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Do roboty! Do roboty! 1 maja żaden
z pracowników podpłockich ośrodków
wczasowych nie powinien liczyć na
wolne. To początek sezonu i pierwszy
w tym roku najazd wczasowiczów, tu−
rystów i biesiadników. Następny będzie
w okolicach 26 maja (Boże Ciało). 

Już na początku kwietnia w niektórych
ośrodkach trwały przygotowania do no−
wego sezonu; poza Centrum Rekreacji,
Rehabilitacji i Wypoczynku w Zaź−
dzierzu, gdzie sezon zaczął się 1 kwiet−
nia. Tu do dyspozycji mamy przede
wszystkim bliski dostęp do jeziora Gór−
skiego. Ośrodek chętnie wypożyczy nam
rowery wodne (4 zł/h) i kajaki. W okoli−
cy jest las po którym możemy pojeździć
rowerem górskim (2 zł/h). Jeśli chcemy
zostać na noc mamy do dyspozycji 4−oso−
bowe domki z toaletami i telewizorem
(150 zł/24h) lub 2 lub 3−osobowy pokój
w hotelu (60 zł/os.). W cenę pobytu wli−
czono śniadanie. Najważniejsza dla wy−
bierających się na majówkę jest możli−
wość biesiadowania. W Zaździerzu jest
duży plac piknkiowy, podwieszany i sto−
jący grill oraz podest do tańca. 

Na klientów czekają już w Magdale−
nie w Koszelówce. Jeden pawilon miesz−
kalny jest tu czynny cały rok, ale na 1 ma−
ja kierownictwo ośrodka otwiera drugi.
Będzie można również już korzystać
z domków. Możemy tu mieszkać parami

lub czteroosobową rodziną. W sumie jest
112 miejsc noclegowych. Cena pobytu to
26 zł za osobę. – Połowa jest już zarezer−
wowana na długi weekend – mówi Ma−
riola Gruszczyńska, kierownik ośrodka,
ale zapewnia, że powinno być jeszcze kil−
ka miejsc dla tych, którzy będą tu chcieli

przyjechać w ostatniej chwili. Również tu
majówka powinna się udać; jest miejsce
na ognisko, wypożyczalnia rowerów,
boisko do siatkówki, stół do tenisa, bi−
lard i dart. Od maja działać będzie bar
i stołówka. W menu domowa kuchnia,
czyli schabowe, bigos, flaki. Za śniada−

nie zapłacimy ok. 6 – 8 zł, za dwuda−
niowy obiad od 10 do 15 zł. Teren oś−
rodka jest zadbany. Wokoło czysto
i estetycznie. Może nie ma bezpośred−
niego dostępu do jeziora, ale dojście do
niego jest łatwe i nie zajmie nam więcej
niż 5 minut. 

Bezpośredni dostęp do jeziora ma
„Exploris”, ośrodek rekreacyjno –
szkoleniowy, który oferuje m.in. saunę,
siłownie, bilard i konne przejażdżki.
Wybierając ten ośrodek trzeba się jed−
nak liczyć z dość wysokimi kosztami
pobytu (396 zł/ os w pokoju). 

Na 1 maja ośrodek „Zacisze” i „Za−
cisze bis” w Koszelówce ma już prak−
tycznie komplet. Tu do wyboru mamy
domki i przyczepy campingowe, pola
namiotowe. dokończenie na str 11

Co zrobić z długim weekendem? Najlepiej ruszyć za miasto. Oto
kilka propozycji.

Jedziemy na Majówkę

Przedstawiając sprawozdanie z realiza−
cji ubiegłorocznego budżetu Płocka, pre−
zydent Mirosław Milewski wskazał na
kilka satysfakcjonujących dokonań:
oprócz mostu, 70 mln złotych można by−
ło przeznaczyć na inne inwestycje (m.in.
zrealizowano wiele ulic osiedlowych,
a budowę kilkunastu innych rozpoczęto),
zakończono tzw. program „300”, oddano
23 mieszkania komunalne przy ul. Asny−
ka i rozpoczęto kolejny komunalny blok
przy ul. Kochanowskiego. Zakończono
rozbudowę szkoły muzycznej, budowę
hali sportowej w Gimnazjum nr 8 i przy−
gotowano dokumentację na modernizację
wielu przyszkolnych obiektów sporto−
wych, uruchomiono sztuczne lodowisko.
Rozpoczęła się przebudowa amfiteatru,
a w Płockim Parku Przemysłowo−Tech−
nologicznym ogłoszono przetargi na rea−
lizację infrastruktury.

Z mniej wizualnych dokonań warto
odnotować uregulowanie zaległych zo−
bowiązań w SZPZOZ z tytułu tzw.
ustawy 203, wsparcie 100 tys. złotych
pracowni hemodynamicznej w szpitalu
na Winiarach i modernizację oddziałów
w Szpitalu św. Trójcy.

Z ubiegłego roku pozostało 20 mln
nadwyżki budżetowej, którą radni po−
dzielili na dodatkowe inwestycje
m.in. na przyspieszenie przebudowy

ul. Tumskiej, remonty budynków ko−
munalnych, rozpoczęcie budowy hali
widowiskowo−sportowej. Finanse
miasta zachowane zostały na bez−
piecznym poziomie.

Sprawozdanie budżetowe, pozytyw−
nie zaopiniowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową, zostało przez Radę
Miasta przyjęte, jakkolwiek nie bez za−
strzeżeń: trzy komisje były za, a dwie
przeciw. Znalazło to odzwierciedlenie
w sesyjnej debacie i stanowiskach klu−
bów. Violetta Kulpa w imieniu klubu
radnych PiS wskazywała na wiele moc−
nych punktów w realizacji budżetu
i oszczędną gospodarkę publicznym
groszem. Pozytywną ocenę wystawiła
również radna Elżbieta Popczuk
w imieniu klubu PSL, jakkolwiek wyra−
ziła niepokój z powodu opóźnień w re−
alizacji kilku inwestycji np. ubiegłoro−
czny plan budowy ścieżek rowerowych
wykonany został zaledwie w 35%. Rad−
na Grażyna Opatrzyk stwierdziła nato−
miast, że przedstawione sprawozdanie
z dynamicznym rozwojem Płocka nie
ma nic wspólnego, że to co zostało wy−
konane to w większości kontynuacja za−
dań rozpoczętych wcześniej, a nowych
planów i pomysłów brak. 

dokończenie na str. 4

Po raz pierwszy budżet miasta w 2004 roku przekroczył 500 mln
złotych. Zrealizowane zostały również wszystkie planowane
wpływy dochodów. Udział inwestycji w wydatkach sięgnął 35%.

Duży budżet

Centrum wypoczynku w Zaździerzu
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Kilkumetrowa dama wita wczasowiczów
w Koszelówce
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Budżet 2004
Przychody: obligacje 40 mln, 
pożyczki i kredyty 43 mln 800 tys.
wolne środki z 2003 r. 3 mln 227 tys.264 zł.
Dochody: 426 mln 732 tys. 232 zł.
Wydatki: 476 mln 100 tys. 698 zł.
Rozchody: 17 mln.630 tys. zł 
(wykup obligacji, spłata pożyczek
i kredytów, pożyczka dla SZPZOZ)

Uwaga, objazdy!
Od 4 do 11 maja z powodu re−

montu zamknięty będzie odcinek
Al. Jachowicza (od Nowego Ryn−
ku do 1 Maja) w stronę Podolszyc.
W związku z tym Komunikacja
Miejska wyznaczyła następujące
objazdy:

linie 2, 3, 11, 17, 24, 26, 35,
100: Al. Jachowicza, Obrońców
Westerplatte, Mickiewicza, 11 Li−
stopada, Al. Jachowicza

linia 21: Bielska, Mickiewicza, 11
Listopada, Al. Jachowicza

linie: 5, 10, 12, 25, 27, 28: Ja−
chowicza dworzec, Al. Jachowi−
cza, Bielska, Mickiewicza, 11 Li−
stopada, Al. Jachowicza.

Na trasie objazdów będą obo−
wiązywać przystanki: Mickiewi−
cza−Traugutta oraz dodatkowy na
11 Listopada.

W przeciwnym kierunku, czyli
z Podolszyc ruch odbywać się bę−
dzie normalnie. Mapki objazdów
dostępnej są na stronie interneto−
wej: www.plocman.pl. oraz
www.km.ump.pl. (m.d.)



* Rynex unieważnił konkurs na za−
gospodarowanie Nowego Rynku.

* Na ulicach rozpoczęły się wiosen−
ne porządki – przede wszystkim wy−
wieźć trzeba tony piasku rozsypanego
zimą.

* Pełnomocnikiem Partii Demokra−
tycznej został Eryk Smulewicz z Cen−
trum Wspierania Biznesu.

* Na oddziale psychiatrii szpitala
św. Trójcy 9 i 10 maja prowadzone bę−
dą bezpłatne badania pamięci. Zapisy
tel. 268 09 42.

* Oba statki wycieczkowe „Rusał−
ka” szykują się do nowego sezonu: du−
ża zabiera na pokład 203 osoby, mała –
kilkanaście. Bilety od 9 do 12 zł.

* UOKiK wymierzył po 20 tys. zł
kary czterem płockim taksówkarzom
za utrudnianie dochodzenia w sprawie
porozumienia cenowego sprzed dwóch
lat.

* Piłkarze Wisły wygrali na wyjeź−
dzie z Polonią Warszawa 4:1, a szczy−
piorniści pokonali legnicką Miedź
33:28.

* Gościem Towarzystwa Przyjaciół
Płocka na kolejnym „wieczorze przy
świecach” (15 kwietnia) w hotelu Sta−
rzyński był premier Tadeusz Mazo−
wiecki.

* Przy ul. Grodzkiej 9 ma w maju
rozpocząć działalność nowy klub mu−
zyczny „Forma”.

* Na stadionie miejskim widać coraz
więcej usterek (odpadające tynki, pęk−
nięcia wzdłuż bieżni). Usunięte zosta−
ną z tzw. kaucji gwarancyjnej upadłe−
go Dromostu (wykonawcy stadionu)
i pieniędzy MZOS.

* W Zakładzie Karnym działa już
nowa sala posiedzeń Sądu Okręgowe−
go, oddzielona kuloodporną szybą,
otwierana przy pomocy szyfru, z peł−
nym monitoringiem.

* W zoo powiększyła się rodzina
malutkich małpek – tamaryn czerwo−
nobrzuchych.

* Związkowcy w Orlenie rozpoczęli
akcję protestacyjną przeciwko plano−
wanym zwolnieniom pracowników.

* Policja zatrzymała 3 młodych
mężczyzn podejrzanych o podpalenie
kilku altan w ogrodzie działkowym
„Nadwiślański”.

* PKN Orlen uzyskał zgodę Komisji
Europejskiej na przejęcie kontroli nad
czeskim Unipetrolem poprzez zakup
62,99% akcji tego holdingu. (j)
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Minęło pół miesiąca...Prezydent zarządził

OHP na 3 Maja

Mazowiecka Wojewódzka Komen−
da OHP zwróciła się z wnioskiem
o wynajęcie pomieszczeń na II i III
piętrze budynku przy ul. 3 Maja 18,
w których mieścić się ma m.in. Mło−
dzieżowe Biuro Pracy i świetlica śro−
dowiskowa. Prezydent postanowił
wynająć wnioskowane pomieszcze−
nia o łącznej powierzchni ponad 180
mkw. i ustalił stawkę czynszu w wy−
sokości 5 zł/mkw.

Naturalne ciepło

Prezydent upoważnił dyrektora
MZOS do rozpoczęcia inwestycji, ma−
jącej na celu pozyskanie dla pływalni
Podolanka energii cieplnej z natural−
nych źródeł (pompy cieplne, baterie
słoneczne). W tym roku w budżecie
miasta zarezerwowano na ten cel 118
tys. 500 złotych.

Cennik 
reprodukcji

Ustalono cennik opłat za reproduk−
cję map i dokumentów z zasobu geo−
dezyjnego i kartograficznego, będą−
cego w dyspozycji Miejskiego Oś−
rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Za kserokopię do−
kumentu na papierze płacimy obec−
nie – w zależności od formatu – od
40 groszy do 10 złotych, na folii od 8
do 28 zł. Wydruki czarno−białe kosz−
tują od 50 groszy do 15 zł, kolorowe
od 4 do 70 zł. Na skanowanie doku−
mentu czarno−białego trzeba wydać
od 1,50 zł do 13 złotych, a za koloro−
wy od 3 do 40 złotych.

Pomoc rodzinom

W pierwszej edycji konkursu ofert
na realizację zadań przez organizacje
pozarządowe w zakresie pomocy ro−
dzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej dofinansowanie z budżetu
miasta otrzymały: Koło Pomocy
Dzieciom z Cukrzycą – 10 tys. zł,
Stowarzyszenie „Jestem” – 25 tys. zł,
Caritas Diecezji Płockiej – 40 tys. zł
i Polskie Stowarzyszenie Diabety−
ków – 10 tys. złotych. (j)

Uwaga kierowcy! 
Policja zmieniła organizację ruchu

na skrzyżowaniu ulic Kolejowa/Popła−
cińska. Okresowo wyłączana jest tam
sygnalizacja świetlna: od poniedziałku
do czwartku w godz. 14−19, a od piąt−
ku do niedzieli od godz. 14 do 5 dnia
następnego. 

– Takie rozwiązanie pozwoli na
usprawnienie ruchu komunikacyjnego
na Kolejowej i Kutnowskiej – tłumaczy
Karol Dmochowski, rzecznik prasowy
policji. (m.d.)

Tradycyjnie już, w maju Książnica Płocka (wraz ze wszystkimi jej filiami) stosuje
taryfę ulgową wobec swoich zapominalskich czytelników. Za przetrzymane książki
i czasopisma nie stosuje się w tym miesiącu żadnych kar regulaminowych. Warto
przejrzeć swoje półki w domu i sprawdzić czy nie leży u nas bezużytecznie książka, na
którą być może czeka ktoś inny. Dla ułatwienia, przetrzymaną pozycję można oddać
w każdej bibliotece Książnicy, niekoniecznie w tej z której ją wypożyczyliśmy.

W ramach tej akcji, w maju ubiegłego roku 970 czytelników zwróciło 1534
książki. (j)

W maju bez kar

Ostatni dzwon
Jeszcze nie zakwitły kasztany a Dzwon Pokoju wybrzmiał koniec roku szkol−

nego dla tegorocznych maturzystów. Tradycyjnie, choć kilka tygodni wcześniej
niż zwykle (15 kwietnia), na placu 13 Straconych absolwenci wysłuchali apelu,
złożyli kwiaty i zapalili znicze. Kwiaty pod ścianą pamięci złożyli również: pre−
zydent Mirosław Milewski, zastępca prezydenta Piotr Kubera oraz przedstawi−
ciele Urzędu Miasta. Szczęścia podczas matur i na studiach życzył młodzieży
druh Wacław Milke. Piątek, 15 kwietnia był dla zdających maturę ostatnim
dniem w szkole, w poniedziałek zaczynały się bowiem egzaminy ustne. (rł)
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Wakacyjne warsztaty języka angiel−
skiego organizuje po raz szósty Urząd
Miasta w Płocku wspólnie z partner−
skim miastem Fort Wayne (USA).
Kursy są otwarte dla wszystkich
mieszkańców Płocka i regionu; posłu−
gujących się już językiem angielskim
– najlepiej w stopniu średnio zaawan−
sowanym. Jedynym wyjątkiem są kur−
sy dla dzieci (poz. elementarny). Wię−
kszość warsztatów trwa 10 godzin po
2 lekcje dziennie, oprócz dwutygod−
niowych kursów dla przewodników
po Płocku i języka hiszpańskiego. Do
wyboru są jeszcze: kurs konwersacyj−
ny na poziomie średnio zaawansowa−

nym, „jak debatować i zajmować sta−
nowisko na kontrowersyjne tematy”,
„globalny rynek” i kurs pisania tek−
stów służbowych, m.in. CV, podania
o pracę czy listu.

Zajęcia będą prowadzone przez na−
uczycieli amerykańskich w L.O. im.
Wł. Jagiełły w Płocku.

