propagowane przez te ośrodki można również od−
naleźć w architekturze Płocka, w budynku dawnej komory gazowej przy ulicy Kościuszki 3.

Komora gazowa

Komora gazowa, stan z 1935 roku

Komora gazowa, stan z 1937 roku

Projekt opracowania elewacji budynku. Najodpowiedniejszym sposobem przywrócenia
temu budynkowi wartości artystycznych, oprócz stosownej kolorystyki, byłoby odpo−
wiednie wprowadzenie uniwersalnego napisu, np. „ulica Kościuszki”, oczywiście we
właściwym kroju liter i właściwym materiale

Piet Mondrian, „Kompozycja”, 1921 r.
(De Stijl)

Herbert Bayer, studia alfabetu uniwer−
salnego, 1925 r. (Bauhaus)
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Ciągle mnie w tej Radzie coś za−
skakuje. Poprzednio – ilość osób
z funkcjami statutowymi: Przewodni−
czący Rady, Zastępca, Sekretarz Ra−
dy, Przewodniczący Zarządu Rady,
Zastępca, Sekretarz Zarządu, dwóch
członków Zarządu, Komisja Rewi−
zyjna (trzy osoby). Pozostało czworo
członków zwyczajnych Rady, którzy
mogą zostać przewodniczącymi ko−
misji. 100% z 15−ki ma funkcje i ty−
tuły. Ile to trzeba pieczątek!

Teraz zaskakują mnie pieniądze.
Nie wiedziałem, że Przewodniczący
Rady i Przewodniczący Zarządu, bio−
rąc udział w sesji Rady Miejskiej
otrzymują za to diety w kwocie bo−
dajże 220 złotych – do ręki. Mogą też
kogoś delegować i wówczas to osoba
delegowana otrzymuje pieniądze.
Obecności na sesji Rady Miejskiej
nikt nie kontroluje. Wystarczy wpi−
sać się na listę i … iść do domu.
W ciągu roku jest około 12 takich se−
sji, przeważnie więcej. Policzmy –
dwóch członków Rady Mieszkańców
razy 12 miesięcy razy 220 złotych
równa się 5.280 złotych „na czysto”.
Trochę mi żal, że nie załapałem się
na żadną ważną funkcję.

Rada Mieszkańców jako organ sa−
morządowy otrzymuje z budżetu

miasta ponadto 7.000 złotych na róż−
ne wydatki, głównie na funkcjonowa−
nie samej Rady. Kupuje za to papier,
pieczątki (a trzeba ich dużo), zna−
czki, herbatę, ciastka, czasami opłaca
lokal. Resztę można wydać na impre−
zy lokalne, nagrody, dofinansować
szkołę, przedszkole itp. Możliwości
jest wiele, do nadużyć też. Na
wszystkie wydatki trzeba przedsta−
wić do Urzędu Miasta rachunki.
Urząd ocenia je wyłącznie pod kątem
formalnym. 

My postanowiliśmy, wzorując się
na poprzednich budżetach, na potrze−
by Rady przeznaczyć 2.000 zł a resz−
tę na różnego rodzaju imprezy i dofi−
nansowania, nie precyzując jakie.
Dyskusji wielkiej nie było, bo czas
naglił i Przewodniczący nie zachęcał.
Osobiście liczyłem, że tak jak w Sej−
mie przy omawianiu budżetu zasta−
nowimy się co mamy robić, coś za−
planujemy. Siła demokracji jest wiel−
ka. Znaleźliśmy za to czas na herbat−
kę z ciastkami.

Radny osiedlowy
Od redakcji: przewodniczący Rady

Mieszkańców Osiedla i przewodni−
czący Zarządu Rady za udział w sesji
Rady Miasta otrzymują po jednej die−
cie, czyli 248 złotych.

Moje przemyślenia (4)

Na co wydać pieniądze?

100 paczek wielkanocnych dla
dzieci przygotowała przed świętami
Wielkiej Nocy Rada Mieszkańców
Osiedla Podolszyce Południe, w ra−
mach akcji
pomocowe j
„Koszyczek
dla zają−
czka”. To
kolejna ini−
cjatywa rady
m i e s z k a ń −
ców, która
w tym roku
z o r g a n i z o −
wała już za−
kup dwóch
telewizorów dla klas integracyjnych
Szkoły Podstawowej nr 22 i Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 1. Po
500 zł rada przekazała również na
rzecz Przedszkola Miejskiego nr 6
i Książnicy Płockiej. Dla Żłobka
Miejskiego nr 1 przekazała środki
czystości. Przygotowała również 100
paczek z ciepłą bielizną i odzieżą dla
starszych mieszkańców osiedla.

Dzięki wsparciu prezesa Młodzie−
żowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Rada Mieszkańców Osiedla „Podol−
szyce Płd.” ma własną siedzibę. Lo−
kal ma 40 m kw, dwa pokoje z łazien−
ką. W jego wyposażeniu pomógł
Urząd Miasta przekazując nieodpłat−
nie fotele, ławy, biurko i szafę pan−
cerną oraz komputer. Rada, jako je−

dyna w Płocku, ma własne logo.
Na stałe współpracuje z płockimi

firmami (PERN,PSS „Zgoda”
i MTBS), hipermarketami, t.j.  (Au−

chan, Obi,
D o m i n e t ) .
Cały czas
u t r z y m u j e
kontakt z po−
licją, strażą
m i e j s k ą ,
p ł o c k i m i
radnymi. –
D o b r a
współpraca
to nie tylko
sprawy po−

mocy finansowej, ale także wsparcie
dla naszych poczynań i działań – mó−
wi Grażyna Tucholska, przewodni−
cząca RMO „Podolszyce Południe”.

Rada stara się m. in. o zwiększenia
patroli policyjnych na osiedlu, chce
zaangażować mieszkańców w działa−
nia na rzecz budowy strażnicy dla
Policji i Straży Pożarnej oraz przed−
szkola. (r. ł.)

Kronika osiedli

Być, czyli działać

Biuro RMO „Podolszyce Południe”
ul. Mazura 4 

dyżury: 
tel. 364 90 20 w środy, od 17.00

do 20.00 (w biurze)
tel. kom 0 506 813 247, od 17.00

do 20.00 (codziennie)

Na początku kwietnia, dorodna wierzba
płacząca za moim oknem, zazieleniła się,
a raczej zażółciła, z dnia na dzień. Jeszcze
wczoraj, w pochmurny dzień, wydawała
się być uśpiona w zimowym śnie, a dziś
promienie wiosennego słońca zgotowały
jej gwałtowne przebudzenie. W ciągu kil−
ku dni osiedle rozweseliło się kolorami
i rozszczebiotało głosami skrzydlatych lo−
katorów, którzy czynszu Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej nie płacą.