Opłata za cały kurs wynosi 100 zł.
Jeżeli zostanie dokonana do 15 maja
kwota zostanie pomniejszona o 15
proc., a do 15 czerwca o 10 proc..
Więcej informacji pod nr tel. 267 57
60 (Jagiellonka), 367 14 81, 367 17 10
(UMP) lub drogą elektroniczną gasec−
ki@pw.plock.pl (rł)

Angielski na wakacje 
Przeciw
wściekliźnie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz
Weterynarii informuje, że w dniach
20−30 kwietnia w kompleksach leś−
nych i na łąkach przeprowadzona
została wiosenna akcja szczepienia
lisów przeciwko wściekliźnie. Przez
2 tygodnie od wyłożenia szczepion−
ki (zielono−brązowe kostki 4x4 cm)
psy należy wyprowadzać na smy−
czy, a koty trzymać w zamkniętych
pomieszczeniach. Każdy przypadek
zetknięcia się ze szczepionką czło−
wieka, a także zwierząt domowych
należy niezwłocznie zgłosić leka−
rzowi. (j)

Cudze chwalicie, swego nie znacie, sa−
mi nie wiecie co posiadacie – to główne
hasło tegorocznych obchodów Dnia Zie−
mi w Płocku. Regionalne Centrum Edu−
kacji Ekologicznej i Gimnazjum nr 6
zorganizowały 22 kwietnia na Starym
Rynku festyn, w którym uczestniczyło
kilkuset uczniów i przedszkolaków. Przy
muzyce i zabawie prowadzona była edu−
kacja ekologiczna najmłodszego pokole−
nia w formie konkursów, quizów i tań−
ców. Można było także posilić się zdro−
wym pieczywem i zaopatrzyć w materia−
ły, promujące zdrowy styl życia. (j)E
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Dzień Ziemi
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Jeszcze w maju rozpocznie się prze−
budowa i modernizacja pierwszego eta−
pu ulicy Tumskiej. Obejmuje on frag−
ment ulicy o pow. 3635 mkw. od skrzy−
żowania ul. Kościuszki z pl. Narutowi−
cza do skrzyżowania z ul. Kwiatka
i Kolegialną. 

Przetarg, w którym rywalizowały czte−
ry firmy, wygrało konsorcjum płockich
firm na czele z Vectrą (plus m.in. We−
reszczyński, Wałęsa, Rybicki, Malara).
– Dwie firmy: Inbud i Melbud zostały wy−
kluczone z przetargu, bo nie spełniały
warunków podmiotowych zawartych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Za−
mówienia oraz zawierały liczne błędy
w kosztorysach ofertowych – mówi To−
masz Chojnacki, dyrektor Wydziału Za−
mówień Publicznych. – Hydrobudowa−6
została odrzucona ze względu na błędy
w kosztorysach ofertowych. 

Vectra wykona modernizację ul.
Tumskiej za prawie 6 mln 859 tys. zł. 

Nie będzie to łatwa inwestycja, gdyż
najpierw muszą być przeprowadzone
prace archeologiczne. Na odcinku od
skrzyżowania z Placem Narutowicza do
kina Przedwiośnie prawdopodobnie
kiedyś znajdowała się fosa o szerokości
10 metrów i głębokości 6 m. W tym
miejscu zostanie przeprowadzonych
najwięcej prac. Nie wiadomo, co znajdą
archeolodzy i czy z tego powodu nie
przedłuży się przebudowa. 

Zgodnie z projektem łódzkiego archi−
tekta Włodzimierza Nowakowskiego, ro−

boty obejmą wymianę i uzupełnienie in−
frastruktury technicznej, m.in. sieci: wo−
dociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej
i deszczowej, cieplnej, elektrycznej,
oświetleniowej, telekomunikacyjnej.
Wykonane zostaną przyłącza ww. sieci
do granic poszczególnych posesji; prace
związane z przebudową infrastruktury
wewnątrz posesji będą musieli wykonać
na swój koszt ich właściciele. 

Nowa ulica Tumska ma stanowić sa−
lon miasta z funkcją handlową, gastro−
nomiczną i spacerową. Będą też spe−
cjalne miejsca do odpoczynku, a pro−
jektanci zadbali także o zieleń. Posa−
dzone zostaną gatunki, które dobrze
znoszą zanieczyszczenia środowiska:
klon kulisty, wiśnie japońskie i liściaste
krzewy zimozielone oraz jałowce. Na
placu przed „Przedwiośniem” ma sta−
nąć fontanna wraz z granitowymi sie−
dziskami. Wyjątkowość tego miejsca
w nocy podkreślona zostanie ilumina−
cją. Zostanie również wymieniona na−
wierzchnia, która wykonana będzie
z granitu w kolorach piasku i szarości,
z ozdobnymi kręgami i rozchodzącymi
się falami. 

Niestety, prace będą powodowały
pewne utrudnienia, zarówno dla pie−
szych, jak i mieszkańców i właścicieli
sklepów. Ulica będzie częściowo zam−
knięta, a na czas remontu wykonawca
został zobowiązany do wyznaczenia
odpowiednich ciągów komunikacyj−
nych. Małgorzata Domańska

Salon miasta
czas zacząć

Prawie 20 firm ubiega się o wymianę
stolarki okiennej w mieszkaniach nale−
żących do gminy. Znajdują się one
w budynkach administrowanych przez
Miejski Zakład Gospodarki Mieszka−
niowej TBS. 

Wymienionych zostanie 146 okien
i 17 drzwi balkonowych w blokach z lat
60., m.in. przy ul. Bartniczej, Skłodow−
skiej, Pszczelej, Sienkiewicza, Kwiat−
ka, Wyszogrodzkiej, Kolegialnej, Do−
brzyńskiej, Miodowej, Kochanowskie−
go i Traugutta. Stare okna drewniane

zostaną wymienione na plastikowe. Zo−
staną zamontowane również nowe pa−
rapety zewnętrzne i wewnętrzne. Wy−
konawca od chwili podpisania umowy
będzie miał dwa miesiące na wykona−
nie prac. Po zakończeniu inwestycji fir−
ma będzie musiała przedstawić doku−
ment potwierdzający przekazanie do
utylizacji szkła ze starych okien. 

Wymiana odbywa się według listy
najemców oczekujących na wstawienie
nowych okien. Wartość zamówienia
wynosi 150 tys. zł. (m.d.)

Nowe okna

Miasto poszukuje wykonawcy, który
zdemontuje istniejące i pobuduje nowe
oświetlenie przy ul. Sienkiewicza i No−
wowiejskiego. To drugi etap inwesty−
cji, który zakończy wymianę oświetle−
nia. Do 7 października br. nowe latarnie
pojawią się na odcinku od ul. Misjonar−
skiej do Łukasiewicza. 

O wykonanie prac mogą starać się fir−
my, które w ostatnich pięciu latach zreali−
zowały co najmniej jedną podobną robotę
na terenie miasta w obszarze strefy ochro−
ny zabytkowej. Ponadto muszą dyspono−

wać kadrą techniczną – minimum siedem
osób posiadających uprawnienia w bran−
ży elektroenergetycznej. Kierownik budo−
wy musi być inżynierem elektrykiem
z uprawnieniami budowlanymi, zrzeszo−
nym w Okręgowej Izbie Budownictwa,
a kierownik robót musi mieć uprawnienia
budowlane i SEP kategoria D.

Wykonawca udzieli trzyletniej gwa−
rancji na wykonane roboty.

Oferty należy składać do 1 czerwca
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta,
ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8. (m.d.)

Będzie jaśniej
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Do końca czerwca zmieni się otoczenie przy Szkole Podstawowej Nr 1. Trwa właś−
nie przebudowa boisk i urządzeń sportowych. Przy „Jedynce” znajdzie się wielofun−
kcyjne boisko do gry w: piłkę ręczną, siatkową, koszykową oraz tenisa ziemnego.
W ramach zadania zaplanowano również budowę trzytorowej bieżni o sztucznej na−
wierzchni, skoczni do skoku w dal oraz placu zielonego do ćwiczeń ogólnych. Dzięki
przebudowom szkolne tereny sportowe będą spełniały normy unijne. 

Z nowej inwestycji będzie mogło korzystać 600 uczniów z „Jedynki”. Ponadto dy−
rekcja szkoły chce, aby nowe boiska służyły także innym dzieciom, np. ze Starówki czy
sąsiadujących osiedli. Stanie się tak, ale pod warunkiem, że nie będzie dochodzić do ak−
tów wandalizmu. W innym przypadku boiska zostaną zamknięte dla „obcych osób”.

W ramach inwestycji wykonany zostanie również nowy, wygodniejszy wjazd na
teren podstawówki. Wykonawcą jest gostynińska firma Unipro, która wykona za−
danie za ok. 430 tys. zł. (m.d.)

Sport według norm

Tech−Instal buduje pasaż łączący ul.
Lasockiego z al. Jachowicza. Inwesty−
cja pozwoli na uporządkowanie tere−
nów pomiędzy kościołem p.w. św. Sta−
nisława Kostki a gmachem Politechni−
ki, co wielokrotnie postulowali miesz−
kańcy osiedla. Wykonano już roboty
ziemne, fundamentowanie i rozebrano
stare ogrodzenie. W miejscu obecnego
przejścia powstanie ciąg pieszy wyło−
żony kostką brukową. Na miejscu są
już nowe słupki i ramy, z których pow−
stanie ogrodzenie. Elementy te wyko−
nywane były w Zespole Szkół Tech−
nicznych („Siedemdziesiątce”). 

Pasaż o długości 176 metrów i szero−
kości 3,5 metra będzie oświetlało dzie−
więć latarni. Tech−Instal wykona także
przejście na teren kościoła. Prace mają
zakończyć się do 15 czerwca i koszto−
wać będą ok. 198 tys. zł. (m.d.)

Na skróty

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i montaż boksów szatni w Szkole Podstawo−
wej nr 1. Prace rozpoczną się 1 lipca i powinny zakończyć się do 24 sierpnia br. 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat
zrealizowali co najmniej jedną podobną inwestycję. Osoba kierująca robotami mu−
si posiadać niezbędne uprawnienia budowlane oraz musi być wpisana na listę
członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca musi udzielić 36−miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
O wyborze firmy zadecyduje cena.

Oferty należy składać do 6 maja w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul.
Zduńska 3, stanowisko nr 8. (m.d.)

Boksy w szkole
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4 Sygnały Płockie

* XXXIX SESJA RADY MIASTA * XXXIX SESJA RADY MIASTA * XXXIX SESJA RADY MIASTA * XXXIX SESJA RADY MIASTA *

dokończenie ze str. 1
Zwróciła również uwagę na fakt, że

zwiększenie przychodów miasta – z ty−
tułu podatków – nie jest ani zasługą Pre−
zydenta ani Rady, lecz wynika ze zmia−
ny ustawy, która nałożyła na przedsię−
biorców większe zobowiązania. Radny
Zenon Wiśniewski w imieniu Stowarzy−
szenia „Nasze Miasto Płock” nie zosta−
wił na budżecie „suchej nitki”; skrytyko−
wał tempo inwestycji, złą politykę ka−
drową, brak działań w Funduszu Porę−
czeń Kredytowych i złą współpracę Pre−
zydenta z Radą Miasta. Głosowanie
przeciw udzieleniu absolutorium zapo−
wiedziała – w imieniu radnych klubu
SLD – Bożena Musiał, apelując jedno−
cześnie do Prezydenta, by podał się do
dymisji lub przynajmniej zawiesił swoje
urzędowanie do czasu rozstrzygnięcia
sprawy w sądzie.

Na temat sprawozdania z realizacji
ubiegłorocznego budżetu wypowiadali

się także radni: Zygmunt Buraczyński,
Wojciech Hetkowski, Anna Kossakow−
ska.

Przyjęcie sprawozdania z wykona−
nia budżetu jest podstawą do udziele−
nia Prezydentowi absolutorium
i wniosek taki przewodniczący Komi−
sji Rewizyjnej Zenon Wiśniewski od−
czytał. W głosowaniu imiennym 14
radnych było za udzieleniem absolu−
torium (Goszkowski, Jasion, Korga,
Kossakowski, Krysztofiak, Kulpa, La−
tarski, Nowak, Nowakowski, Pop−
czuk, Rolirad, Seweryniak, Smar−
dzewska−Czmiel, Szubstarski), 10 by−
ło przeciw (Buraczyński, Hetkowski,
Iwaniak, Kossakowska, Musiał, No−
wicki, Opatrzyk, Rokicki, Rybicka,
Wiśniewski), a jedna osoba (Czurko)
wstrzymała się od głosu. 

E. Jasińska
(dokończenie relacji z XXXIX sesji

Rady Miasta w następnym numerze)

Duży budżet

1. UCHWAŁA NR 681/XXXIX/05/
w sprawie udzielenia absolutorium Pre−
zydentowi Miasta Płocka za 2004 rok

2. UCHWAŁA NR 682/XXXIX/05
w sprawie wykreślenia nazwy placu
z „Wykazu Ulic Miasta Płocka”,

3. UCHWAŁA NR 683/XXXIX/05
w sprawie ustalenia nazwy ulicy

4. UCHWAŁA NR 684/XXXIX/05
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyznawania nagród Prezydenta Mia−
sta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości i edukacji artystycznej, upo−
wszechniania i ochrony kultury

5. UCHWAŁA NR 685/XXXIX/05
w sprawie ustalenia nazwy ulicy

6. UCHWAŁA NR 686/XXXIX/05
w sprawie wyrażenia zgody na udziele−
nie bonifikaty od ceny z tytułu sprzeda−
ży na własność, będących w użytkowa−
niu wieczystym, części ułamkowych
nieruchomości gruntowych stanowią−
cych własność gminy Płock, związa−
nych z lokalami mieszkalnymi

7. UCHWAŁA NR 687/XXXIX/05
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
„Przebudowy sieci i urządzeń energe−
tycznych związanych z realizacją I od−
cinka dróg dojazdowych do II przepra−
wy mostowej w Płocku, obejmującej
projekt przebudowy – rozwiązanie koli−
zji sieci elektroenergetycznych napo−
wietrznych WN – 110 kV, SN – 15 kV,
NN – 0,4 kV oraz kablowych SN – 15
kV, NN – 0,4 kV”, w związku z jego
potencjalnym wpływem na obszar NA−
TURA 2000 – „Dolina Środkowej Wi−
sły”, na odcinku pomiędzy ulicami Wy−
szogrodzka – Grabówka

8. UCHWAŁA NR 688/XXXIX/05
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
„Przebudowy sieci i urządzeń energe−
tycznych, związanych z realizacją II od−
cinka dróg dojazdowych do II przepra−
wy mostowej w Płocku, obejmującej
projekt przebudowy – rozwiązanie koli−
zji sieci elektroenergetycznych napo−
wietrznych WN – 220 kV, WN – 110
kV, SN – 15 kV, NN – 0,4 kV oraz kab−
lowych SN – 15 kV, NN – 0,4 kV”,
w związku z jego potencjalnym wpły−

wem na obszar NATURA 2000 – „Do−
lina Środkowej Wisły”, na odcinku
przyczółku mostowego do ul. Dobrzy−
kowskiej oraz w rejonie ul. Dobrzy−
kowskiej

9. UCHWAŁA NR 689/XXXIX/05
w sprawie uchylenia uchwały Nr
629/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie
przyjęcia zasad refundacji kosztów
poniesionych przez podmioty na rea−
lizację infrastruktury technicznej dla
budownictwa mieszkaniowego,
zmienionej uchwałą Nr 886/XLII/01
Rady Miasta Płocka z dnia 26 czer−
wca 2001 r.

10. UCHWAŁA NR 690/XXXIX/05
w sprawie współpracy z Miejskim To−
warzystwem Budownictwa Społeczne−
go w budowie 61 mieszkań w latach
2005−2006

11. UCHWAŁA NR 691/XXXIX/05
w sprawie zmiany terminu współużyt−
kowania wieczystego gruntów stano−
wiących własność Gminy Płock będą−
cych we współużytkowaniu wieczy−
stym osób fizycznych lub prawnych
w budynkach wspólnot mieszkanio−
wych z udziałem gminy

12. UCHWAŁA NR 692/XXXIX/05
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego

13. UCHWAŁA NR 693/XXXIX/05
w sprawie zmiany uchwał:

– Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie za−
sad wynajmowania lokali wchodzą−
cych w skład mieszkaniowego zasobu
miasta Płocka

– Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie
programu gospodarowania mieszkanio−
wym zasobem gminy w latach 2004−
2008, w zakresie ustalenia warunków
udzielania obniżek czynszu naliczone−
go według obowiązujących stawek
w stosunku do najemców o niskich do−
chodach

14. UCHWAŁA NR 694/XXXIX/05
w sprawie założenia ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia, nadania ak−
tu założycielskiego i statutu

15. UCHWAŁA NR 695/XXXIX/05
w sprawie udzielenia pomocy finanso−
wej gminie Radzanowo

16. UCHWAŁA NR 696/XXXIX/05
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2005 rok.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte 
na XXXIX sesji Rady Miasta 
w dniu 26 kwietnia 2005 roku:

Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−

szę zobowiązać właścicieli działek (w są−
siedztwie przystanku przy ul. Kutnow−
skiej) tj. Stado Ogierów w Łącku oraz
Agencję Nieruchomości Rolnych w Łodzi
do uporządkowania swoich terenów
i uprzątnięcia śmieci. 2/ Proszę o zagospo−
darowanie (krzewy, urządzenia) placu za−
baw przy ul. Semestralnej. 3/ Proszę o na−
sadzenie krzewów ozdobnych oraz posia−
nie trawy przy ul. Gajowej i Osiedlowej.
4/ Proszę o naprawę uszkodzonych sie−
dzeń na przystanku KM przy ul. Góry.

Andrzej Nowakowski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o informację na temat możli−
wości wprowadzenia w Płocku (wzo−
rem innych miast) bonu oświatowego
dla szkół i przedszkoli.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy osoby zasiadające w radach
nadzorczych spółek gminnych mają
ukończony kurs, ewentualnie wyksz−
tałcenie zbliżone tematycznie do
problematyki nadzoru właściciel−
skiego? Jakimi kryteriami kierował
się Prezydent Miasta przy ich wybo−
rze? 2/ Jaka będzie rola MZOS
w rozwoju kultury fizycznej dzieci
i młodzieży?

Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych  zgłoszone 
między sesjami w kwietniu 2005 roku: 

Radni wyrazili zgodę na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży na
własność, będących w użytkowaniu
wieczystym, części ułamkowych nie−
ruchomości stanowiących własność
Gminy, związanych z lokalami
mieszkalnymi. 

Bonifikata wynosi 99 proc. różnicy
między wartością prawa własności
nieruchomości a wartością prawa
użytkowania wieczystego. Przyznana
została osobom fizycznym, które
mieszkają w budynkach, w których
występuje współużytkowanie wieczy−
ste oraz spółdzielniom mieszkanio−
wym.

Przypomnijmy, że dwa lata temu
w maju Rada Miasta wyraziła zgodę na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda−
ży nieruchomości gruntowych zabudo−
wanych, wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe, będących własnością
Gminy sprzedawanych w drodze bez−
przetargowej na rzecz użytkowników
wieczystych – spółdzielni mieszkanio−
wych. 

W trakcie załatwiania spraw okaza−
ło się, że w kilku przypadkach sprze−
daż na rzecz spółdzielni nie może
dojść do skutku, ponieważ dana nieru−
chomość jest we współużytkowaniu
zarówno spółdzielni, jak i – w czę−
ściach ułamkowych – osób fizycz−
nych. Z uwagi, że spółdzielni przysłu−
guje bonifikata zasadnym jest, aby
przyznać bonifikatę także osobom fi−
zycznym, które są współużytkownika−
mi wieczystymi w tej samej wysokości,
w celu ujednolicenia praw przy sprze−
daży nieruchomości – czytamy w uza−
sadnieniu uchwały.

Grażyna Opatrzyk chciała, aby boni−
fikata dotyczyła nie tylko osób fizycz−
nych, ale także prawnych. Wtedy sko−
rzystałyby z niej również osoby, które
posiadają lokale użytkowe. 

Radni przegłosowali wniosek rad−
nej, w którym zobowiązano Prezy−
denta, aby na kolejną sesję Rady Mia−
sta przygotować projekt uchwały,
która przyznawałaby bonifikatę oso−
bom prawnym. (m.d.)

Bonifikata dla fizycznych

Na sesji (26 kwietnia) nie udało się
wybrać przewodniczącego Rady
Miasta. 

Przypomnijmy, że Rada nie ma
szefa od 8 października 2004 roku;
wtedy zmarł Stanisław Nawrocki.

Na ostatniej sesji Violetta Kulpa,
przewodnicząca klubu radnych PiS
zgłosiła na to stanowisko kandyda−
turę Tomasza Korgi – obecnego
wiceprzewodniczącego, od sześciu
miesięcy praktycznie kierującego
pracami Rady. – To człowiek wiel−
kiego serca, samorządowiec, spo−
łecznik i Płocczanin Roku – mówi−
ła. 

Głosowanie było tajne. Radni mie−
li do wyboru trzy odpowiedzi: je−
stem za wyborem Tomasza Korgi na
przewodniczącego Rady Miasta
Płocka, jestem przeciw lub wstrzy−
muję się od odpowiedzi. Na kartach
do głosowania musieli postawić dwa
krzyżyki; puste miejsce – oznaczało
wybór: „za”, „przeciw” lub „wstrzy−
muję się”.

W głosowaniu wzięli udział wszy−
scy radni. 5 głosów było nieważnych,
7 osób głosowało za wyborem Toma−
sza Korgi na przewodniczącego, 12
– było przeciw, a jedna osoba wstrzy−
mała się od głosu. (m.d.)

Rada nadal bez szefa
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Trzy lata temu powstała pierwsza
klasa. Porozumienie podpisały wów−
czas: Urząd Miasta, Szkoła Podstawo−
wa Nr 1 i Państwowa Szkoła Muzyczna
w Płocku. Chodziło o to, aby zajęcia
dydaktyczne i muzyczne odbywały się
w jednym budynku w godzinach przed−
południowych. Zajęcia odbywały się
w szkole muzycznej, do której przycho−
dzili nauczyciele z „jedynki”. Ówcześ−
ni szkolni debiutanci są dziś w III kla−
sie. W ten sposób osiągnięta została
ostatnia klasa w początkowym cyklu
nauczania, w którym do klasy przydzie−
lony był jeden nauczyciel.

Od września dyrektor z pewnością
musiałby zakończyć zintegrowane nau−
czanie na tym etapie lub zatrudnić do−
datkowych nauczycieli.

Wybrano drugiej wyjście, do realiza−
cji którego potrzebne jest powołanie

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia. Uchwałę – akt założycielski
szkoły wraz ze statutem radni miasta
podjęli na ostatniej sesji.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II
stopnia dysponuje nowoczesnym
obiektem i pomieszczeniami. W ubieg−
łym roku zakończył się remont budyn−
ku. Sale lekcyjne wyposażone są w in−
dywidualne stanowiska, dostosowane
do wzrostu ucznia. Więcej zajęć w go−
dzinach przedpołudniowych to lepsze
wykorzystanie obiektu. Zresztą kształ−
cenie dzieci i młodzieży w jednej szko−
le sprzyja lepszym wynikom nauczania.
Jeśli zniknie problem z organizowa−
niem czasu po południu zwiększy się
również zainteresowanie rodziców. Dy−
rekcja szkoły ma nadzieję, że w przy−
szłości obok podstawówki powstanie
gimnazjum. (rł)

Nowa podstawówka

– Wtedy ociepliliśmy 15 budynków
na wszystkich naszych osiedlach – mó−
wi Zofia Kędzierska, członek zarządu
PSML−W. – W tym roku zajmiemy się
17 blokami. Po raz pierwszy będziemy
ocieplać budynek dziewięciokondygna−
cyjny przy ul. Hermana 1.

Zgodnie z przyjętymi przez spół−
dzielnię założeniami, pierwszeństwo
w dociepleniach mają najstarsze budyn−
ki. – Chcemy przez kilka lat ocieplić po−
nad 180 bloków, które pobudowano
przed 1993 rokiem – wyjaśnia Zofia
Kędzierska. 

Wyjątek w kolejności stanowić będą
budynki, na których w czasie eksploatacji
wykonano ocieplenia wszystkich ścian
zewnętrznych w części naziemnej i te, na
których po 1 stycznia 1998 roku prowa−
dzono remont ścian zewnętrznych. Reali−
zacja dociepleń na tych budynkach bę−
dzie następować w ostatniej kolejności.

Zakres dociepleń wynika z audytów
energetycznych i dokumentacji budo−

wlanej. Audyt jest opracowaniem,
w którym dokonuje się techniczno−eko−
nomicznej oceny budynku z punktu wi−
dzenia zużycia energii. Następnie okre−
śla się jakie zmiany i ulepszenia trzeba
wykonać, aby zmniejszyć jej zużycie
i związane z tym koszty eksploatacyj−
ne. W audycie ocenia się, czy wprowa−
dzenie zmian i ulepszeń jest opłacalne,
a także to, jakie usprawnienia mogą
przynieść największe korzyści. 

Finansowanie dociepleń pokrywane
jest ze środków funduszu remontowe−
go. Co miesiąc lokatorzy płacą w czyn−
szu kwotę, która jest na to przeznacza−
na. – W 2004 roku od stycznia do kwiet−
nia stawka ta wynosiła 0,89 zł za metr
kwadratowy, a od maja do końca roku
1 zł – wyjaśnia członek zarządu. – W
tym roku do kwietnia lokatorzy nadal
płacili 1 zł. Od maja do września opła−
ta ta wynosi 1,5 złotych, a następnie
znów wracamy do stawki 1 złotych. 

Docieplanie budynków jest kosztow−
nym przedsięwzięciem. Dlatego spół−
dzielnia zaciąga krótkoterminowe kredy−
ty w Banku Ochrony Środowiska. Dzięki
kredytom może również starać się o pre−
mię termomodernizacyjną z Banku Gos−
podarstwa Krajowego. Zgodnie z ustawą,

o premię mogą ubiegać się te podmioty,
w których audyt wykazał, że moderniza−
cja przyniesie oczekiwany efekt, czyli
oszczędność energii. Spółdzielnia może
uzyskać kredyt w wysokości 80 proc.
wartości przedsięwzięcia. Natomiast pre−
mia może wynosić do 25 proc. uzyskane−
go kredytu. 

Na fundusz remontowy, a tym sa−
mym docieplenia budynków przezna−
czane są także środki, które lokatorzy
płacą, gdy przekształcają swoje miesz−
kanie z lokatorskiego na własnościowe.
– W 2003 roku była to kwota około 1,6
miliona złotych, a w roku ubiegłym 1,2
miliona – mówi Kędzierska.

W tym roku Płocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa wykona docieplenie ścian
zewnętrznych, stropodachów oraz montaż
zaworów pionowych na instalacji ciepłej
wody w następujących budynkach:
* na osiedlu Kochanowskiego – ul. Ko−

chanowskiego 15 i 17 oraz Obroń−
ców Westerplatte 10/1;

* na osiedlu Tysiąclecia – ul. Hermana
1, Łukasiewicza 18 i 20 oraz Nowo−
wiejskiego 5;

* na osiedlu Łukasiewicza – ul. Bata−
lionów Chłopskich 9, Królowej Jad−
wigi 1, 3 i Łukasiewicza 26;

* na osiedlu Dworcowa – ul. Chopina
60 i 60a oraz Otolińska 5

* na osiedlu Rembielińskiego – ul. Or−
lińskiego 4/2, Płoskiego 1 i Gwardii
Ludowej 17.
Oprócz ocieplenia, budynki zyskają

również nowe elewacje, których kolory−
styka zgodna jest z projektem budowla−
nym zatwierdzonym przez Urząd Miasta. 

Małgorzata Domańska
* Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko−Własnościowa – najstarsza
i największa spółdzielnia w Płocku.
Powstała w 1958 roku; obecnie posiada
93,6 ha gruntów, na których stoją 293
budynki, w tym 201 mieszkalnych.
Znajdują się tam 12424 lokale, w któ−
rych mieszka ponad 30 tys. osób. W za−
sobach PSML−W znajduje się 111 bu−
dynków mających 30 i więcej lat, 73
– budynki, które istnieją od 20−29 lat,
12 bloków ma od 10 do 19 lat, a pięć
budynków wybudowanych zostało
w ostatnich dziesięciu latach.

Lada chwila zacznie się wielkie ocieplanie budynków Płockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. To kontynuacja inwestycji, która
rozpoczęła się w ubiegłym roku. 

Ciepło i kolorowo
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Gimnazjum Nr 4 otrzymało imię
Obrońców Płocka 1920 roku. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św.
w kościele parafii Ducha Świętego. Potem
było ślubowanie i akademia, na której ucz−
niowie przypomnieli wydarzenia z 1920
roku. Prezydent Mirosław Milewski od−
słonił pamiątkową tablicę „W hołdzie bo−
haterskim Obrońcom Płock 1920 r. Spo−
łeczność Gimnazjum Nr 4 w Płocku. 22
kwietnia 2005 r.” (na zdjęciu).

Gimnazjaliści przygotowali też kilka
wystaw, m.in. o Płocku, obronie mia−

sta, a także o swoich osiągnięciach. Na
uroczystości pokazano również spro−
wadzoną z ratusza replikę Krzyża Wa−
lecznych, którym nasze miasto odzna−
czył Józef Piłsudski.

Obrona Płocka w sierpniu 1920 roku,
podczas wojny polsko−bolszewickiej
była jednym z najbardziej dramatycz−
nych wydarzeń w życiu mieszkańców,
a zarazem powodem do dumy płoc−
czan. Wśród ofiarnych obrońców mia−
sta wyróżniła się kilkunastoletnia mło−
dzież. (m.d.)

Imię dla szkoły
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Zbliża się lato, czyli czas kiedy chęt−
nie wyjeżdżamy za granicę. I – mimo,
że do wielu krajów możemy podróżo−
wać bez paszportu – to może już dziś
należy sprawdzić ważność tego doku−
mentu. W tej chwili czas oczekiwania
na nowy wynosi 1 miesiąc od momen−
tu złożenia wniosku. Można go pobrać
w delegaturze Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego przy ul. Kolegialnej,
na II piętrze w pokoju 211. 

Do wniosku należy dołączyć: dwie
aktualne fotografie o wymiarach 4x5
cm (z równomiernym oświetleniem
twarzy, lewy półprofil z widocznym le−
wym uchem – bez żadnych ozdób, bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami), dowód osobisty (lub legity−
mację, jeśli osoba korzysta ze zniżki),
poprzednio otrzymane paszporty (jeśli
ktoś posiada), znaczek skarbowy za 5
zł (do kupienia w banku) i dowód wpła−
ty wniesiony na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie

Wydział Finansów i Budżetu
NBP o/o Warszawa 
36101010100100672231000000
z dopiskiem „opłata paszportowa”.
Za wydanie paszportu należy zapła−

cić 100 zł. Ulgową opłatę (50 zł) pobie−
ra się od:

– emerytów, rencistów, osób niepeł−
nosprawnych (w rozumieniu przepisów
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo−
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł−
nosprawnych, a także współmałżonków
tych osób pozostających na ich wyłącz−
nym utrzymaniu);

– osób przebywających w domach
pomocy społecznej lub zakładach opie−

kuńczych albo korzystających z pomo−
cy społecznej w formie zasiłków sta−
łych;

– kombatantów i innych osób, do
których stosuje się przepisy ustawy
z 24 stycznia 1991 roku o kombatan−
tach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego;

– uczniów powyżej 16. roku życia
i studentów.

Osoby małoletnie, które w dniu złoże−
nia podania nie miały 16 lat muszą zap−
łacić 30 zł. Za wydanie dokumentu nie
płacą osoby, które ukończyły 70. rok
życia oraz te, które chcą wymienić pasz−
port z powodu jego wady technicznej.