Po dwóch, trzech dniach, zauważyłam
na „mojej” wierzbie, sięgającej już pra−
wie trzeciego piętra, parę dorodnych sy−
nogarlic. Wcześniej gośćmi w blokowym
śmietniku były tylko wróble, a zimą jesz−
cze przeganiały je zgłodniałe gawrony,
szukające w śniegu pokarmu. Zaintrygo−
wały mnie te synogarlice, tym bardziej, że
z drugiej strony bloku wieczorami zaczął
koncertować... chyba kos. Czyżby powie−
trze, niemal w centrum Płocka, tak się po−
prawiło, że wracają do niego ptaki? Chy−
ba, że okolice są też już tak zatrute, że
z dwojga złego wolą metale ciężkie, ale
z łatwiejszym dostępem do stołówki. 

Następnego dnia synogarlice znowu sie−
działy na „mojej” wierzbie i następnego,
i jeszcze następnego. Były tam rano, przed
siódmą gdy szykowałam się do pracy i po
południu około 16, gdy wracałam. Zaczę−
łam przyzwyczajać się do moich sąsiadów,
mieszkających na tym samym piętrze, choć
w kilkumetrowym oddaleniu. Zauważyli tę
parę także inni lokatorzy bloku, obserwu−
jąc tę parę na wierzbie i zadzierając głowy
do góry, przechodząc pod wierzbą do al−
tanki śmietnikowej. Chyba nie tylko po to,
by ustrzec się niespodzianki?...

Po kilku następnych dniach na wierz−
bie siedział i krążył wokół niej tylko jeden
ptak. Chyba ten większy, samiec. A co się
stało z małżonką? Wszak gołębie podob−
no pozostają przez całe życie w jednym
związku. 

Zwiększone zainteresowanie lokatora−
mi z naprzeciwka zaowocowało; w koro−
nie wierzby, między rozwidleniem dwóch
solidnych gałęzi zauważyłam kupkę paty−
ków i wystający z niej ogon. Chyba gnia−
zdo! Sądząc z odległości kilku metrów,
niezbyt kunsztownie zbudowane i chyba
kawalerka, skoro pani domu ledwie się
w nim mieściła. Ale niewątpliwie był to
dom pary synogarlic.

Przez następne dwa tygodnie spraw−
dzałam czy z gniazda wystaje czarny
ogon. Z biegiem dni i rozwinięciem się
wierzbowych pączków w liście, obraz był
coraz bardziej niewyraźny, ale krążący
nad wierzbą drugi ptak uspokajał –
wszystko jest w porządku.

Tak było przez dwa tygodnie. Nawet są−
siadka, nie pałająca zbytnią miłością do
zwierząt, zaakceptowała parę ptaków, któ−
re wybrały na swój dom tak bliskie ludziom
towarzystwo. 

W drugiej połowie kwietnia przycina−
nie drzew dotarło w nasz rejon. Topole
faktycznie wybujały, inne drzewa, nadwe−
rężone przez los i niesforne dzieci, za−

miast do nieba zaczęły się płożyć po zie−
mi. Dobrze, że wreszcie spółdzielnia zaję−
ła się osiedlową zielenią. 

Przycinka zbliżała się do naszego blo−
ku. Tylko przez moment przeleciała mi
myśl, że zetną wierzbę. Ale zaraz ją
odrzuciłam; przecież drzewa wysokie
przycina się od góry, żeby rozrastały się
wszerz i dawały zieloną izolację ludziom,
poruszającym się na parterze. Wierzba
miała gałęzie prawie do ziemi, więc na
pewno jej nie ruszą. A nawet jak będą
chcieli wyciąć kilka gałęzi, to na pewno
zobaczą, że na górze jest gniazdo.

22 kwietnia przeżyłam szok; rano sa−
miec kręcił się wokół gniazda – jak zwy−
kle. Po południu nie było mojej wierzby
i domu synogarlic!!! Koło altanki śmiet−
nikowej, która pokazała się w całej swej
wątpliwej urodzie, sterczał 5−metrowy,
okaleczony pień drzewa z pióropuszem
kilku gałązek na wierzchołku. Co to ma
być? Palma?!

Na czubku tego kikuta siedziały dwa
ptaki – nasze ptaki. Przeskakiwały z gałę−
zi na gałąź (jedną z trzech – wielkiego
wyboru nie miały) i zapewne usiłowały
zrozumieć, co stało się z ich domem i z ich
przyszłymi dziećmi.

Sąsiadka powiedziała mi, że interwe−
niowała w MSM, kiedy robotnicy przy−
mierzyli się do tego drzewa. Interwencja
nawet była skuteczna: sprawą zaintereso−
wała się kierownik administracji osiedla,
ale efektem było stwierdzenie, że „drzewo
jest chore i zagraża bezpieczeństwu”. Nie
jestem botanikiem – pani kierownik za−
pewne też – ale czy chore drzewo może
tak pięknie rozkwitać na wiosnę! 

Tego koszmarnego dnia obserwowałam
nasze ptaki przez kilka godzin: krążyły nad
zrujnowanym własnym domem do godz. 20.
Przylatywały i odlatywały. Częściej na kiku−
cie wierzby gościł samiec – samica siedzia−
ła nieopodal na topoli. Czasem przylatywa−
ła. Samiec łuskał jej piórka na szyi, jakby
pocieszając, albo przekonując, że to jeszcze
nie tragedia, że można zacząć jeszcze raz.
Zleciał raz na kupę obciętych gałęzi, gdzie
prawdopodobnie było ich gniazdo i nie wy−
klute potomstwo. Nie dała się przekonać;
bo jak przekonać matkę, że ma przejść do
porządku dziennego nad zniszczeniem jej
domu i zamordowaniem jej dzieci??? Na−
stępnego dnia już się nie pokazały – pole−
ciały szukać życzliwszych ludzi. Synogarlice
już nie są naszymi współlokatorami. Zrobi−
liśmy im wielką krzywdę. Kto następny?

Z drżeniem serca czekam, kiedy za−
milknie kos. Ewa Jasińska

Dedykowane Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ludzie ptakom 
zgotowali ten los



13Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

K iedy grupę jazzową czy rockową
opuszcza tak zwany lider, grupa

najczęściej rozpada się albo przynajmniej
zmienia skład i oblicze twórcze. W świe−
cie wykonawstwa symfonicznego ina−
czej: główni dyrygenci czy dyrektorzy ar−
tystyczni przychodzą i odchodzą, orkie−
stry – trwają. Najlepszym przykładem
byłaby tu słynna Berliner Philharmoni−
ker, która po z górą trzydziestoletnich ka−
dencjach Wilhelma Furtwanglera (1922−
54) i Herberta von Karajana (1954−89)
świetnie rozwija się dalej, pod kierownic−
twem sir Simona Rattle’a.