Nie pobiera się opłaty również od:
– osób przebywających w domach

pomocy społecznej lub zakładach opie−
kuńczych albo korzystających z pomo−
cy społecznej w formie zasiłków sta−
łych, jeżeli ich wyjazd za granicę nastę−
puje w celu długotrwałego leczenia lub
w związku z koniecznością poddania
się operacji;

– żołnierzy niezawodowych wyzna−
czonych do pełnienia służby poza gra−
nicami państwa. M.D.

Zmień 
paszport Przedstawiciele organizacji pozarządo−

wych spotkali się z władzami miasta
w ramach akcji „Przejrzysta Polska”.
– Płocki samorząd przystąpił do progra−
mu z oczywistych względów – mówił pre−
zydent Mirosław Milewski. – Realizuje−
my sześć zasad, zawartych w regulami−
nie, czyli m.in. braku tolerancji dla ko−
rupcji i prztestrzegania uczciwości życia
publicznego. Ponadto program ma na ce−
lu wymuszenie przewidywalności decyzji,
czyli dobrego planowania i profesjonal−
nej kontroli nad działaniami samorządu.
A ona nie powinna się odbywać się tylko
w sposób formalny, czyli przez komisję
rewizyjną, ale powinni ją sprawować sa−
mi obywatele.

Prezydent zachęcał przedstawicieli or−
ganizacji pozarządowych, aby włączyły
się do tworzenia płockiej rzeczywistości.
Mirosław Milewski przypomniał, że sto−
warzyszenia brały już udział w tworzeniu
Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Miasta, a teraz powinny przyłączyć się do
„Przejrzystej Polski”. – Aby współpraca
z samorządem układała się jak najlepiej,
w połowie roku działać zacznie pełno−
mocnik ds. organizacji pozarządowych
– obiecał Prezydent. 

Zaproszeni goście zapoznali się
z głównymi założeniami akcji, w której
Płock bierze udział od początku br.
Przypomnijmy, że samorząd musi speł−
nić sześć obligatoryjnych zasad: 1.
przejrzystości – tu musi opracować opis
usług świadczonych przez samorząd, 2.
braku tolerancji dla korupcji – wypra−
cowanie i wdrożenie kodeksu etyczne−
go pracowników urzędu, 3. partycypa−
cji społecznej – opracowanie i wdroże−
nie programu współpracy z organiza−
cjami pozarządowymi, 4. przewidywal−
ności – opracowanie krótkiego materia−
łu przybliżającego mieszkańcom istnie−
jący w gminie aktualny strategiczny do−

kument rozwojowy, 5. fachowości
– wprowadzenie procedury naboru na
każdy wakat w urzędzie; procedura mu−
si zawierać wymóg konkursów na sta−
nowiska kierownicze, 6. rozliczalności
– przygotowanie i rozpropagowanie
książeczki dla mieszkańców, która bę−
dzie przybliżała mieszkańcom na co są
wydawane pieniądze z budżetu miasta.

Oprócz sześciu obligatoryjnych zasad,
samorząd musiał – w ramach akcji – wy−
brać kilka zadań fakultatywnych. Płock
wybrał m.in. opracowanie systemu ozna−
kowania wewnętrznego w Urzędzie Mia−
sta, utworzenie punktu informacyjnego,
opracowanie planu i przeprowadzenie
szkoleń dla pracowników z zakresu etyki,
wprowadzenie systemu ciągłej poprawy
funkcjonowania urzędu opartego na ce−
lach jakościowych i zakomunikowania
tego społeczności lokalnej, wprowadze−
nie systemu oceny pracowników.

Na spotkaniu w ratuszu, przedstawicie−
le organizacji pozarządowych otrzymali
do wypełnienia ankietę, w której znalazł
się spis zadań realizowanych w ramach
„Przejrzystej Polski”. Mieli oni ocenić,
czy realizacja tych zadań jest – z punktu
widzenia mieszkańca Płocka – potrzebna
czy też mało potrzebna. Wyniki ankiety
zostaną opublikowane na stronie interne−
towej Urzędu Miasta.

Wszystkie organizacje pozarządowe,
które są zarejestrowane w sądzie, będą
mogły oceniać realizację zadań samorzą−
du. Poprzez internet będą mogły również
wyrażać swoje opinie i komentarze. 

Akcja „Przejrzysta Polska” prowadzo−
na jest przez „Gazetę Wyborczą”,
a wspierają ją: Fundacja Agory, Polsko−
Amerykańska Fundacja Wolności, Pro−
gram przeciw Korupcji Stefana Batorego,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokal−
nej, Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Bank Światowy. M.D.

Przejrzystość z pomocą

Sklep monopolowy.
Młody człowiek chce ku−
pić alkohol. – Wieczór
młody, imprezka się za−
czyna. Bez butli nie wjadę
– mówi. – Nic z tego. Le−
piej nie wejść, niż później
nie wyjść – odpowiada
sprzedawca, a przynaj−
mniej tak powinien. Ilu
sprzedawców stosuje się
do informacji, które wiszą
w ich sklepach „Nieletnim alkoholu nie
sprzedajemy”? 

W czasie akcji „Tajny klient” 42 płoc−
kich sprzedawców było gotowych sprze−
dać alkohol, mimo podejrzeń, że mają do
czynienia z osobą nieletnią. W 31 przy−
padkach odmówiono sprzedaży.

Akcja jest częścią ogólnopolskiej kam−
panii „alkohol nieletnim – dostęp wzbro−
niony”, koordynowanej przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Al−
koholowych. Jej celem jest określenie po−
ziomu dostępności alkoholu dla osób nie−
letnich. „Tajny klient” polegał na wizy−
tach „tajnych agentów”, a raczej audyto−
rów z zespołów kontrolno−interwencyj−
nych w punktach sprzedaży. Zespół za−

wsze składał się z dwóch osób; dorosłej
i wyglądającej na „nieletnią”, która w rze−
czywistości skończyła już 18 lat. – Wcho−
dziliśmy do sklepów osobno. Moja kole−
żanka próbowała kupić alkohol, zwykle
było to wino, do mnie należała interwen−
cja. W jednym sklepie na pytanie „dlacze−
go pani sprzedaje alkohol nieletnim”, ek−
spedientka nie potrafiła wydusić ani sło−
wa. Zwykle jednak po zwróceniu uwagi
proszono o dowód. Czasami sprzedawca
mówił: „To ty naprawdę nie masz 18
lat?” – opowiada Patrycja Biedrzycka,
wolontariuszka z Centrum Wolontariatu,
działająca w jednym z zespołów. Wspól−
nie z koleżanką sprawdzały sieci sklepów
i małe punkty sprzedaży. Działały na Ra−

dziwiu, Podolszycach i w Borowiczkach.
Najważniejsza była reakcja: czy sprze−
dawca poda alkohol osobie sprawiającej
wrażenie nieletniej, czy poprosi ją o do−
wód osobisty oraz jak zareaguje na
upomnienie dorosłego audytora. – Czasa−
mi ekspedienci reagowali dopiero na
zwrócenie uwagi przez osobę dorosłą –
mówi Ewa Jabłońska z Wydziału Zdro−
wia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.
– Zdarzało się jednak, że mimo interwen−
cji osoby dorosłej sprzedawca nadal
chciał sprzedać alkohol. Niektórzy byli
agresywni lub odpowiadali „to nie Pani
sprawa”. W Płocku działało kilka zespo−
łów. W jednym punkcie dokonywano od
2 do 3 prób. W sumie przeprowadzono 75
kontroli w 25 punktach sprzedaży napo−
jów alkoholowych. 

– Sprzedaży alkoholu odmawiano ra−
czej w tych większych sklepach – podsu−
mowuje Patrycja Biedrzycka. – W małych
punktach sprzedawcy byli skłonni sprze−
dać go młodym ludziom, choć we wszyst−
kich były naklejki „nieletnim alkoholu nie
sprzedajemy”. Koordynatorem akcji
w Płocku była Miejska Komisja Rozwią−
zywania Problemów Alkoholowych. Ko−
misja wystąpiła do PARPA o przyznanie
dla 16 punktów sprzedaży „żółtych kar−
tek ostrzegawczych” oraz 9 „Certyfika−
tów rzetelnego sprzedawcy”. (rł) 

Mnie Pani nie sprzeda?Drugi konkurs
Miasto ponownie ogłosiło „konkurs

na realizację zadań w zakresie pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans
rodzin i osób w ramach pomocy spo−
łecznej”. Zadania dotyczą m.in. udzie−
lania pomocy i wsparcia chorym w sta−
nach termalnych, organizowania śro−
dowiskowych form wsparcia, doży−
wiania, a także z pomocą osobom nie−
pełnosprawnym. Miasto czeka na ofer−
ty do 20 maja.

Poprzedni konkurs został częściowo
unieważniony z uwagi na znaczną ilość
wadliwie oraz niekompletnie sporządzo−
nych ofert. W uzasadnieniu czytamy:
Jest to druga edycja konkursu z uwagi na
fakt, że w pierwszej edycji zostały rozpa−
trzone tylko cztery oferty spośród 31 zło−
żonych. Sytuacja ta spowodowana była
błędami formalnymi, którymi opatrzone
były złożone oferty. W pierwszej edycji
została rozdysponowana kwota 85 tys.
zł. Pozostałe 215 tys. zł zostało przezna−
czone na II edycję.

Szczegółowe informacje uzyskać
można w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych UMP (ul. Stary Rynek 1,
pok. 229) lub na stronie www.ump.pl 

(rł)
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*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA* *BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Prezydent ustalił ogólne zasady przy−
znawania stypendiów za wyniki w na−
uce i osiągnięcia sportowe uczniom
szkół prowadzonych przez miasto
Przyznaje się je dwa razy w ciągu roku
szkolnego, po zakończeniu każdego se−
mestru. Wypłacane są za pierwszy se−
mestr nie później niż 31 marca, za dru−
gi stypendium powinno trafić do ucznia
najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dy−
daktyczno−wychowawczych roku
szkolnego.

Dla kogo 

Stypendia mogą być przyznane ucz−
niom szkół wszystkich typów, dla mło−
dzieży i dla dorosłych do ukończenia
24. roku życia, prowadzonych przez
miasto Płock bez względu na miejsce
zamieszkania, przy czym nie przyznaje
się stypendiów uczniom klas I – III
szkół podstawowych. Uczeń może
mieć przyznane równocześnie stypen−
dium za wyniki w nauce i za osiągnię−
cia sportowe oraz korzystać ze świad−

czeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.

ZZaassaaddyy  pprrzzyyddzziiaałłuu

W załączniku do zarządzenia opra−
cowano również siedem zasad, który−
mi należy się kierować przy podziale
stypendiów. Chodzi, m.in. o ustalenie
listy uczniów posiadających najwyż−
sze osiągnięcia sportowe na szczeblu,
co najmniej międzyszkolnym w taki
sposób, aby liczba stypendiów za te
osiągnięcia nie przekroczyła 40 proc.
całkowitej liczby przyznanych sty−
pendiów w szkołach mistrzostwa
sportowego lub 20 proc. w pozosta−
łych szkołach. Pozostałą liczbę sty−
pendiów należy przeznaczyć na sty−
pendia za najlepsze wyniki w nauce,
dzieląc ją między oddziały propor−
cjonalnie do liczby uczniów. Przyz−
nawanie stypendiów w poszczegól−
nych oddziałach ma następować
w kolejności od najwyższej średniej
ocen. (rł)

Za osiągnięcia i oceny

Straż Miejska wymienia część umun−
durowania. Właśnie rozstrzygnął się
przetarg. – Stare, zniszczone mundury za−
stąpią nowe – mówi Jolanta Głowacka,
rzecznik prasowy SM. 

W Straży pracuje 50 funkcjonariuszy,
w tym 11 przyjętych w 2004 roku.
W ubiegłym roku nowe osoby (w tym
sześć kobiet) otrzymały tylko mundury ga−
lowe. Teraz strażnicy będą mieli ubrania
do pracy, w których widzimy ich na co
dzień na ulicach. – Ponadto wymianie po−
dlegają także części umundurowania, któ−
re uległy zniszczeniu albo ich okres użytko−
wania, np. w przypadku butów przekroczył
trzy lata – wyjaśnia Jolanta Głowacka. 

Strażnicy będą mieli nowe: czapki
garnizonowe, letnie i zimowe, kurtki
długie, uniwersalne, krótkie olimpijki
i moro, bezrękawniki, mundury wyj−
ściowe, spodnie letnie, zimowe oraz
moro, koszule z długim i krótkim ręka−
wem, swetry, półbuty, buty trapery,
skarpety, krawaty, rękawiczki, szaliki,
pasy, mandatowniki, emblematy oraz
pagony. W sumie zamówienie obejmo−
wało ponad tysiąc sztuk odzieży i do−
datków. (m.d.)

Nowe mundury

W jaki sposób można się ubiegać o pracę w parku technologicznym? Co dalej
będzie z festiwalem muzyki elektronicznej w Płocku? Kiedy będą drogi dojazdo−
we do mostu? To pytania tegorocznych maturzystów kierowane do prezydenta Mi−
rosława Milewskiego. Prezydent spotkał się 15 kwietnia z uczniami klas piątych
„Ekonomika”. 

Choć dla zdających nową maturę był to ostatni dzień w szkole, dla ponad 580
uczniów ostatnich klas w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich rok szkolny
zakończył się dwa tygodnie później. Jako ostatni zdają maturę w starym stylu.
W sumie do „starego” egzaminu dojrzałości w Płocku może przystąpić ponad
1160 osób. (rł)

Spotkanie z maturzystami

Towarzystwo Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół Gimna−
zjum i Liceum im. Stanisława Mała−
chowskiego zaprasza na XVI zjazd
małachowiaków, który odbędzie się
10−12 czerwca br. W programie
przewidziano, m.in. walne obrady,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej dla
uczczenia strajku szkolnego przeciw
rusyfikacji w 1905 roku, spotkania

roczników oraz całonocną zabawę
przy muzyce. 

Całkowity koszt uczestnictwa wyno−
si 150 zł (80 zł – wpisowe i materiały
zjazdowe, 70 zł – udział w pikniku).
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat lice−
um do 31 maja. Szczegółowe informa−
cje dostępne są pod numerami tel. 366
36 00 i 366 66 60 lub na stronie interne−
towej www.malachowianka.pl. (m.d.) 

Zjazd absolwentów
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Prawie trzy godziny trwało spotkanie
przedstawicieli rad osiedli ze strażnikami
miejskimi. 

– Celem było zapoznanie zaproszonych
gości z charakterem, rodzajem i sposo−
bem pełnienia służby przez strażników re−
jonowych – mówi Jolanta Głowacka,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej.

Na spotkaniu funkcjonariusze przed−
stawili propozycje współpracy. – Strażni−
cy mają obowiązek uczestniczenia w każ−
dym posiedzeniu rady osiedla – wyjaśnia
Jolanta Głowacka. – Ale jesteśmy zdania,
że ten czas rejonowy może przeznaczyć
na patrolowanie danego terenu. Nie oz−
nacza to, że funkcjonariusze w ogóle nie
będą spotykać się z radnymi. Będą na bie−
żąco zbierali informacje z rad osiedli,
a następnie natychmiast podejmować in−
terwencję. 

– Zaproponowaliśmy także, aby odby−
wać wspólne kontrole osiedli np. pod ką−
tem przestrzegania regulaminu utrzymy−
wania czystości i porządku – opowiada
rzecznik. – Przedstawiciele mogą rów−
nież uczestniczyć z nami w kontrolach
sklepów i punktów gastronomicznych,
w których sprzedawany jest alkohol,

a także dokonywać przeglądów stanu
technicznego budynków.

Strażnicy w okresie letnim chcą rów−
nież sprawdzać dokładnie miejsca przez−
naczone do rekreacji. Na spotkaniu roz−
mawiano także o ochronie placówek
szkolnych i miejscach tzw. zagrożonych,
gdzie często zbierają się osoby np. pijące
alkohol. 

– Radni osiedlowi zgłaszali nam prob−
lemy, dotyczące m.in. konieczności wyła−
pywania bezpańskich psów czy usuwania
śmieci z dzikich wysypisk – mówi Jolanta
Głowacka.

Mieszkańcy osiedli chcieliby również,
aby patrole strażników nie tylko pojawia−
ły się na ich osiedlach, ale były 24
godz./dobę we wskazanych miejscach.
Przedstawiciele rad osiedli poprosili Straż
Miejską, aby wystosowała pismo do Pre−
zydenta Miasta o zamontowanie zapór na
niestrzeżonych przejazdach kolejowych
oraz interwencję na postoju taksówek na
Skarpie, gdzie kierowcy oczekujący na
klientów nie przestrzegają ciszy nocnej.

Spotkania strażników z radami osiedli
mają być organizowane co pół roku, a je−
śli zajdzie potrzeba, to częściej. (m.d.)

Strażnicy i radni

Tylko przez jeden weekend (15−17
kwietnia) płocka policja zatrzymała aż
ośmiu pijanych kierowców. – To bar−
dzo dużo i dlatego postanowiliśmy, że
zaczniemy korzystać z przepisu pozwa−
lającego na zatrzymanie samochodu na
policyjnym parkingu na poczet przy−
szłej grzywny – mówi Karol Dmochow−
ski, rzecznik prasowy policji. 

Auto trafia na parking tylko wtedy,
gdy zatrzymany kierowca nie wskaże
osoby, która może zaopiekować się po−
jazdem. – Po przedstawieniu zarzutów
kierowcy i zabraniu mu prawa jazdy,

kierujemy wniosek do prokuratury o za−
jęcie pojazdu na poczet przyszłej
grzywny – tłumaczy Karol Dmochow−
ski. – Prokuratura ma siedem dni na
podjęcie decyzji. Jeśli pijanym kierow−
cą był właściciel auta, może on odzy−
skać samochód, ale nie może go sprze−
dać do czasu zapłacenia grzywny. 

Zatrzymani w pechowy dla nich wee−
kend kierowcy jeździli po pijanemu naj−
częściej nocą i nad ranem, ale zdarzały się
zatrzymania również w środku dnia.
Wszyscy mieli ponad promil alkoholu
w wydychanym powietrzu. (m.d.)

Aresztowali samochody
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UWAGA!!! 
Podajemy czas odjazdu Z POCZĄTKOWYCH przy−

stanków (pętli). Po lewej stronie rozkładu podany jest
czas jazdy do poszczególnych przystanków. Minuty te
należy DODAĆ(!) do godziny umieszczonej w rozkła−
dzie. Podane czasy przejazdu są minutami orientacyjny−
mi. Mogą się one różnić od rzeczywistych, w zależności
od natężenia ruchu na ulicach. 

Przykład: autobus linii numer 2 z przystanku przy
ul. Przemysłowej odjeżdża o godzinie 11.43 (to poda−
jemy). Jeżeli chcemy wsiąść na przystanku
Tysiąclecia−Bielska, to do tego czasu należy doliczyć
czas przejazdu (z Przemysłowej do Tysiąclecia, poda−
ny z lewej strony), czyli 10 minut i wtedy wiemy, że
autobus wyjeżdżający z Przemysłowej 11.43 na inte−
resującym nas przystanku będzie o godzinie 11.53. 

średni czas przejazdu wynosi ok. 16 minut średni czas przejazdu wynosi ok. 18 minut
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Od czterech lat (od 24.04.2001 r.) spół−
dzielnie w Płocku realizują obowiązek
zmiany prawa spółdzielczego [własno−
ściowego lub lokatorskiego] do lokalu na
prawo własności prywatnej mieszkania
z gruntem. Najbardziej zaawansowana
w tych działaniach jest PSM.

Zapowiadany jest koniec bezkarności
prezesów. 11 marca br. Sejm RP uchwa−
lił kolejną nowelę o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
zmianie niektórych ustaw. Jest to już
czwarta zmiana (licząc z ustawą – matką)
o spółdzielniach mieszkaniowych. Obec−
nie obie uchwalone ustawy nowelizowa−
ły przepisy obejmujące m.in. zamianę
spółdzielczego (własnościowego, loka−
torskiego) prawa do lokalu w prawo
odrębnej własności, możliwość podjęcia
uchwały o wydzieleniu się ze spółdzielni
przez mieszkańców danego budynku oraz
wprowadziły nowe przepisy o nadzorze
nad spółdzielniami mieszkaniowymi. Nie
wszystkie poprawki przyjęto w sposób
satysfakcjonujący spółdzielców. Jedna
z nich zgłoszona przez płockie SOS (do−
tycząca rozliczeń wg udokumentowa−
nych kosztów mieszkań lokatorskich),
bliska powodzenia – przepadła głosami
227 do 173. W zamian przemycono zapis
o wpłacie z 50% bonifikatą, mimo że od
lat spółdzielnie stosują bonifikatę 70%.
Te sprzeczności spółdzielnie muszą regu−
lować same. Nowe prawo przewiduje za
to karę grzywny (z karą więzienia włącz−
nie) dla członków władz, działających na
szkodę spółdzielni. Z różnych powodów
ocenia się, że posłowie stworzyli kolejny
bubel legislacyjny. Nadzieja na jej popra−
wę była w Senacie, ale niestety. Z pozy−
tywnych poprawek Senatu wymienić na−
leży wymóg uznania kaucji jako wkład
mieszkaniowy w spółdzielni najemcom
w byłych blokach zakładowych, jednak
do Sejmu ustawa wraca w części nadal
niekonstytucyjna. 

Ale nie tylko w samej ustawie kryje się
problem. Istota przepisów prawa spół−
dzielczego odsyła spółdzielców do przy−
sługujących im praw statutowych (jako
właścicieli majątku) przez podejmowanie
uchwał na swych zebraniach członkow−
skich. Spółdzielcy mogą decydować,
kontrolować i stanowić o swoim majątku
sami. Zamiast tego – są bierni i narzeka−
ją. Problem leży w samej świadomości
członków spółdzielni, z których wielu nie
chce zrozumieć, że to spośród siebie wy−
bierają przedstawicieli, radę nadzorczą
i zatrudniają prezesów. Sami też decydu−
ją uchwałami o swoim podwórku na ze−
braniach w grupach. Jeśli więc dzieje się
coś niezgodnego z wolą właścicieli, to al−
bo tej woli na zebraniach nie ma komu
wyrażać, albo brakuje odpowiedzialnego
za to przedstawiciela, członka rady czy
zarządu którego na zebraniu należy rozli−
czyć. Być może jest to kłopot, ale tak
trzeba. Na tej niewiedzy właścicieli żeru−
ją zarządzający. Niewiedza nie boli, ale
potem kosztuje.

Oczywiście spółdzielnia spółdzielni nie
równa. Wymienione w Płocku dwie naj−

większe spółdzielnie poradziły sobie np.
z podziałem i wykupem gruntów, zaś
w pozostałych upór przeciw interesom
spółdzielców trwa nadal. Tymczasem spo−
kojnie spać mogą tylko ci, którzy zadbają
o oddzielenie swojej własności z masy ko−
lektywnej. Składając wniosek o własność
odrębną z gruntem, zwalniają się od odpo−
wiedzialności za skutki ekonomiczne dłu−
gów spółdzielni, a w razie zagrożenia,
syndyk wyłączy te mieszkania z masy
upadłościowej. Ofiarą spółdzielczych dłu−
gów padli już spółdzielcy z prawem włas−
nościowym do lokalu, pod młotek bo−
wiem poszło w Polsce wiele bloków spół−
dzielczych. Aktualnie można kupić trzy
bloki z ludźmi w Warszawie. I ktoś je ku−
pi. I co z prawem własnościowym?

O letargu spółdzielców, którym prawo
własnościowe myli się z własnością, pisa−
łem; o konsekwencjach finansowych
spóźnionego uwłaszczenia – również.
W razie czego można dochodzić swych
praw sądownie. Ale czy warto? Ile lat
walczyli spółdzielcy z Olsztyna? Trzeba
było nie lada desperacji i pomocy Cen−
tralnego Biura Śledczego, by wreszcie
trzech sędziów zostało zawieszonych
w obowiązkach w związku ze sprawą ol−
sztyńskiej spółdzielni. Prokuratura z El−
bląga przedstawiła zarzuty 18 podejrza−
nym o wyrządzanie przez osoby z zarzą−
du szkody spółdzielcom oraz o korupcję
w olsztyńskim wymiarze sprawiedliwo−
ści. Dzięki zażyłości z sędziami, prezesi
nie tylko nie bali się kłamać lub fałszo−
wać dane, ale otrzymywali też instrukcje,
jak „ustawiać” biegłych dla swej wiary−
godności. 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów in−
formuje, że ustawa o dostępie do infor−
macji publicznej ma zastosowanie rów−
nież do spółdzielni mieszkaniowych.
Obecnie w całej Polsce w spółdzielniach
zaczynają się walne zgromadzenia, które
poprzedzają środowiskowe zebrania grup
członkowskich. W spółdzielniach są one
tym, czym wybory parlamentarne w pań−
stwie. Decydują o posadach prezesów
i milionach złotych majątku członków
spółdzielni. Każdy, komu nie jest obojęt−
ne, kto i jak zarządza jego własnością, po−
winien wziąć udział w zebraniu swojej
grupy. Każdy ma prawo siebie lub zaufa−
nego sąsiada delegować na walne i dalej
do władz. Tych, którzy to zrozumieją, po−
winno być z bloku więcej, wszak trzeba
wygrać w głosowaniu. Jakkolwiek osób
głosujących wg woli prezesów bywa na
zebraniach sporo, to właścicieli jest prze−
cież więcej. SOS integruje te środowiska
zainteresowane własnym losem.

Płockie SOS zaprasza mieszkańców
na informacyjne spotkania otwarte
w temacie spraw spółdzielczych
w czwartki o godzinie 17. Członków
i sympatyków SOS w sprawach
uwłaszczenia zapraszamy we wtorki od
godz. 16 na dyżury w lokalu nr 8, al. Ja−
chowicza 40 (były dworzec PKS). In−
formacje na: www.sosplock.kylos.pl 

Tadeusz Borowicki 
Prezes Oddziału SOS w Płocku

W Płocku dwie największe spółdzielnie mieszkaniowe realizują uwłasz−
czenia mieszkań wraz z gruntem. Uchwałą o wykupie gruntów w lutym
br. do Płockiej SML−W dołączyła jej młodsza siostra – Mazowiecka SM. 

Nowe prawo spółdzielcze 
8 kwietnia 2005 roku o godz. 18

w kościele parafialnym p.w. Świętego
Krzyża została odprawiona Msza Świę−
ta w intencji Papieża Jana Pawła II,
w której uczestniczyły i oddały hołd
służby mundurowe: strażacy z Ochotni−
czych Straży Pożarnych, Państwowej
Straży Pożarnej, straży zakładowych,
policjanci, służba więzienna i strażnicy
miejscy – łącznie około 500 osób.
W uroczystości wzięła udział orkiestra
dęta OSP z Bielska oraz 38 pocztów
sztandarowych. W pożegnalnej mszy
św. którą odprawił ks. kan. Andrzej
Zembrzuski – kapelan powiatowy stra−

żaków i policjantów, uczestniczyło
około 6 tysięcy osób.

Strażacy pożegnali Papieża włącze−
niem syren alarmowych, policjanci od−
daniem salwy honorowej, a pozostałe
służby mundurowe i wierni odśpiewa−
niem hymnu i ulubionej pieśni Jana Pa−
wła II „Barka”.

W okresie żałoby narodowej tj. od 3
do 8 kwietnia strażacy zaciągali warty
honorowe ze sztandarami podczas
mszy świętych oraz wieczornych Apeli
Jasnogórskich.

St. bryg. Hilary Januszczyk
Komendant Miejski PSP

Strażacy Papieżowi

Zarząd Województwa Mazowieckie−
go organizuje konkurs na największą
ilość zebranej makulatury. Mogą w nim
wziąć udział szkoły podstawowe i gim−
nazja.

Celem akcji jest edukacja ekologicz−
na uczniów, kształtowanie właściwych
nawyków i przyzwyczajeń związanych
z postępowaniem z odpadami.

Zbiórkę i odbiór makulatury organi−
zuje dyrektor szkoły. Akcja trwa do
końca czerwca br., a do 10 lipca dyrek−

tor powinien przesłać potwierdzenie
ilości zebranej makulatury na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego – Departament Rolnic−
twa i Modernizacji Terenów Wiejskich,
ul. Brechta 3, 03−472 Warszawa.

Uroczyste podsumowanie i zakoń−
czenie konkursu wraz z rozdaniem na−
gród odbędzie się we wrześniu br. 

Dodatkowych informacji nt. konkur−
su udziela Zbigniew Tomaszewski, tel.
(024) 262 93 41. (m.d.)

Zbieraj papier

PKN Orlen sprzedał 24 udziały
(30,77% kapitału zakładowego) Przed−
siębiorstwa Przeładunku Paliw Płyn−
nych „Naftoport” Przedsiębiorstwu Ek−
sploatacji Rurociągów Naftowych
„Przyjaźń”. Łączna cena sprzedaży wy−
nosi 67 mln 692 tys. 307 zł.

Umowa sprzedaży obwarowana zo−
stała trzema warunkami: uzyskaniem
zgody Prezesa Urzędu Ochrony Kon−

kurencji i Konsumentów, zgodą wspól−
ników spółki i oświadczeniem wspólni−
ków o nie skorzystaniu z prawa pierwo−
kupu. Z informacji PERN wynika, że
wszystkie te warunki zostały spełnione.

Jednocześnie PKN Orlen zawarł
z Naftoportem i PERN−em długookreso−
we umowy handlowe, gwarantujące bez−
pieczeństwo dostaw ropy naftowej, za−
równo drogą morską jak i lądową. (j)

PERN z Naftoportem

Podziękowanie
W imieniu własnym, Obywatelskiego Społecznego Komitetu Budowy

Pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego w Płocku oraz płocczan, któ−
rzy kochają historię swojego miasta składam Radzie Miasta Płocka najser−
deczniejsze podziękowanie za jej historyczny akt głosowania, wyrażający
wolę wzniesienia monumentu – Płocczaninowi – Władcy Polski – Bolesła−
wowi III Krzywoustemu.

Wasza decyzja, Szanowni Państwo, jest nieprzemijającym wydarzeniem
w ponad tysiącletnim trwaniu Grodu nad Wisłą, będzie materialnym i du−
chowym symbolem naszej tożsamości narodowej. Napisana została piękna
karta do dziejów naszego miasta.

Ukłon i podziękowanie Prezydentowi Miasta Płocka – Panu Mirosławo−
wi Milewskiemu za dotrzymanie przyrzeczenia. Podziękowanie składam
Staroście Płockiemu – panu Michałowi Boszko za wyrażenie uznania i po−
parcie mojego zaangażowania w urzeczywistnienie idei wystawienia pomni−
ka sławnemu Piastowiczowi. Z serdecznością składam podziękowanie dla
Pani Marii Rózgi – sekretarza Obywatelskiego Społecznego Komitetu Bu−
dowy Pomnika za jej niezwykłe zaangażowanie i oddanie sprawie wzniesie−
nia monumentu.

Dziękuję Oddziałowi Promocji i Współpracy z Zagranicą płockiego ratu−
sza, płockiej prasie i mojej firmie – Zakładowi Energetycznemu Płock za
pomoc techniczną. Dziękuję również sceptykom, oponentom i przeciwni−
kom stawiania pomnika – ich negatywne opinie jeszcze bardziej utwierdza−
ły mnie w słuszności mojego postanowienia.

Marian Wilk
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dokończenie ze str. 1
Jest restauracja, stołówka, świetlice,

salony gier, wypożyczalnia sprzętu pły−
wającego, stoły bilardowe, place zabaw,
boiska do siatkówki i piłki nożnej, zjeż−
dżalnia wodna, bryczki, itp. Można też
łowić ryby na specjalnym łowisku,
oczywiście musimy za to zapłacić. Jest
sauna, solarium, ale w pierwszy majowy
weekend nie będzie jeszcze działać.
Miejsce noclegowe w tym miejscu to
koszt od 20 – 25 zł od osoby, w dom−
kach bez łazienek i przyczepach od 15
do 20 zł. Za apartament zapłacimy już
200 zł za osobę. Dzienne wyżywienie
wyniesie 20 zł za osobę, a samo śniada−
nie 6 zł. Ośrodek ma parking, jest chro−
niony i monitorowany. Niestety, w poło−
wie kwietnia wyglądał na zaniedbany
i opuszczony. Stojący na brzegu sprzęt
wodny też budził wątpliwości. 