Płocka Orkiestra Symfoniczna, po
dość różnie komentowanym odejściu
Jacka Bonieckiego, znajdująca się

w stanie swoistego zawieszenia, nie
sięga oczywiście poziomu filharmoni−
ków berlińskich – jest jednak zespołem
na tyle już dojrzałym i okrzepłym arty−
stycznie (w głównej mierze dzięki po−
przedniej dyrekcji), że nawet w trud−
nych momentach zawirowań organiza−
cyjnych potrafi potwierdzić swą klasę.
O tej umiejętności zaświadczył jej pier−
wszy w okresie „bezkrólewia” koncert
(26 marca br., sala Teatru Płockiego).

W dawnej funkcji Bonieckiego wy−
stąpił znany, także z telewizyjnych pro−
gramów muzycznych, Maciej Niesio−
łowski, a w roli solisty – Kuba Jako−
wicz, podążający wiolinistycznym tro−
pem swego znakomitego ojca, Krzysz−
tofa, w atmosferze coraz większego
zgiełku medialnej promocji. Miarą owe−
go zgiełku może być otrzymany przezeń
ostatnio Paszport „Polityki” – często
przyznawany artystom budzącym kon−
trowersje – wszelako młody Jakowicz
istotnie wydaje się godnym dziedzicem
ojcowskiego talentu. W Symfonii hisz−
pańskiej op. 27 Eduarda Lalo – de fac−
to pięcioczęściowym koncercie na
skrzypce i orkiestrę, jednym z bardziej
efektownych technicznie i melodycznie
utworów w dziewiętnastowiecznej lite−
raturze na ten instrument – dzielnie dia−
logował z orkiestrą we wstępnym Alle−
gro non troppo, obfitującym w kontra−
sty wyrazowe i dynamiczne, świetnie
artykułował flażolety w pełnym lirycz−
nego wdzięku Andante, a temperament
prawdziwego wirtuoza objawił w fina−
łowym Rondo, najszerzej chyba znanej
części dzieła (pyszna rockowa wersja
The Nice!).

Jako drugi i ostatni punkt programu
przewidziano słynną suitę z baletu Jezio−
ro łabędzie Piotra Czajkowskiego – co
znów mogło wywołać kontrowersje.
Dlaczego bowiem tylko dwie kompozy−

cje? Gdzież obligatoryjna poniekąd po−
zycja wieczoru symfonicznego w postaci
inauguracyjnego utworu jednoustępowe−
go (tutaj świetnie pasowałaby któraś
z uwertur hiszpańskich Michała Glinki
albo niezapomniany Kaprys hiszpański
Mikołaja Rimskiego−Korsakowa – grany
już przez płocką orkiestrę ponad ćwierć
wieku temu z efektem nieomal żałos−
nym)? Otrzymaliśmy wszakże hojną re−
kompensatę – zamiast sześciu numerów,
włączonych pierwotnie do suity przez sa−
mego kompozytora, usłyszeliśmy ich aż
dziewięć (Introdukcja do aktu I, Walc,
słynna Introdukcja do aktu II, nie mniej
słynny Taniec łabędzi, Taniec hiszpań−
ski, Taniec neapolitański, Taniec wę−

gierski, Finał aktu III i Finał aktu IV).
Głównym bohaterem tej części wieczoru
okazał się... Maciej Niesiołowski, nie tyl−
ko jako wybitnie sprawny kapelmistrz,
ale i jako elokwentny, ujmująco dowcip−
ny narrator. W przerwach między posz−
czególnymi numerami suity referował
treść baletu. prezentując muzyczne ga−
wędziarstwo nieomal na miarę nieodża−
łowanego Henryka Czyża.

W orkiestrze znalazł Niesiołowski
nader wdzięczną ilustratorkę swoich
opowieści. We wszystkich wspomnia−
nych Tańcach (zwłaszcza w bisowa−
nym Hiszpańskim) sięgnęła ona wyżyn
prawdziwej błyskotliwości – a przecież
prawie trzydzieści lat temu, w konfron−
tacji z tym samym tekstem muzycz−
nym, nieomal poległa...

Teraz, jak już zauważyliśmy, znalaz−
ła się w zawieszeniu – jeśli jednak
okres ten miałby regularnie przynosić
koncerty podobnej rangi, oby trwał jak
najdłużej. A. Dorobek

PS 16 kwietnia br, w tym samym
miejscu i pod tą samą dyrekcją, orkie−
stra dała kolejny koncert w ramach im−
prezy charytatywnej na rzecz Koła Po−
mocy Dzieciom z Cukrzycą, zorganizo−
wanej pod patronatem m.in. prezydenta
M. Milewskiego, marszałka A. Struzika
i senatora Z. Kruszewskiego. W cha−
rakterze solistów wystąpiło troje mło−
dych, obiecujących muzyków z Płocka:
skrzypaczki Anna Kramarz (PSM)
i Anna Kaczmarek (Fundacja Młode
Talenty) oraz trębacz Patryk Józefo−
wicz (PSM) – laureat tegorocznego
Konkursu Muzyki Współczesnej, wy−
konując – odpowiednio – pierwszą
część Koncertu skrzypcowego h−moll
C. Saint−Saensa, Poloneza D−dur H.
Wieniawskiego i Sonatę na trąbkę
i smyczki H. Purcella.

W ZAWIESZ   NIU

W tym roku mija sześć lat od pow−
stania płockiego chóru katedralnego
Pueri Cantores Plocenses. Powstał
z inicjatywy Anny i Wiktora Bram−
skich. Dziś liczy 80 chłopców, w wie−
ku od 8 do 15 lat, uczniów płockich
szkół podstawowych i gimnazjów.
Chór koncertuje nie tylko w Polsce,
ale również w Austrii, Francji, Szwaj−
carii, Niemczech, Holandii, we Wło−
szech i na Litwie, Łotwie i Ukrainie.
Byli również w Watykanie, gdzie
śpiewali dla papieża Jana Pawła II.

Właśnie ukazała się najnowsza,
czwarta już płyta w dorobku zespołu.
„W hołdzie geniuszowi Bacha” zareje−
strowano w listopadzie 2003 roku
w płockiej bazylice katedralnej.
Oprócz śpiewu chłopców, na płycie
usłyszymy oczywiście organy kate−
dralne, na których gra Wiktor Bramski
oraz solo Michała Sławeckiego, mło−
dego, ale utalentowanego sopranisty,
wychowanka zespołu. W nagraniu pły−
ty brał udział Krzysztof Kralka, od lat
związany z płockim chórem. Tu gra
m.in. na saksofonie altowy i soprano−
wy oraz flecie elektronicznym. Płocki
muzyk zajął się również aranżacją
utworów i przygotowaniem tekstów,
opracowanych na podstawie Psalmów
Dawida. Na płycie znalazły się takie
utwory wielkiego mistrza jak „Taccata
d−moll”, „Pasja według sw. Mateusza”
czy „Pastorałka.” 