Grill na tarasie, a dansing w restau−
racji. Początek już o godz. 12 30
kwietnia. To propozycja Motelu „Ru−
sałka”. Warto się też tam wybrać
w niedzielę, zwłaszcza z dzieckiem.
Już od godz. 11 czeka na gości gro−
chówka i grill, a dla maluchów kon−
kursy i zabawy. Przed restauracją jest
do dyspozycji bryczka. Tak ma być do
3 maja. W „Święto Konstytucji” za−
planowano strzelanie z łuku i zabawy
w miasteczku linowym. Leżący nieo−
podal hotel „Dębowa Góra” postano−

wił obniżyć na długi weekend o 35
proc. ceny za pokoje i gastronomię. 

Tradycyjnie, kocyk możemy rozło−
żyć na Patelni. Może atrakcji niewiele,
ale przyjemnie i do sklepu niedaleko.
Jest boisko do siatkówki plażowej
(choć jeszcze bez siatki) i krąg ognisko−
wy. Przed wejściem na plażę znajdzie−
my również informację o opłacie (5 lub
4 zł, zależy na którą tablicę się patrzy)
za parking. Nie ma jednak osoby, która
je pobiera, choć może właśnie 1 maja
ktoś może nas poprosić o pieniądze. 

Możemy pojechać też do Zdworza.
Centrum Wypoczynku i Rekreacji
„Relaks” ma 96 miejsc w domkach (25
zł/ os.) i pawilonach (30 zł/ os.). W tych
ostatnich są też łazienki i natryski. Jest
miejsce na ognisko, bar i stołówka. Ma
być również gotowy sprzęt wodny,
m.in. łódki, kajaki, deski. W tych okoli−
cach możemy pojeździć rowerem.
Ścieżka rowerowa łączy Łąck z Gąbi−
nem. – Stawiamy na spokój i bezpie−
czeństwo – mówi właścicielka ośrodka
Teresa Kacprzak. Początek sezonu za−
mierza otworzyć pokazem szkolenia
psów. 

Ci, którzy spędzają weekend w Płoc−
ku mogą wybrać się nad Wisłę lub na
Tumy. Sobótka również czeka na płoc−
czan. Jednak na imprezy organizowane
w tym miejscu przyjdzie nam poczekać
do połowy czerwca. (rł)

Jedziemy na Majówkę

Pomost w Soczewce został w ubiegłym roku wyremontowany
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Na ten pomost w Koszelówce nikt nie wejdzie
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Tereny wokół hotelu „Dębowa Góra”
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Plac zabaw w „Zaciszu”
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Informujemy, że na „Patelni” bez zmian 
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„Magdalena” – czysty i zadbany ośrodek
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Pochodzi z Trójmiasta. Do Płocka
przyjechała zaraz po dyplomie. Chcia−
ła dołączyć do męża Bogumiła Kar−
bowskiego – aktora płockiego teatru,
którego poznała jeszcze w szkole (ona
zaczynała, on był na trzecim roku).
Półtora roku temu urodziła się im có−
reczka – Marysia. 

Jak sama mówi mało brakowało,
a nie zostałaby aktorką. Po pierwszych
nieudanych próbach dostania się do
szkoły aktorskiej wybrała prawo. Po
roku jednak nawiązała współpracę
z agencją artystyczną, która zapropo−
nowała jej prowadzenie programów
dla dzieci. – Pomyślałam sobie, że to
jest znak, że jednak nie mogę być na
tym prawie i trzeba wrócić do tego, co
się kiedyś robiło i co się kochało – mó−
wi dzisiaj. Skończyła Studium Aktor−
skie w Olsztynie. Bardzo ceni sobie
ten okres. Szkoła działała przy Teatrze
im. Jaracza dlatego już od pierwszego
roku (początkowo w roli statysty)
mogła być na scenie, oswajać się z nią,
uczyć w praktyce przyszłego zawodu. 

Członkiem płockiego zespołu aktor−
skiego jest od trzech sezonów. Choć
już na drugim roku studium miała pier−
wszy, udany kontakt z płocką publicz−
nością grając Kasię w ”Weselu”. Jej
pierwszy rok w Dramatycznym to prze−
de wszystkim rola w “Dwóch morgach
utrapienia” i pierwsza nominacja do
Srebrnej Maski. W następnym roku na−
stępna nominacja, tym razem za rolę
żołnierza w “Ślubie” Gombrowicza,
którego grała będąc już w zaawanso−
wanej ciąży. Potem była przerwa, naro−
dziny córki i urlop macierzyński. Po
powrocie zagrała Kucharkę “W małym
dworku” (jako najmłodsza w zespole
zagrała 40−letnią kobietę) i Idę w “O co
biega?”. Tym razem zauważona i doce−
niona przez kapitułę Srebrnych Masek.
Po dwóch latach na płockiej scenie wy−
dawało się, że zostanie zaszufladkowa−
na w rolach charakterystycznych i ko−
mediowych. Wszystko zmieniło się
w tym sezonie. Wystąpiła w pięciu pre−
mierowych spektaklach. Wśród nich
najważniejsze to rola Belli – pierwszej
miłości Scrooge’a i żony Freda (“Opo−
wieść wigilijna”) oraz w “Sklepach cy−
namonowych”.

Trzy sezony
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„Stała Matka Bolejąca/Obok krzyża łzy lejąca”... Tak oto
zaczyna się polska wersja tekstu słynnej średniowiecznej
sekwencji łacińskiej Stabat Mater, która – włączona do li−
turgii rzymskokatolickiej w 1727 roku i do dziś regularnie
wykonywana 15 września, w święto Siedmiu Boleści Matki
Boskiej. Usłyszeliśmy ją, podobnie jak o kilkaset lat starszy
hymn dziękczynny Te Deum, opracowywaną przez kompo−
zytorów różnych epok i stylów: mistrzów renesansu (G. P.
Palestrina), baroku (G. B. Pergolesi), twórców dziewiętna−
stowiecznych (G. Rossini), modernistycznych (K. Szyma−
nowski), postmodernistycznych (K. Penderecki). W Płocku
zabrzmiała ostatnimi laty bodaj dwukrotnie: w kwietniu 2003
roku, w ramach IX Festiwalu Muzyki Jednogłosowej, za
sprawą niekonwencjonalnego kompozytora i pianisty... jaz−
zowego, Włodzimierza Pawlika, z towarzyszeniem War−
szawskiego Chóru Kameralnego, i prawie dokładnie dwa la−
ta później, na inaugurację trzeciej edycji Płockich Dni Muzy−
ki Chóralnej.

Według pierwotnych założeń organizatorów miał to być fi−
nałowy koncert festiwalu – że jednak na początku kwietnia
wyjątkowo bolesne zrządzenie Opatrzności całkowicie po−
mieszało ustalone kalendarze imprez kulturalnych, autorowi
tych słów w chwili ich pisania wiadomo tylko tyle, że następ−
ne koncerty z tego cyklu będą. Tak czy inaczej, 17 kwietnia
w katedrze zabrzmiało, zgodnie z wydrukowanym wcześniej
programem, monumentalne Stabat Mater Antoniego Dwo−

rzaka. Za pulpitem dyrygenckim stanął Krzysztof Kusiel−
Moroz, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej w stołecz−
nej Akademii Muzycznej, aby poprowadzić powstały przy tej
uczelni Warszawski Chór Chłopięcy i Męski, Pueri Cantores
Plocenses, kwartet solistów (obok sopranistki Bożeny Hara−
simowicz−Haas i mezzosopranistki Małgorzaty Pańko dobrze
już znani w Płocku – i na świecie – tenor Adam Zdunikow−
ski i baryton Adam Kruszewski) oraz Orkiestrę Symfoniczną
Filharmonii Narodowej.

Ten ostatni fakt zasługuje na podkreślenie o tyle, że do
czasu powołania w Płocku stałego zespołu symfonicznego
właśnie warszawscy filharmonicy umożliwiali lokalnym słu−
chaczom bezpośredni kontakt z klasyką symfoniczną w ra−
mach tzw. patronatu ich placówki nad miastem. Za życia ini−
cjatora tego patronatu, Franciszka Dorobka, gościli tu w mia−
rę regularnie (ostatni koncert, jaki moja pamięć odnotowuje,
odbył się wiosną 1980 roku, kiedy to maestro Kord poprowa−
dził beethovenowską Eroicę bez pomocy tekstu nutowego) –
dobrze więc, że teraz przyjechali znowu, pozwalając płockiej
publiczności zakosztować brzmienia zespołu symfonicznego
w składzie odpowiednim do wymogów partytury.

Dzieło Dworzaka wymaga obsady dość dużej, choć paleta
barw orkiestrowych nie wydaje się tutaj tak bogata, jak w je−
go symfoniach. Jest to bowiem oratorium – czy raczej kom−
pozycja o rozmiarach oratorium, bo brak w niej typowego
dla tej formy wątku narracyjnego, którego tematyka narzuca
niejaką powściągliwość w doborze środków wyrazu. W re−
zultacie Stabat Mater czeskiego neoromantyka okazuje się
mniej efektowne niż na przykład Stabat Mater Rossiniego
– odznacza się jednak szlachetną prostotą ekspresji, modli−
tewnym skupieniem i całkiem tu naturalną („Stała Matka
Bolejąca...”) statyką przebiegu. Inna rzecz, że z tego ostat−
niego względu byłaby wskazana większa kondensacja for−
my: utwór trwa ponad osiemdziesiąt minut, podczas gdy je−
go odpowiednik u Szymanowskiego, bogatszy w treści mu−
zyczne – niespełna pół godziny (nie mówiąc już o awangar−
dowo pomyślanej kompozycji Pendereckiego, nie przekra−
czającej... dziesięciu minut).

Staliśmy więc, delektując się sztuką prawdziwą w godnym
jej wykonaniu, nie tyle jednak u krzyża, ile... nad grobem Oj−
ca Świętego – jego to bowiem pamięci koncert był poświęco−
ny. I chyba niepotrzebnie klaskaliśmy między poszczególny−
mi częściami utworu... A. Dorobek

U GROBU OJCA ŚWIĘTEGO

W trzecią rocznicę śmierci Artysty

Wspomnienie
Tadeusz Osiński zmarł 28 kwiet−

nia 2002 roku. Odszedł człowiek
o niezwykłej osobowości – roman−
tyk, uznany malarz akwarelista, eru−
dyta rzadkiej miary. Mieszkał
w Płocku i kochał to miasto. Inży−
nier budownictwa, ostatnie cztery
lata pracy zawodowej spędził
w Urzędzie Miasta, pracując w Wy−
dziale Inwestycji Miejskich.

Ze szkicownikiem w ręku przewę−
drował Polskę wzdłuż i wszerz.
Przybliżał i opisywał liczne swoje
wędrówki po świecie.

Jego wystawy, organizowane
w Płocku i innych miastach, cieszy−
ły się zawsze wielkim zainteresowa−
niem. Nade wszystko upodobał so−
bie architekturę zabytkową, nierozerwalnie związaną
z polskim krajobrazem, z ojczystą przyrodą. W swojej
twórczości prezentował unikalną, historyczną architektu−
rę Płocka i Mazowsza. Szkice, rysunki, akwarele Tadeu−
sza Osińskiego to rodzaj dokumentu, ukazującego giną−
ce piękno, warte zapamiętania i uratowania dla przy−
szłych pokoleń. 

Emocjonalnie zaangażowany
społecznie na rzecz naszego
miasta, związany szczególną
działalnością z płockim PTTK.
Nieocenione są Jego zasługi ja−
ko przewodniczącego Komisji
Opieki nad Zabytkami – pozwoli−
ły uratować niejeden cenny
obiekt naszego dziedzictwa kul−
turowego. Był człowiekiem in−
tensywnej pracy, jednak nie
ograniczał czasu przyjaciołom.
A miał ich wielu.

Jego wrażliwość artystyczna
i umiejętność nawiązywania kon−
taktu z odbiorcami sztuki, przys−
parzały Osińskiemu szczególnej
popularności i autorytetu wśród
płockiej młodzieży, której nie ską−
pił godzin i życzliwości. Pozba−
wiony wszelkich małostkowości,

zawsze promieniował pogodą ducha i wewnętrznym ła−
dem, budzącym szacunek.

Tadeusz Osiński wniósł istotne humanistyczne war−
tości do naszej płockiej i polskiej kultury, do naszego
dziedzictwa historycznego. Zapewne przez wiele jesz−
cze lat, miejsce po Nim nie zostanie wypełnione, ale
pamięć będzie zachowana. Marian Wilk
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Zamieszanie spowodowane plotką
o przyjeździe domniemanego rewizora
ożywia zatęchły, skorumpowany świa−
tek prowincjonalnych urzędników.
Rwie lepką pajęczynę powiązań. Na
przemian mobilizuje i wprowadza cha−
os. Stawia na baczność, karze się ugi−
nać, czołgać, łgać i denuncjować.
Wszystko nieuchronnie zmierza do
wielkiej katastrofy, która jednak nie na−
stępuje. Finałem historii jest przetarcie
lustra, oczyszczenie z iluzji. 

Kiedy rozum śpi budzą się potwory;
te gogolskie to raczej biesy, strzygi
i czarty jakieś, niźli Belzebuby w gu−
bernatorskich lampasach. Tak też chce
je widzieć Mokrowiecki, który reżyse−
rując ten spektakl pozostał wierny proś−
bie Gogola, że ma to być „z gruntu ro−
syjska historia”. To dobrze, że nie po−
szedł drogą chociażby Jana Klaty, któ−
ry swojego „Rewizora” (w wałbrzy−
skim teatrze) wcisnął w epokę gierkow−
ską. Wydaje się, że pozostawienie rewi−
zora w mikołajowej Rosji to najlepsze
rozwiązanie, gdyż nachalne odwoływa−
nie się do współczesności może zabić
efekt komediowy. „Nic tu nie powinno
być przesadzone albo trywialne, nawet
w najmniejszych rolach” – pisał prze−
cież Gogol.

Perepeczko jako Horodniczy jest atu−
tem. Rzeczywiście „każde jego słowo
ma wagę. [...] Dość szybko przechodzi
od strachu do radości, od upodlenia do
pychy”. Nie byłoby jednak „Rewizora”
bez niego samego. I tu zaskoczenie – w
postać Iwana Aleksandrowicza wcielił
się Mariusz Pogonowski. To drugi atut.
Pogonowski przekonująco pokazał

ewolucję jaka dokonuje się w bohaterze
– od z lekka głupawego, „pustego”
i rozkapryszonego młodzieńca do zep−
sutego i zdeprawowanego cwaniaczka.
Występujący, po raz kolejny gościnnie,
aktor udowodnił, że jego brak w zespo−
le Mokrowieckiego jest odczuwalny.
Świetni w rolach Piotrów Iwanowi−
czów są Henryk Błażejczyk i Zbigniew
Płoszaj. Brawa należą się również Mo−
krowieckiemu za wykorzystanie umie−
jętności aktorskich i komediowych
Krzysztofa Popczuka (na co dzień rek−
wizytor teatru), jego milczący Hübner,
zwłaszcza w scenie „łapówkowej”, jest
bardzo zabawny.

Równa gra aktorska, oszczędna sceno−
grafia i, jak już wspomniałem, brak od−
niesień do współczesności, powodują, że

spektakl bawi i nie rozczarowuje. Fanta−
styczny, ale i prawdziwy portret społe−
czeństwa ciągle śmieszy i zarazem prze−
raża. Bo nie Chlestakow, nie Horodni−
czy, ale wybujała wyobraźnia, imagina−
cja i gigantomania prowincjonalnych
urzędników, a w konsekwencji i nas sa−
mych jest tu głównym bohaterem. Ta sa−
ma wyobraźnia, która poddaje się iluzji,
która pozwala „smarka, szmatę” przyjąć
za ważną figurę, bo jak mówi Horodni−
czy „nie ma człowieka, który by nie miał
jakiś grzechów na sumieniu.... Sam Bóg
tak chciał i wolteranie* daremnie prze−
ciw temu występują....”