Premierowego wykonania koncertu
„W hołdzie geniuszowi...” płocczanie
mogli wysłuchać przed rokiem podczas
V Pikniku Europejskiego. W paździer−
niku chór wystąpił z tym koncertem
w Niemczech i Holandii. W niedzielę,
23 kwietnia płocczanie mogli wysłu−
chać wszystkich utworów zgromadzo−
nych na płycie ponownie w Katedrze
Płockiej. Można było również kupić
płytę, która powinna być już dostępna
w sklepach muzycznych.

– To już zamknięty etap – mówi An−
na Bramska. – Jestem bardzo zadowo−
lona, że płyta powstała i mogliśmy za−
mieścić na niej utwory tak wielkiego ar−
tysty. Teraz jednak myślami wybiegamy
już daleko w przyszłość. 

Rzeczywiście, chłopcy już 5 maja
wyjeżdżają na koncerty do Pragi i Lito−
mierzyc. Podczas „Święta Unii”
w Warszawie wystąpią wspólnie z chó−
rem i zespołem Teatru Wielkiego i chó−
rem Akademii Muzycznej. Miesiąc
później usłyszymy ich ponownie
w płockiej bazylice katedralnej wspól−
nie z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Na
początku czerwca wystartują w konkur−
sie chórów w czeskim Olomuncu, gdzie
już zgłosiło się blisko 170 zespołów.
W lipcu pojadą jeszcze na XXXII Mię−
dzynarodowy Festiwal Pueri Cantores
w Kolonii. Tam wystąpią jako gość.
Dopiero w drugiej połowie lipca wyja−
dą na wakacje do Rygi. (r. ł.)

W hołdzie geniuszowi

Ś miechoskręt kontrolowa−
ny” to nowy, niewielki
zbiór fraszek i limeryków

autorstwa Jana Kalinowskiego,
drugi w jego dorobku, którego
promocja odbyła się przed miesią−
cem w Domu Darmstadt. Autor
pogrupował utwory, w krótkie ro−
zdziały – „refleksje półjawne”,
„dziady 2004”, „limeryki lokalno
– globalne”, itp. – stanowiące ko−
mentarz zjawisk społecznych, po−
litycznych i obyczajowych. 

Wiele z fraszek Kalinowskiego
mogłoby się znaleźć w zeszytach
ze złotymi myślami gimnazjalisty.
Złośliwości i szyderstwa ucieszą
zapewne wszystkich niezadowolo−
nych i sentymentalistów. Z wielo−
ma sam bym się zgodził. Nie mo−
gę jednak zgodzić się z Andrzejem Zaniewskim, który pisze w komentarzu, że au−
tora „śmiechoskrętu” można porównać do Jana Sztaudyngera, Stanisława Jerzego
Leca czy Jeremiego Przybory. Po pierwsze, trochę jeszcze na to za wcześnie. Po
drugie, mimo wielu celnych strzałów, brak satyrze Kalinowskiego lekkości „My−
śli nieuczesanych” czy mistrzowskiego splotu słów Przybory. Jego satyra jest jesz−
cze nieco nieokrzesana, czasami ocierająca się o banał i granice dobrego smaku,
zwłaszcza w rozdzialiku pt. „kobietokształty i inne fanaberie”. Warto jednak po−
czekać i zobaczyć, jak autor poradzi sobie następnym razem.

Tomik został wydany skromnie, ale zgrabnie. Ma przyjemny format, a projekt
okładki i grafiki autorstwa Jana Drzewieckiego zasługują na piątkę z plusem.

Jan Ryszard Kalinowski (rocznik 1957) jest płocczaninem, nauczycielem,
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz studium podyplomowe−
go PWSZ w Płocku, członkiem władz naczelnych Stowarzyszenia Autorów
Polskich. (r. ł.)

Książka dla Ukrainy
Do ratusza i redakcji „Gazety Wyborczej – Płock” można przynosić książki w ra−

mach zbiórki dla Polskiej Sobotniej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Drohobyczu.
Ukraińskie dzieci czekają szczególnie na podręczniki do nauki języka polskiego oraz
rodzimą literaturę. Przydadzą się także bajki, albumy i książki, z których dzieci dowie−
dzą się o historii kraju swoich przodków. Dary można składać w portierni ratusza przy
wejściu głównym (od Starego Rynku). Akcja potrwa do 21 maja.

Przypomnijmy, że do Polskiej Sobotniej Szkoły przychodzi ok. 300 dziecia−
ków, które uczą się języka polskiego, poznają historię i geografię, śpiewają pol−
skie piosenki. (m.d.)
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Tony Halik, dziennikarz, reżyser
i producent filmowy, najbardziej znany
jest z realizacji najdłuższego serialu
przyrodniczego – „Pieprz i wanilia”,
emitowanego w telewizji polskiej przez
ponad ćwierć wieku. W czasie II wojny
światowej był pilotem RAF, odbył licz−
ne podróże przez wszystkie kontynen−
ty, realizując filmy dla amerykańskiej
sieci telewizyjnej NBC. W latach 70.
wrócił do Polski i tu, wraz z żoną El−
żbietą Dzikowską, kręcił filmy podróż−
nicze dla polskiej telewizji. Opubliko−
wał 10 książek i zrealizował ponad 600
filmów dokumentalnych. 

Uczeń Małachowianki

W całej Polsce jest już około dzie−
sięciu szkół im. T. Halika. W Toru−
niu, gdzie się urodził, są dwie takie
placówki i Muzeum Podróżnika,
w którym zgromadzono zbiory ze
wszystkich podróży państwa Hali−
ków. Mało kto wie, że wielki podróż−
nik był również uczniem płockiej Ma−
łachowianki. – Mój mąż był niezwykle
dumny z tego powodu i zawsze mile
wspominał tę szkołę – opowiadała
w Płocku Elżbieta Dzikowska. Nic
więc dziwnego, że właśnie w liceum
im. St. Małachowskiego zorganizo−
wano ostatnie spotkanie klubu „Po−
dróże”, który od 17 kwietnia nosi
również jego imię. Podczas spotkania
odsłonięto portret patrona płockiego
klubu. – Ma swoje oczy, usta i został
korzystnie poszczuplony – mówiła żo−
na podróżnika, która chwaliła Stani−
sława Płuciennika, autora portretu za
wierne i syntetyczne ukazanie całej
postaci. Tony Halik ma na nim cha−
rakterystyczne nakrycie głowy, chust−
kę pod szyją z bursztynową broszką.
Lewą dłoń opiera o globus (wskazu−
jąc Amerykę Południową), w prawej
trzyma pióro. 

Najpiękniejsze miasto

Elżbieta Dzikowska przyjechała do
Płocka również po to, aby opowiedzieć
o swoich podróżach. Pokazała slajdy
przygotowane na spotkanie Polonijne−
go Klubu Podróżnika w Nowym Jorku.
Opowiedziała jak rozpoczęła swoje po−
dróże, o pracy w redakcji miesięcznika
Kontynenty, o spotkaniu z Tony Hali−
kiem, o wspólnej pracy i odkryciach,
m. in. o wyprawie i odkryciu Vilcabam−
by, ostatniej stolicy Inków, za które to
odkrycie została przyjęta do prestiżo−
wego The Explorers Club. – Tony za−
wsze powtarzał: ty zajmujesz się tym co
stoi, a ja tym co rusza i tak rzeczywiście
było – żartowała Dzikowska. Mówiła
również o realizacji filmu o Płocku,
w cyklu prezentowanym w TVP 3, za−
tytułowanym „Groch z kapustą”.
– Płock jest mi bardzo bliski. Jest to
jedno z najpiękniejszych miast nie tylko
w Polsce – mówiła. – Zawsze podzi−
wiam panoramę Płocka, katedrę, Mu−
zeum Diecezjalne i muzeum secesji,
które mnie niezwykle urzeka, no i oczy−
wiście galerię BWA (obecnie Płocka
Galeria Sztuki). W programie witała
widzów regionalnej trójki ze Wzgórza
Tumskiego. Następnie zwiedzała kate−
drę, opowiadając historię drzwi płoc−
kich i najciekawszych eksponatów
z Muzeum Diecezjalnego. Pokazała
”Małachowiankę”, płockie ZOO oraz
pomnik Broniewskiego. Jego autorem
jest prof. Gustaw Zemła, który projek−
tował również pomnik Ernesta Mali−
nowskiego – budowniczego najwyżej
na świecie poprowadzonej transandyj−
skiej linii kolejowej, który został odsło−
nięty pięć lat temu w Peru na przełęczy
Ticlio (4818 m npm). Pomysłodawcą
i realizatorem projektu była właśnie El−
zbieta Dzikowska. 

Jest historkiem sztuki, podróżnikiem,
reżyserem filmów dokumantalnych.
Ukończyła filologię chińską i historię
sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracowała jako dziennikarka, w pismach
„Chiny”, „Kontynenty”, „Radar”. Jest
autorką 6 książek o Ameryce Łacińskiej
oraz albumu „Polacy w sztuce świata”,
zawierającego wywiady z 50 artystami
współczesnymi. Była kuratorem i auto−
rem wielu wystaw sztuki. Jest honoro−
wym obywatelem Ustrzyk Dolnych.
Wspólnie z Tonym Halikiem odbyli wie−
le podróży: do Chin, Australii, Nowej
Zelandii, Tajlandii, Indii, Sri Lanki, Ro−
sji, na Tahiti, Hawaje, Galapagos, Wyspę
Wielkanocną, do Kenii i Tanzanii, do
Maroka, Libii, Egiptu, wielokrotnie do
prawie wszystkich krajów Ameryki Ła−
cińskiej i Europy. Wspólnie przemierzy−
li 27 stanów Ameryki Północnej.

Radosław Łabarzewski

To nie przypadek, że gościem ostatniego spotkania w Klubie
„Podróże” była Elżbieta Dzikowska. Jej, zmarły przed sześcio−
ma laty, mąż został patronem płockiego klubu.

Smak pieprzu 
i zapach wanilii
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W tym roku większość docenionych
przez kapitułę konkursu prac powstała
podczas pleneru artystycznego w
Zakrzewie. Jury miało nie lada problem,
aby z kilkuset prac wybrać tych pięć naj−
lepszych. Cztery zdecydowało się wyróż−
nić. Wszyscy jurorzy byli zgodni, że
z „salonu odrzuconych” mogłaby pow−
stać kolejna, oddzielna wystawa. – Prace
były naprawdę na bardzo wysokim pozio−
mie – mówi Beata Jaszczak, organizator
i pomysłodawca konkursu. – Dlatego cie−
szymy się, że udało nam się odkryć nowe
indywidualności twórcze. Wśród wyróż−
nionych znalazł się, debiutujący w tym
roku, 71 –letni Jan Czubak z DPS
w Brwilnie. – To nowa osoba, kolejne
zjawisko. Artysta samorodny i autentycz−
ny, prawdziwy twórca art brut – dodaje
Beata Jaszczak. Aleksander Jackowski,
antropolog kultury i krytyk sztuki, od lat
jest pod ogromnym wrażeniem rozkwitu
twórczości artystów nieprofesjonalnych
w naszym regionie. – Konkurs „Oto ja”,
jubileuszowy, dziesiąty, jest jednym z naj−
ciekawszych wydarzeń w życiu artystycz−
nym kraju. Świetne prowadzone plenery,
wydobywające inwencję ludzi, dają cie−
kawe efekty, godne pokazania nie tylko
w kraju, ale i za granicą – napisał tuż po
obradach jury. Obok profesora Jackow−

skiego pracę oceniali: Beata Jaszczak,
Zofia Bisiak – historyk sztuki, Zbigniew
Chlewiński z Muzeum Mazowieckiego
w Płocku i Jacek Markiewicz – artysta,
właściciel Galerii a.r.t. Tradycyjnie już
galeria a.r.t, mieszcząca się przy ul. Ry−
baki 7, będzie tym miejscem, w którym
zaprezentowane zostaną nagrodzone pra−
ce. Otwarcie wystawy i ogłoszenie laure−
atów tegorocznego konkursu oraz rozda−
nie nagród nastąpi 8 maja o godz. 13.00.

Prace będzie można oglądać do 17.00
w sobotę i w niedzielę. Potem ekspo−
zycja udostępniana będzie na kontakt te−
lefoniczny. A już w czerwcu wystawa
pojedzie na krakowski Kazimierz, do
Galerii d’Art Naif. Być może powstanie
również jubileuszowa wystawa prac
z całej kolekcji, która liczy kilka tysięcy
obrazów, rysunków i rzeźb artystów z
domów pomocy społecznej. (r. ł.)