Radosław Łabarzewski
*) wolteranie – od nazwiska Voltai−

re’a, tu oznacza bezbożników i wywro−
towców

Wierność Gogolowi to jeden z głównych atutów tego spektaklu, pozwalający widzowi na indywidualny
odbiór i własną interpretację

Premiera w Teatrze Dramatycznym

Przychodzi Horodniczy do Chlestakowa

W
A

L
D

E
M

A
R

 L
A

W
E

N
D

O
W

SK
I

Magdalena Tomaszewska – 
Kabrowska o sobie

O pierwszej ważnej roli...
Traf chciał, że akurat na trzecim roku ko−

leżanka, która grała Hankę u Hanuszkiewi−
cza w ”Dulskiej” wyjechała na stałe do
Szwecji. Pan dyrektor ogłosił mały casting,
która z dziewcząt ma zagrać tę Hankę. Wy−
brano mnie i moją koleżankę. Obydwie się
przygotowałyśmy do tej roli i pan dyrektor
wybrał mnie. To było dla mnie najważniej−
sze doświadczenie. Powiedziałam, że mogę
przez trzy lata nic nie robić. Najważniejsze,
że to zagrałam. Miałam takie wrażenie, że
jednak złapałam Pana Boga za nogi, że coś
mi się udało. To było najpiękniejsze w cią−
gu tych trzech lat. Potem był dyplom. Robi−
liśmy ”Zbrodnie serca” Beth Henley, sztukę
o trzech siostrach, którym życie naprawdę
nie wyszło. Z tej roli też jestem bardzo za−
dowolona. Grałam tam siostrę, która przy−
jeżdża z Hollywood i opowiada jaką to zro−
biła karierę, a w gruncie rzeczy nic nie osią−
gnęła. 

Jak to było z tą Kucharką?
Marek Perepeczko rozpoczął realizację

“O co biega?” i po uzgodnieniu z dyr. Mo−
krowieckim, zaproponował mi w niej rolę
Idy.  A “W małym dworku” to było miłe
doświadczenie, ponieważ pracowałam
z dyrektorem studium z Olsztyna (Zbi−
gniew Marek Has – przyp. red.). Więc on
wszystkich swoich absolwentów, którzy tu
są wziął do spektaklu i powiedział: tak
grajcie. Ja miałam grać Kucharkę, a prze−
cież jestem najmłodsza w zespole. Pomy−
ślałam sobie: to ja przez trzy lata tu byłam.
Widział jak się rozwijam. Widział “O co
biega?” i on mnie widzi w roli 40−letniej
kobiety... Przełknęłam tę gorycz i mówię
sobie: zrobię to jak będę potrafiła najlepiej.
Udało się. Ludzie mnie dostrzegli. Ktoś mi
nawet powiedział na ulicy: “Proszę Pani, ja
tylko czekałem jak Pani wejdzie”. To bar−
dzo miłe, że ludzie zapamiętali mnie z jakiś
ról i chcą, żebym była na tej scenie 

O rolach komediowych...
Nigdy nie uważałam się za aktorkę kome−

diową. Zawsze myślałam, że to najtrudniejsza
dziedzina, którą aktor musi zagrać. To miłe, że
zostałam tak odebrana. Myślę, że gdzieś się
w tym odnajduję, ale korci mnie, żeby poka−
zać się widzom w dramacie. Nie miałam jesz−
cze tej szansy, ale myślę, że któryś reżyser mi
ją kiedyś da. Jaką rolę? Wszystko jedno, byle
byłaby dramatyczna. 

O Srebrnej Masce....
Cieszę się, cieszę się, cieszę tak, że... nie

wiem jak to wyrazić. Ja ją postawiłam w do−
mu i codziennie na nią patrzę. Jak aktor
w Hollywood ma Oskara – ja uważam, że
mam tego płockiego Oskara, że może zasłu−
żyłam. Może nigdy w życiu mi się to już nie
przydarzy, więc chwytam ten dzień, te pięć
minut, które mam. Tak jak wtedy, kiedy zagra−
łam Hankę i powiedziałam sobie, że warto by−
ło te trzy lata poczekać, tak teraz pomyślałam,
że warto było poczekać te trzy lata, starać się
i dostać Maskę. 

O wzorach...
Jeżeli chodzi o reżyserię i świetną pracę to

jest dyrektor Mokrowiecki. Jeżeli chodzi o ak−
torów – Jacek Mąka, który potrafi wszystko
zagrać, który ma to coś, tę “iskrę bożą”, dar
od Boga. A z dziewcząt cenię Hanię Zientarę,
która zawsze była mi pomocną ręką i która
przyczyniła się do tego, żebym była w tym te−
atrze. Jest zawsze ciepła, ale potrafi powie−
dzieć: Madzia nie wyszło Ci, zrób to inaczej. 

w Płocku

Przed premierą „Rewizora” zostały wręczone
„Srebrne Maski”. Są przyznawane od 1983 roku
z inicjatywy Tomasza Pawłowskiego, ówczesne−
go redaktora naczelnego „Tygodnika Powszech−
nego” i prezesa Płockiego Towarzystwa Przyja−
ciół Teatru. Otrzymują je najlepsi aktorzy bądź
twórcy spektakli z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru. W tym roku przyznano trzy.
Otrzymali je:

Jacek Mąka za rolę Ojca w „Sklepach cynamo−
nowych” Bruno Schulza,w reżyserii Andrzeja Ma−
rii Marczewskiego oraz uświetnienie swoim wy−
stępem spektaklu jubileuszowego „Nasz teatr”
z okazji 30−lecia powojennej sceny płockiej, w re−
żyserii Marka Mokrowieckiego.

Magdalena Tomaszewska−Karbowska za rolę
Idy w sztuce „O co biega” Philipa Kinga w reży−
serii Marka Perepeczki oraz Kucharki w sztuce
„W małym dworku” Stanisława Ignacego Witkie−
wicza w reżyserii Wojciecha Stefaniaka. Dziękuje−
my za wykreowanie pełnych życia postaci, które
dostarczyły widzom uśmiechu i radości.

Andrzej Berner za utrzymaną w klimacie poe−
tyckiej prozy Bruno Schulza muzykę do „Sklepów
cynamonowych” w reżyserii Andrzeja Marii Mar−
czewskiego.

Święto teatru

„Sklepy cynamonowe”. Od prawej: Jacek Mąka i Magdalena Karbowska
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Krzysztof Kiwerski i Adam Wsioł−
kowski znają się od 36 lat, ale ich prace
są zupełnie różne. 

– Na ich przykładzie można zoba−
czyć, jak o twórczości decyduje osobo−
wość człowieka – mówiła na wernisażu
Bożena Śliwińska, dyrektor PGS. – Je−
dyną cechą wspólną ich prac jest świat−
ło – dla obu bardzo ważne.

Krzysztof Kiwerski – urodził się
w 1948 roku w Poznaniu. Tam ukoń−
czył Liceum Sztuk Plastycznych, a po−
tem studiował na Wydziale Malarstwa
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Obecnie pracuje w ASP jako profesor. 

Zajmuje się malarstwem i grafiką
komputerową; zrealizował także 31 fil−
mów animowanych, w tym cztery peł−
nometrażowe. Brał udział w ponad 90
wystawach m.in. w Polsce, Niemczech,
Francji, Szwajcarii, Belgii, Danii, Japo−
nii oraz festiwalach filmowych (np.
w Krakowie, Poznaniu, Chicago, To−
urs, Huesca).

Za twórczość malarską otrzymał,
m.in. drugą nagrodę na VII Festiwalu
Współczesnego Malarstwa Polskiego
w Szczecinie, Grand Prix na ogólnopol−
skiej wystawie „Spotkania Krakow−
skie” oraz nagrodę regulaminową na V
Biennale Grafiki w Sapporo.

Jego prace mają w swoich zbiorach,
m.in. Muzea Narodowe w Krakowie,
Warszawie, Poznaniu, Szczecinie.

W Płocku Kiwerski zaprezentował
malarstwo i grafikę komputerową. Strze−
liste katedry i kaplice, splecione z sieci
żeber i przęseł misternej konstrukcji, ko−
jarzą się z mityczną Wieżą Babel. Mi−
styczne świątynie sprawiają wrażenie su−
per współczesnych budowli sakralnych,
ale ich umiejscowienie jest co najmniej
zadziwiające. Wyrastają one monumen−
talnie ponad powierzchnię wody, jakby
z wnętrza jakiegoś morza czy oceanu.
Trudno stwierdzić, czy mamy przed sobą
architektoniczne szczątki Atlantydy, czy
też z rozmysłem postawiony na wodzie
gigantyczny kościół, o gotyckiej wysmu−
kłości i ostrości, którego budowa nie
wiedzieć czemu została przerwana, albo
powoli uległa rozkładowi. 

Malarstwo Kiwerskiego jest ciepłe,
a zarazem – w pewnym sensie – mi−
styczne. Obrazy z serii „Zaćmienie”
mają wspólne motywy: kobiety (dwie
lub trzy) jakby żywcem wyjęte z malar−
stwa holenderskiego, okno, świeca
i owady (jeden lub nawet kilkanaście).

Adam Wsiołkowski – urodził się
w 1949 roku w Krakowie, gdzie studio−
wał na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych. Od 1973 roku pracuje na
ASP, od 1992 roku jako profesor. 
Uczestniczył w ponad stu wystawach
w Polsce i wielu krajach świata. Miał 38
wystaw indywidualnych m.in. w Krako−
wie, Warszawie, Berlinie, Nowym Jorku,
Norymberdze, Pradze i Paryżu. Uzyskał
ponad 20 nagród w konkursach malar−
stwa, rysunku i plakatu. W 1991 roku
otrzymał nagrodę Ministra Kultury
i Sztuki RP za wybitne osiągnięcia arty−
styczne i dydaktyczne. W latach 1981/82
przebywał na półrocznym stypendium
Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach
Zjednoczonych, uzyskując tam również
stypendium Fundacji Ford & Rockefeller. 

Jego prace w swoich zbiorach mają
m.in. Muzea Narodowe w Krakowie,
Warszawie, Poznaniu i Kielcach; Mu−
zea Okręgowe w Tarnowie i Chełmie,
The New York Public Library, Polish
Institute of Arts and Science, The Ko−
sciuszko Foundation – Nowy Jork.

Wsiołkowski w swoim malarstwie po−
szukuje harmonii, ładu i spokoju. Fascy−
nuje się geometrią. – Maluję świat wyi−
maginowany, idealny – mówi o swojej
twórczości. – To reakcja na otaczającą
nas rzeczywistość, rodzaj ucieczki i sa−
moobrony przed tym, co nas otacza.

Doskonały geometryczny porządek
ożywiony zostaje błyskotliwą i zwodni−
czą grą światła. Klarowne i statyczne
kompozycje – utrzymywane w zimnej
monochromatycznej tonacji, z światło−
cieniem i ostrą kreską – stają się wzo−
rem ładu i harmonii, nieco bezdusznego
w swej perfekcji piękna. Przedstawiają
wyabstrahowany świat. Jego prace są
plastyczną wykładnią filozoficznych
i autotematycznych rozważań autora. 

Małgorzata Domańska

Prace dwóch przyjaciół, artystów i profesorów Akademii Sztuk
Pięknych z Krakowa pokazała Płocka Galeria Sztuki. 

Mistyka, geometria
i malarstwo

Adam Wsiołkowski (z lewej) i Krzysztof Kiwerski pokazali swoje prace w PGS
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Książnica Płocka ogłasza XVII edy−
cję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc−
kiego im. Wł. Broniewskiego „O liść
dębu”. Celem konkursu, w którym
co roku bierze udział coraz
więcej młodych twórców jest
m.in. pobudzanie wrażli−
wości poetyckiej i pro−
mowanie młodych poe−
tów.

Do konkursu może
stanąć każdy piszący, nie
będący członkiem profesjo−
nalnego związku twórcze−
go. Tematyka wierszy nie
jest ograniczona, choć mile
widziane są utwory związa−
ne z Płockiem. Każdy uczest−
nik nadsyła zestaw 5 wierszy, któ−
re nie były dotąd publikowane
w wydawnictwach zwartych i nie
zostały nagrodzone w innych kon−
kursach. Prace należy dostarczyć w 4 eg−
zemplarzach wydrukowanych na forma−

cie A4, opatrzonych godłem. Naz−
wisko, imię, adres autora należy

umieścić w osobnej kopercie
i dołączyć do zestawu wier−
szy. Na kopercie zawierają−

cej prace konkursowe
adresowane: Książnica

Płocka, ul. T. Ko−
ściuszki 6, 09−400
Płock należy umie−

ścić dopisek   Kon−
kurs „O liść dębu”.
Termin nadsyłania
utworów upływa 31

lipca br. 
Prace oceniać będzie jury,

złożone z krytyków literac−
kich i poetów, które najlepszym

autorom przyzna nagrody i wyróż−
nienia (za wiersz o tematyce płockiej
i za wiersz miłosny). Ogłoszenie wyni−
ków konkursu, nad którym patronat ob−
jął Prezydent Miasta Płocka, nastąpi je−
sienią. (j)

Poetycki liść dębu

Książnica Płocka wraz z Płockim
Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki
i Bibliotek przygotowały interesującą
(nie tylko dla bibliotekarzy) pozycję
pn. Animacja czytelnictwa dziecięce−
go – koncepcje, doświadczenia, po−
stulaty. Autorami publikacji są nau−
kowcy z Uniwersytetu Warszawskie−
go i specjaliści w dziedzinie twórczej
edukacji dzieci i młodzieży z Cen−
trum Sztuki Współczesnej w Warsza−
wie oraz bibliotekarze z płockich pla−
cówek. 

Wydawnictwo zawiera opis do−
świadczeń i obserwacji 5−letniej pra−
cy bibliotekarzy z najmłodszymi czy−
telnikami. Taki projekt animacji czy−
telnictwa dziecięcego (również pracy
z dziećmi nie umiejącymi jeszcze
czytać) realizowany jest w Bibliotece
dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej
przy ul. Sienkiewicza. Na 3 części
książki składa się część teoretyczna
autorstwa Joanny Papuzińskiej, Gra−
żyny Walczewskiej−Klimczak, Marii
Parczewskiej i Janusza Byszewskiego
oraz relacje bibliotekarzy, wnioski
płynące z pracy dzieci z książką.
W publikacji zawarte są również

przykładowe scenariusze zajęć, doku−
mentacja fotograficzna wraz z płytą
CD.

Książka kosztuje 20 zł. Można ją
kupić w księgarni Książnicy Płockiej
lub zamówić telefonicznie pod nr 268
45 06, fax 262 31 17. (j)

Dziecko i książka

Maj 2001 – Spotkanie z ilustratorami z
redakcji czasopisma „Miś”

Jak sobie radzi Melpomena w szkol−
nych korytarzach? Dowiemy się z pew−
nością podczas tegorocznej „Blagi”,
czyli Miejskiego Przeglądu Teatrów
Szkolnych. To już 9. edycja organizo−
wanej przez MDK imprezy, na którą
stawić się mogą teatry żywego planu,
lalek, kabarety oraz teatry poezji i mu−
zyki. Udział mogą wziąć zespoły ze
szkół oraz z domów kultury. Przedsta−
wienie nie może być krótsze niż 20
min., ale nie dłuższe niż 30. Czas mon−

tażu i przygotowania grupy na scenie
nie może przekroczyć 15 min. Król
Maciuś zapewnia sprzęt nagłaśniający,
oświetlenie oraz obsługę. Zespół, który
zdobędzie największe uznanie weźmie
udział w 16. Płockim Kramiku Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca
2005”. Zgłoszenia przyjmowane są do
13 maja. Impreza rozpocznie się 20
maja, o godz. 9. Więcej informacji
można uzyskać pod nr tel. 262 28 30
lub 262 68 42. (rł)

Na scenę
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Płoccy sportowcy coraz częściej
odnoszą sukcesy na arenach ogólno−
polskich i międzynarodowych. Wśród
młodszych zawodników chęci często
przewyższają możliwości, ale w spor−
tach walki zaciętość i chęć pokonania
przeciwnika jest szczególnie pożąda−
ną cechą. Tak przynajmniej twierdzą
fachowcy. 