OOttoo JA

Pamięć o Osieckiej jest trwała, bo trwa−
ją jej piosenki, bo śpiewają je coraz młod−
si wykonawcy, bo nikt o rzeczach tak pro−
stych, że aż trudnych nie potrafił mówić
tak wprost, a jednak delikatnie i pięknie.
Muzykę do jej piosenek komponowali
wybitni twórcy muzyki rozrywkowej, m.
in. Adam Sławiński, Krzysztof Komeda,
Katarzyna Gaertner czy Zygmunt Ko−
nieczny. O jej teksty zabiegali liczący się
w Polsce piosenkarze i aktorzy. Do swo−
ich ulubionych wykonawców zaliczała
Kalinę Jędrusik, Marylę Rodowicz, Ma−
gdę Umer, Seweryna Krajewskiego, Annę
Szałapak, Krystynę Jandę i zespół Skaldo−
wie.

Rzeczywiście większości z nas znana
jest wyłącznie jako autorka tekstów piose−
nek. Napisała ich ponad 2 tysiące. A prze−
cież była również twórcą programów tele−
wizyjnych i widowisk muzycznych. Pisa−
ła monodramy, powieści, wiersze, po−

wiastki dla dzieci i młodzieży, słuchowi−
ska. Jest autorką libretta opery „Pan Ma−
rimba” wystawianej w Operze Narodowej
oraz hasła reklamowego dla jednego
z największych koncernów światowych.

W tym roku mija siódma rocznica jej
śmierci. Wystawa zorganizowana
w Książnicy Płockiej jest bardzo bogata.
Obok plakatów i fotosów ze spektakli mu−
zycznych i inscenizacji teatralnych, są
zdjęcia i rękopisy poetki, pisane na ma−
szynie – prezencie od Marka Hłaski. Są
płyty i książki. Bardzo ważną część wy−
stawy stanowią niezwykle piękne obrazy
i rysunki Magdy Benedy, która ilustrowa−
ła książki Osieckiej i namalowała kilka jej
portretów. Są również ilustracje do jej pio−
senek i wierszy autorstwa Marcina Nowo−
sielskiego. 

Wystawa powstała ze zbiorów prywat−
nych Agaty Passent, Elżbiety Malki i An−
ny Szałapak oraz teatrów z całej Polski.

W środę 21 kwietnia w Książnicy Płoc−
kiej odbył się koncert p.t. Osiecka i... nie
tylko” Zespołu „Bach”, działającego przy
Ośrodku Kultury Ochoty, który występo−
wał m.in. w Teatrze Atelier w Sopocie,
który Agnieszka Osiecka bardzo lubiła i w
którym prezentowała swoje spektakle, m.
in. „Apetyt na zdrowie”.

Wystawa „Wszystko kończy się pio−
senką” czynna będzie w Książnicy
Płockiej do 29 maja. (r. ł.)

Wystawa „Wszystko kończy się piosenką”, zgodnie z zamysłem
organizatorów, ma wypełnić lukę w naszej wiedzy o jednej
z najpopularniejszych polskich poetek.

Wszyscy Ją strasznie kochali

To już dziesiąta, jubileuszowa edycja Konkursu Sztuki Naiwnej „Oto
ja”. Jury nagrodziło pięciu twórców. Ich nazwiska poznamy 8 maja.

Praca 71−letniego Jana Czubaka 
z DPS−u w Brwilnie
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W dniach 19−26 września br. w Ate−
nach rozegrany zostanie paraolimpijski
turniej tenisowy. Międzynarodowa Fe−
deracja Tenisowa ogłosiła oficjalną li−
stę zawodników na wózkach, kwalifi−
kujących się do Paraolimpiady Ateny
2004.

Na podstawie światowego rankingu
w grze singlowej (na dzień 14 kwiet−
nia) zakwalifikowano 48 zawodni−
ków i 24 zawodniczki. W turnieju
olimpijskim weźmie udział 96 tenisi−
stów na wózkach. Wśród nich będzie
czworo Polaków: Tadeusz Kruszel−
nicki – SKS Konstancin Jeziorna (7
miejsce w rankingu), Piotr Jaroszew−
ski (na zdjęciu) – IKT Płock (23 miej−
sce), Albin Batycki – Spartakus Koź−
min Wlkp. (44 miejsce) i Agnieszka
Bartczak – LOB Wrocław (dzika kar−
ta). Wymienieni zawodnicy w Ate−
nach startować będą w grach singlo−
wych, natomiast w deblu wystąpi pa−
ra Jaroszewski/Kruszelnicki z dużymi
szansami na medal.

Warto dodać, że dla tych dwóch za−
wodników będzie to już trzecia z rzędu
paraolimpiada. W.Ch.

Ateny 2004

Za pieniądze z Funduszu Grantowego
Integracyjny Klub Tenisa realizuje pro−
jekt ”Bujaj się”, skierowany do osób nie−
pełnosprawnych z trwałymi uszkodzenia−
mi narządów ruchu. W ramach tego pro−
jektu instruktorzy poruszający się na
wózkach prowadzą zajęcia szkoleniowo−
rehabilitacyjne, przekazując wiele prak−
tycznych umiejętności związanych z ży−
ciem na wózku: przemieszczanie się
z wózka do samochodu, pokonywanie
krawężników, samoasekuracja itp. Na−
stępnym etapem będą zajęcia sportowo−
rehabilitacyjne, poprawiające sprawność
fizyczną (gra w tenisa na wózkach, ko−
szykówka, wyścigi). Projekt zakłada rów−
nież organizację szkoleń: komputerowe−

go dla niepełnosprawnych i ogólnego dla
opiekunów osób niepełnosprawnych. Dla
osób biorących udział w zajęciach prze−
widuje się zorganizowanie obozu rehabi−
litacyjnego.

Projekt ”Bujaj się” ma przekonać jego
uczestników, że ich niepełnosprawność
nie musi przeszkadzać w aktywnym ży−
ciu i rozwijaniu zainteresowań. Jeżeli je−
steś osobą z trwałymi uszkodzeniami na−
rządów ruchu i chcesz aktywnie żyć
i czerpać radość z tego co robisz – skon−
taktuj się z nami, apelują autorzy progra−
mu, czekając na zgłoszenia w Integracyj−
nym Klubie Tenisa przy ul. Sportowej 1
w godz. 10 – 13, tel. 262−35−82 lub 
600 13 43 21. (j)

Szansa dla niepełnosprawnych

”Bujaj się” z IKT

Zespół gości przyjechał bardzo mocno
skłócony z trenerem Stefanem Majew−
skim, który zrezygnował w ostatnim ty−
godniu z usług jednego z najlepszych
bramkarzy w Polsce – Grzegorza Szamo−
tulskiego, który w tym meczu zasiadł na
trybunach płockiego stadionu (24 kwiet−
nia). Wiślacy od pierwszych minut przy−
stąpili do zdecydowanych ataków, które
z minuty na minutę przekonywały
wszystkich do tego, że bramki są tylko
kwestią czasu. I tak się właśnie stało.
Jeszcze w pierwszej połowie celnym tra−
fieniem popisał się Dariusz Romuzga,
który z bardzo ostrego kąta z rzutu wolne−
go pokonał bramkarza Amiki.

W tej części meczu warty odnotowania
był fakt, że Wahan Geworgian − w sytuacji
sam na sam z bramkarzem − gości próbo−
wał lobować piłkarza z Wronek, ale za−
pomniał że zawodnik z Wielkopolski mie−
rzy około 2 m i cała sytuacja zakończyła się
wznowieniem od bramki gości. W drugiej
odsłonie wydawało się, że piłkarze Amiki

wyjdą na plac gry po stanowczej reprymen−
dzie trenera Majewskiego. I tak prawdopo−
dobnie byłoby, ale piłkarze z Płocka parli
cały czas do przodu. Zaowocowało to
dwiema kolejnymi bramkami, które zdoby−
li: Wahan Geworian i Ireneusz Jeleń. 

Mecz mógł się podobać nielicznie
zgromadzonej publiczności, a w szcze−
gólności warto było zobaczyć nowego
zawodnika w szeregach nafciarzy – Ada−
ma Majewskiego, który po pobycie
w Grecji powrócił do Płocka. Jego zagra−
nia pokazały jak wiele zyskał będąc na
obczyźnie, a statystycy mówili, że nie by−
ło żadnego nieudanego zagrania ze strony
tego zawodnika. Piłkarzom Amiki udało
się trafić raz do bramki płocczan pod ko−
niec meczu, kiedy nafciarze byli lekko
zdekoncentrowani. Nie zmieniło to jed−
nak faktu że tego dnia piłkarze z Płocka
byli lepiej dysponowani i wygrali całe
spotkanie 3:1, co pozwoliło zbliżyć się
w tabeli do zespołu Dyskoboli Grodzisk
Wielkopolski na 3 punkty. P.N.

Wisła Płock – Amica Wronki 3:1

Dobra passa 

Szachowi mistrzowie (od lewej): Mateusz Bartel, Radosław Wojtaszek i Mirosław Grabarczyk
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W Gimnazjum nr 8 na Podolszycach
17 i 18 kwietnia spotkała się szachowa
czołówka i ośmiu polityków, którym ta
dyscyplina sportu nie jest obca. Pierwsi to
uczestnicy dorocznego XV Międzynaro−
dowego Turnieju Szachowego ”Tumska
Wieża”. Gry eliminacyjne odbywały się
w sobotę. Do niedzielnego finału zakwa−
lifikowało się 16 zawodników. Ostatecz−
nie, Puchar Unii Europejskiej, o który
walczyli szachiści zdobył reprezentant
Płockiego Towarzystwa Szachowego
Radosław Wojtaszek, wicemistrz Euro−
py z ubiegłego roku. Drugie miejsce zajął
Mateusz Bartel (mistrz Europy) z klubu
Damis Warszawa. Trzecie miejsce przy−
padło również płocczaninowi Mirosławo−
wi Grabarczykowi, ale startującemu

w barwach klubu z Grodziska Mazowiec−
kiego. Pozostali reprezentanci PTSz zaję−
li VIII, XI, XII i XV miejsca.

Ci, którzy nie zakwalifikowali się do
finału, grali jeszcze w turnieju ”B”. Tu
najlepszy był Tomasz Pacuszka, druga
– Alicja Chmielewska a trzeci Łukasz
Jadanowski.

W szachowych mistrzostwach polity−
ków najlepszy okazał się poseł Piotr
Krutul, drugie miejsce zajął Leon Brę−
goszewski, a na trzecim uplasował się
Tadeusz Cymański.

Zwycięzcom prezydent Mirosław
Milewski wręczył puchary i nagrody
pieniężne, a wszyscy świętowali zakoń−
czenie mistrzostw przy ”unijnym” bi−
gosie. (j)

Międzynarodowy Festiwal Szachowy

Tumska Wieża i politycy

120 uczniów wzięło udział w Mi−
strzostwach Szkół Średnich w Pływa−
niu (22 kwietnia) na basenie przy ul.
Kobylińskiego. 

Wśród uczennic triumfowały: na 50 m
stylem dowolnym – Anna Pomorska
z Zespołu Szkół Społecznych SOP, 50 m
stylem grzbietowym i 25 m stylem motyl−
kowym – Małgorzata Wójtowicz z IV Li−
ceum Ogólnokształcącego, 50 m stylem
klasycznym – Aleksandra Zamojska
z Małachowianki. Pierwsze miejsca
wśród chłopców zajęli: Jakub Dobies na
50 m stylem dowolnym i klasycznym
– Jagiellonka, na 50 m stylem grzbieto−

wym – Paweł Jasiński z Zespołu Szkół
Technicznych, a na 25 m stylem motyl−
kowym Wojciech Bziuk z Jagiellonki.

W sztafecie 4x25 m stylem dowolnym
nie dali się pokonać jagiellończycy.

Rozegrano również wyścig nauczy−
cieli na dystansie 25 m stylem dowol−
nym. Tu pierwsze miejsca zajęli:
Agnieszka Kroczewska i Paweł Przy−
bylski z IV LO.

W klasyfikacji końcowej szkół wygra−
ła Jagiellonka (264 punkty), drugie miej−
sce zdobyli uczniowie z IV LO (180
pkt.), a trzecie – Zespół Szkół Ekono−
miczno−Kupieckich (166 pkt.). (m.d.)

Jagiellonka na czele
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W sali gimnastycznej ”ósemki” rzadko bywa tak cicho
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30 kwietnia – 2 maja
VI Piknik Europejski 

(program we wkładce)
1 maja

Teatr Dramatyczny: ”O co biega?”,
godz. 18
2 maja

Stary Rynek: Majówka na Starówce
(Kapela Czerniakowska, zespół

Romen, Płocka Kapela
Podwórkowa), godz. 17−22

3 maja
Stary Rynek: koncert Płockiej

Orkiestry Symfonicznej z udziałem
Zespołu Pieśni i Tańca ”Wisła”,

godz. 17−20
4 maja

Książnica Płocka: Płockie spotkania
z historią najnowszą: wykład prof.

Jerzego Eislera pt. ”Życie codzienne
w PRL”, godz. 17

5 maja
MDK: spotkanie Towarzystwa
Miłośników Lwowa, godz. 18

6 maja
POKiS: Kawiarnia jazzowa: koncert

Patryka Zakrockiego, godz. 18
7 maja

Teatr Dramatyczny: ”Kto
wyprowadzi psa?”, godz. 18

8 maja
Galeria a.r.t: otwarcie wystawy

i rozdanie nagród laureatom konkursu
sztuki naiwnej ”Oto ja”, godz. 13.