We Włoszech

Zawodnicy trzech płockich klu−
bów (Eljot, Judo−Kano, Jutrzenka)
wzięli udział w jubileuszowym X
Turnieju Judo Miast Partnerskich we
włoskim Forli – partnerskim mieście
Płocka. 

Na starcie stanęło 600 zawodni−
ków, walczących we wszystkich kate−
goriach wagowych i wiekowych.
Gospodarzy reprezentowało aż 38
klubów, które zjechały z różnych za−
kątków Włoch. Międzynarodowa ob−
sada zmobilizowała płocczan, którzy
pozostawili po sobie bardzo pozytyw−
ne wrażenie. Byli widoczni zarówno
na macie jak i na podium. Złote me−
dale wywalczyli: Krystian Sawicki
(Eljot) w wadze 38 kg i Patryk Cie−
chomski (Jutrzenka), który w wadze
do 64 kg spotkał się w finale z kolegą
klubowym Pawłem Bluszczem. Obaj
wygrali swoje grupy eliminacyjne
i jeszcze przed walką było wiadomo,
że zajmą dwa pierwsze miejsca. 

W juniorach młodszych w wadze
do 48 kg drugie miejsce i srebrny me−
dal przypadł Dagmarze Maciejew−
skiej (Judo−Kano), która po trzech
zwycięskich walkach poległa dopiero
w finale. Bardzo dobrze spisała się
także Dorota Smorzewska (Judo−Ka−
no), która zajęła trzecie miejsce
w kategorii młodzików (rocznik 92)
do 48 kg. 

Pozostali płocczanie również plaso−
wali się na czołowych miejscach.
Niewiele zabrakło do podium Idze
Brochockiej z płockiej Jutrzenki. Jej
czwarte miejsce w wadze do 44 kg, to
także – zdaniem trenerów – duży suk−
ces dwunastoletniej zawodniczki.
Szóste miejsce Piotra Jankowskiego
(rocznik 90, waga 64 kg) i siódma lo−

kata Bartosza Cichockiego (rocznik
88, waga 66 kg) ujmy nam nie przy−
noszą, gdyż obsada turnieju była bar−
dzo silna i tylko kombinacyjny spo−
sób walki i ogromna determinacja
gwarantowały sukces. 

Wiele braw i słów podziwu padło
we włoskiej hali pod adresem ośmio−
letniego Bartka Wrutniaka (Eljot),
który zażarcie walczył w kategorii
do 32 kg ze starszymi nawet o dwa
lata rywalami. – To bardzo obiecują−
cy zawodnik. Niestety, dyskwalifika−
cja za niedozwolone chwyty nie poz−
woliła mu stanąć na podium, ale nie−
bawem na pewno o nim usłyszymy−
twierdzi prezes klubu Leszek Janu−
szewski. 

W Polsce

17 kwietnia Grodzisk Mazowiecki
gościł 240 zawodników z całego kra−
ju na II Mistrzostwach Dzieci w Judo.
Płock reprezentowali zawodnicy
UKS Eljot, którzy odnieśli ogromny
sukces zdobywając 17 medali (8 zło−
tych, 3 srebrne i 6 brązowych) i 9 ra−
zy byli na czwartych miejscach. 

Na szczególne wyróżnienie zasłu−
żył Krystian Sawicki (do 30 kg), któ−
ry stoczył sześć walk. Wszystkie za−
kończył przed regulaminowym cza−
sem, stosując bardzo trudne rzuty,
wymagające dużego wyszkolenia
technicznego. Niesamowite pojedyn−
ki można było obejrzeć także w wy−
konaniu Adriana Stolarskiego (do 34
kg). Zawodnik Eljota musiał zmagać
się z zawodnikami dużo starszymi i o
większej wadze, a mimo to odniósł
trzy zwycięstwa i ostatecznie zajął
trzecie miejsce.

Wyniki zawodników UKS Eljot
Płock: I miejsca – Łukasz Wróblew−
ski, Bartosz Wrutniak, Magda Ka−
mińska, Krystian Sawicki, Michał
Fladziński, Tomasz Paciorek, Adrian
Lewandowski, Mateusz Szwajkow−
ski; II miejsca – Szymon Staneta, Mi−
lena Kuczmarska, Martyna Keczmar−
ska; III miejsca – Adrian Stolarski,
Bartek Staneta, Radosław Grecki, Ka−
rolina Maślanka, Jan Tychoński, Bar−
tek Ptasiński. P.N.

Zwycięstwa judoków

Piłkarze płockiej Wisły wyraźnie
stracili wiarę w start w europejskich pu−
charach z tytułu zajęcia wysokiej (przy−
najmniej 3) pozycji w ligowej tabeli.
Wprawdzie pozostaje jeszcze szansa na
pokazanie się na międzynarodowej are−
nie, ale zdobycie Pucharu Polski chyba
jest poza zasięgiem nafciarzy. Udo−
wodnili to w ostatnich meczach ligo−
wych, tracąc punkty z ligowymi śred−
niakami, bo do takich na pewno można
zaliczyć drużynę Górnika Zabrze
i pewnego spadkowicza do II ligi GKS
Katowice. Dla kibiców jest to tym bar−
dziej niezrozumiałe, że przegrana 1:0
w Zabrzu i bezbramkowy remis z Kato−
wicami na własnym boisku nastąpiły po
niezłym spotkaniu z Polonią w War−
szawie, gdzie płocczanie grali znako−
micie i pewnie zwyciężyli 4:1. 

Mecz rozpoczął się zgodnie z oczeki−
waniami kibiców z Konwiktorskiej.
Warszawianie przeprowadzili kilka
składnych akcji i nawet w 30. sekun−
dzie spotkania zdobyli gola, ale strzał
który Igor Gołaszewski oddał w naszą
bramkę padł z pozycji spalonej. W mia−
rę upływającego czasu powoli do głosu
dochodzili płocczanie. Dobrze piłkę ro−
zdzielała para naszych doświadczonych
pomocników: Gęsior i Romuzga, któ−
rzy w kombinacyjny sposób starali się
wykorzystywać walory szybkościowe
naszego najlepszego napastnika Ireneu−
sza Jelenia. Jedna z takich akcji przy−
niosła efekt bramkowy. Po udanym
kontrataku Wisły, akcję zakończył

strzałem właśnie Jeleń, którego uderze−
nie w krótki róg bramki powinien obro−
nić młody bramkarz Polonii Paweł Kie−
sek, lecz piłka zatrzepotała w siatce co
spowodowało ogromną radość w sekto−
rze zajmowanym przez płockich kibi−
ców. Od tego momentu w szyki gospo−
darzy wkradła się nerwowość. Nieuda−
na próba kopnięcia piłki z 5 metrów
w stronę naszego bramkarza przez Jac−
ka Kosmalskiego wywołała salwę
śmiechu na warszawskim stadionie. 

Nafciarze natomiast grali skutecznie
w defensywie i dokładnie konstruowali
akcje ofensywne, które zaowocowały
bramkami po przerwie. Ochotę do gry
warszawianom odebrał skutecznie Mi−
tar Peković, który po przejęciu piłki na
własnej połowie zdecydował się na rajd

środkiem boiska i po minięciu kilku za−
wodników drużyny przeciwnej wpako−
wał piłkę do pustej bramki. Po tym zda−
rzeniu część kibiców z Konwiktorskiej
zbierała się już domu, ale nafciarze
wcale nie zamierzali kończyć spotkania
różnicą 2 goli i choć stracili bramkę po
strzale Jakosza w zamieszaniu pod
bramką Wierzchowskiego, to dalej
„grali swoje”. Kolejne kontry sunęły na
bramkę Kieska, który tego dnia kończył
21 lat i nie zrobił sobie prezentu w po−
staci dobrego występu w bramce Polo−
nii. Wychodząc daleko przy kolejnej
akcji Jelenia przegrał pojedynek z na−
szym napastnikiem poza polem karnym
i stan meczu brzmiał 3:1 dla Wisły. Do
tego dorobku swojego gola dołożył
Wahan Geworgian, który w końcowej
części meczu w swoim stylu przedryb−
lował obronę gospodarzy i strzelił pła−
sko obok zrozpaczonego Pawła Kieska.
Do meczu z Górnikiem Wisła przystą−
piła jakby bez wiary w zwycięstwo. Za−
skoczeniem był także fakt, że Górnik
nastawił się na grę z kontry po tym jak
w 10. minucie zdobył prowadzenie
Marcel Liczka. To chyba zdezoriento−
wało nafciarzy najbardziej, ponieważ
żadna drużyna, grając na wyjeździe, nie
musi grać atakiem pozycyjnym, a to
jest zawsze najsłabsza strona polskich
drużyn. Płocczanie próbowali wpraw−
dzie wyprowadzać akcje z własnej po−
łowy ale w okolicach 30 metra napoty−
kali skomasowaną obronę gospodarzy.
Na nic zdały się strzały z dystansu Da−
riusza Romuzgi i Marcina Wasilew−
skiego. Tego dnia do bramki Piotra Le−
cha piłka nie znalazła drogi i pierwsza
przegrana w rundzie wiosennej stała się
faktem. Traktując porażkę jako wypa−
dek przy pracy płoccy kibice z nadzieją
przybyli na pojedynek swoich ulubień−
ców z ostatnią drużyną I ligi – Kato−
wickim GKS. Śląscy rywale już chyba
pogodzili się ze spadkiem do II ligi, ale
postanowili pokrzyżować szyki niektó−
rym zespołom, które jeszcze o coś wal−
czą. W sobotę 23.04 pokazali to
w Płocku. Trener Jan Furtok posłał na
boisko wiele ambitnej młodzieży, która
pokazała że ambicją i wolą walki moż−
na przynajmniej mecz zremisować.
Płocczanie wystąpili w tym meczu bez
kilku kontuzjowanych graczy, ale naj−
bardziej widoczny był brak Dariusz Gę−
siora w środkowej części boiska. Mnó−
stwo niecelnych podań i zwyczajny
brak szczęścia w sytuacjach podbram−
kowych spowodował, że kibice przy
Łukasiewicza nie zobaczyli tego dnia
żadnej bramki. Piłkarze Wisły sprawia−
li wrażenie, jakby uszło z nich powie−
trze, nie było widać spokoju i opanowa−
nia, z jakim rozgrywali wcześniejsze
mecze. Zupełnie nie mógł znaleźć sobie
miejsca na boisku nasz czołowy napast−
nik Ireneusz Jeleń. Okazało się także,
że na ławce rezerwowych nie mamy
godnych dublerów dla zawodników
z podstawowego składu. Mecz z GKS
sprowadził nas wszystkich trochę na
ziemię i uświadomił, że środek tabeli to
wszystko na co stać Wisłę Płock w tym
sezonie. P. N.

Koniec dobrej passy?

Dariusz Romuzga
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Sezon majówek rozpoczyna się
od długiego weekendu i – zdaniem
organizatorów – jest to bardzo do−
bry moment do hucznego rozpoczę−
cia sezonu grillowego. Pierwszy
dzień maja spędzamy różnie; nie−
gdyś na obowiązkowych pocho−
dach, teraz niektórzy na wiecach, in−
ni na działkach i majówkach poza
miastem. 

W roku ubiegłym Zakład Prze−
twórstwa Mięsa PEKLIMAR wpadł
na pomysł zabawy ze sztandarową
wędliną PRL−u (i nie tylko) w herbie.
Zaprosił do zabawy z kaszanką w roli
głównej kilka zakładów i hurtowni
branży wędliniarskiej, którzy wspólnie
utworzyli Grupę Trzymającą Kaszankę
i ogłosili 1 Maja Międzynarodowym
Dniem Kaszanki. Placówki handlowe
organizatorów zostały oplakatowane
a wszyscy, razem z płocczanami, spot−
kali się na Starym Rynku, nie tylko przy
kaszance. 

Debiutancka impreza była bardzo
udana, nic więc dziwnego, że w tym
roku (a także w przyszłych) postano−
wiono ją powtórzyć, w dodatku z wię−
kszym rozmachem, jako że pomysło−
dawca tzn. firma Peklimar obchodzi
w tym roku 15−lecie swojego istnie−
nia, a ponadto pomysł podchwyciło
już 28 podmiotów z branży w całym
kraju. Do organizacji drugiego Mię−
dzynarodowego Dnia Kaszanki włą−
czył się także Urząd Miasta poprzez
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.
Wspólnie opracowany został program
biesiady, która zapowiada się bardzo
interesująco. Oprócz kaszanki i in−
nych dań z grilla, piwa Warka, organi−
zatorzy przygotowali szereg konkur−
sów na wesoło m.in. śpiewać każdy
może, ile kasy jest w kaszance, głod−
ny pasibrzuch, konkurs piwny. Biesia−
dę poprowadzi Sławek Świerzyński,
a na scenie wystąpią: duet akordeoni−
stów, kapela weselna, Bayer Full, ka−
baret Pirania i Trubadurzy.

Impreza odbędzie się bez względu
na pogodę. W razie deszczu stoły bie−
siadne osłonięte będą parasolami. Po−
czątek 1 maja o godz. 16.30 na Starym
Rynku. Więcej o imprezie na stronie
internetowej www.1maja.com E.J.

Ubiegłoroczny debiut święta kaszanki na Starym Rynku

1 Maja na wesoło

Dzień kaszankiDzień kaszanki

Globalna
wioska

Amerykańska organizacja Sister Cities International jest organi−
zatorem dorocznego konkursu plastycznego dla młodych twórców
z miast siostrzanych. W roku ubiegłym Płock został zaproszony
do konkursu po raz pierwszy. Wówczas wysłaliśmy do Waszyn−
gtonu pracę 13−letniej Dagmary Jaworskiej z MDK, za którą
otrzymała certyfikat. 

W tym roku tematem konkursu, w którym mogą brać udział mło−
dzi plastycy w wieku 13 – 18 lat, jest „łączenie globalnych wiosek”.
Maksymalne wymiary pracy wykonanej dowolną techniką to 60x75
cm. Propozycję udziału w tym prestiżowym konkursie przedstawiliś−
my uczniom I Prywatnego Liceum Plastycznego. Mimo krótkiego
czasu na przygotowanie trudnego tematu, na wykonanie swojej wizji
globalnej wioski zdecydowało się 21 uczniów. Spośród tylu prac ju−
ry pod przewodnictwem Małgorzaty Mroczkowskiej wybrało najlep−
szą, autorstwa Mariki Michalskiej, którą wysłano do organizatora
konkursu w Waszyngtonie. Regulamin konkursu przewiduje nagro−
dzenie 10 autorów najciekawszych prac czekami po 300 dolarów
każdy oraz roczne tournee wystawy po amerykańskich miastach.

Wszystkie prace można było oglądać przez 2 tygodnie na wy−
stawie w ratuszu. (j)

Łączenie globalnych wiosek w wykonaniu Mariki Michalskiej
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... prototyp tanich supermarketów powstał w USA jeszcze
w XIX wieku?

Amerykański przemysłowiec Frank W. Woolworth otworzył
w lutym 1879 roku w Utica w stanie Nowy Jork sklep oferują−
cy wszystkie towary jedynie po 5 centów. Ta forma sprzedaży,
gdzie na dodatek klient miał swobodny dostęp do półek i nie
potrzebował pośrednictwa sprzedawcy, wywołała prawdziwą
rewolucję w handlu detalicznym. Niebywały sukces tego pomy−
słu sprawił, że Woolworth już wkrótce otworzył kolejne filie,
a w 1909 roku nabył działkę na Broadwayu i wzniósł na niej
okazałą główną siedzibę koncernu. Mierzący 241 m wysokości
Woolworth Building został oddany do użytku w 1913 roku
i przez 17 lat był najwyższym budynkiem świata. Zgodnie z ży−
czeniem Woolwortha, wieżowiec ten stanowił reklamę jego
sklepów. I jest nią nadal, mimo że w 1997 roku sieć Woolworth
zamknęła w USA swoje placówki handlowe i od tej pory wystę−
puje pod szyldem Venator Group. opr. (m.d.)

wiecie, że...Czy