Wystawa czynna do 30 maja.
10 maja

Dom Darmstadt: Klub Podróże:
pokaz slajdów ”Fiatem na

Nordkapp”, godz.18
11 maja

Dom Darmstadt: recital muzyki
kameralnej z udziałem Janusza

Ratajczaka i Małgorzaty Furche−
Jurczyk, godz. 18

12 maja
Teatr Dramatyczny: ”Królewna

Śnieżka”, godz. 9 i 11.30
Płocka Galeria Sztuki: wieczór

filmowy poświęcony Janowi Lenicy,
godz. 18
14 maja

MDK: premiera grupy teatralnej 
Spod znaku Króla Maciusia 
pt. ”Maciusiowe impresje”, 

godz. 17
Katedra: Płockie Dni Muzyki

Chóralnej: Kaliski Chór Akademicki
”Polifonia”, Warszawski Chór Alla
Pollaca, z towarzyszeniem orkiestry
symfonicznej Filharmonii Kaliskiej,

godz.19
Do 29 maja

Książnica Płocka: wystawa
poświęcona Agnieszce Osieckiej 

pt. ”Wszystko kończy się piosenką”

3 maja
Stadion Wisły: Wisła Płock – Świt
Lukullus Nowy Dwór Mazowiecki,

godz. 19
8 maja

Miejskie Centrum Sportu: Płocki
mityng lekkoatletyczny, godz. 16

Hala Chemika: piłka ręczna: Wisła
Płock – Vive Kielce, godz. 12

15 maja
Stadion Wisły: Wisła Płock – Groclin

Dyskobolia, godz. 19
Podolanka: pływacka majówka,

godz. 10
Hala Borowiczki: Grand Prix tenisa 

stołowego, godz. 10     (j)

(za zmiany w programie redakcja 
nie odpowiada)

Kalendarz 
imprez kulturalnych 

i sportowych

Cytat
numeru
Co innego jest złośliwie
krytykować i zaczepiać, 
a co innego poprawiać
i błędy prostować, 
podobnie jak pochwały
różnią się od pochlebstw.

M. Kopernik
Takie oryginalne ulotki reklamujące nowy rodzaj działalności gospodarczej pojawiły
się w płockich blokach

Mały oryks szablorogi, pisklę
emu i kangur, którego jeszcze
nie widać – ostatnie tygodnie
przyniosły wiele zmian
w płockim ogrodzie
zoologicznym. 

W ogrodzie zakwitły już magnolie,
lilie i śliwy chińskie. Wiele par ma no−
we przychówki, prowadzone są prace
porządkowe i remontowe. Dyrekcja
i pracownicy przygotowują się do przy−
jęcia większej liczby osób odwiedzają−
cych płockie zoo. 

Narodziny w ogrodzie

Makak japoński urodził się przed ty−
godniem. Matka troskliwie nosi go na
brzuchu i czasami pozwala go zobaczyć
uważnym obserwatorom. Oryksy szab−
lorogie mają młode od kilku tygodni.
To już trzecia samica urodzona w na−

szym ogrodzie. Europejski koordynator
tego gatunku wystawił wysokie noty
naszemu samcowi, co oznaczać może
tylko jedno – poważny wkład płockiego
ogrodu w ratowanie tego gatunku.
W przypadku mieszkających w zoo
kangurów odpowiedź na pytanie czy
będzie przychówek nie jest jednoznacz−
na. Dyrektor Aleksander Niweliński
powiedział, że w torbie kangurzycy jest
maleństwo, ale będzie je można zoba−
czyć dopiero za dwa miesiące. Ciąża
kangurów trwa dość krótko, bo około
30 dni. Jednak po urodzeniu małe prze−
suwa się do torby matki, która zapew−
nia stałą temperaturę i niezbędne dla

ich rozwoju środowisko. O tym, czy
młode zobaczymy zadecydują najbliż−
sze tygodnie. Przybyła przed trzema
miesiącami samica nie miała czasu za−
poznać się z wybiegiem, ponieważ od
razu zamieszkała w pawilonie. Teraz
powoli się oswaja. Jeśli jakiś element
w otoczeniu jej się nie spodoba, może
stracić młode. – Nie ma w tym nic dziw−
nego. Takie sytuacje się zdarzają, po
prostu po pewnym czasie młode znika –
mówi dyr. Niweliński. Przychówkiem
cieszą się również strusie emu, ale do−
stęp do piskląt jest utrudniony. Tata
opiekuje się nimi niezwykle troskliwie
i nie pozwala się zbliżyć, atakując in−
truzów. 

Remonty i zmiany

Jedną z pierwszych tegorocznych in−
westycji w ogrodzie jest przebudowa
pawilonu dla lwów. Wybieg ma być
większy, imitować środowisko natural−
ne. W pasaż widokowy wmontowane

zostaną tafle grubego szkła, przez które
lwy będzie widać w całej okazałości.
Dyrektor ogrodu planuje stworzyć rów−
nież, tzw. wybieg australijski. 

– To ogólnoświatowa tendencja – łą−
czenie gatunków występujących w natu−
rze w jednym środowisku – dodaje Ni−
weliński. – U nas obok siebie żyłyby
strusie i kangury. To pierwszy, ale nie
ostatni tego typu projekt, choć dyrektor
ogrodu nie chce zdradzać innych pomy−
słów. W planach jest również moderni−
zacja terrarium i przebudowa kilku ak−
wariów, opracowanie nowej koncepcji
pawilonu dla słoni oraz remont alejek.

Radosław Łabarzewski

Wieści z zoo

Piękne okoliczności przyrodyPiękne okoliczności przyrody
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Za krzyżówkę świąteczną
Spośród kilkudziesięciu kartek

z hasłami, otrzymanymi po prawi−
dłowym rozwiązaniu krzyżówki za−
mieszczonej w Sygnałach Płockich
nr 7(103), wylosowaliśmy nadesłane
przez: Zuzannę Pocheć z ul. Gawa−
reckiego (Encyklopedia Popularna),
Marka Wysokińskiego z ul. Mio−
dowej (Słownik Wyrazów Obcych)
i Martę Pacholec z Sierpca z ul.
Królewskiej (Słownik Władców
Polski). 

Po odbiór zestawów upominków
w postaci: Przewodnik po Płocku +
długopis + ołówek, zapraszamy do
redakcji (Urząd Miasta Płocka, Stary
Rynek 1, pok. 220): Andrzeja Za−
lewskiego z ul. Kochanowskiego,
Stanisławę Szczepaniak z ul. Królo−
wej Jadwigi i Marię Kuźma z Jana
Pawła II. Gratulujemy. (j)
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