
W związku z okresem urlopo−
wym, w lipcu i sierpniu ”Sygnały
Płockie” ukażą się tylko raz
w miesiącu – na początku lipca
i na początku sierpnia. We wrześ−
niu wrócimy do dwutygodniowe−
go cyklu wydawania Waszej gaze−
ty. Od tego numeru dodatkiem do
każdego numeru ”Sygnałów” bę−
dzie rozbudowany kalendarz im−
prez kulturalnych i sportowych
”Miast O!żyje” Redakcja

Uwaga, Czytelnicy
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Europarlament
Mazowsze ma 3 reprezentantów

w Parlamencie Europejskim. Manda−
ty w wyborach 13 czerwca zdobyli:
Marek Czarnecki z Samoobrony
(43.609 głosów, w Płocku 1079),
Dariusz Grabowski z Ligi Polskich
Rodzin (42.006 głosów, w Płocku
1812) i Zbigniew Kuźmiuk z Pol−
skiego Stronnictwa Ludowego
(17.554 głosy, w Płocku 164).
Mieszkańcy naszego miasta najwię−
cej głosów oddali na Krzysztofa
Adama Bobińskiego – 2486, drugi
był Dariusz Grabowski a trzeci Ma−
rian Piłka – 1791.

Płocczanie wybierali europarla−
mentarzystów w okręgu nr 5, obej−
mującym część woj. mazowieckiego
(29 powiatów i 4 miasta na prawach
powiatu: Płock, Radom, Ostrołęka
i Siedlce). Frekwencja w okręgu wy−
niosła 18 proc., a w Płocku niespełna
17 proc. Startujący w wyborach płoc−
czanie zdobyli poparcie wyborców:

Adam Struzik (PSL) – 11.755 (w
Płocku 1541), Czesław Krakowski
(Samoobrona) – 5.066 (w Płocku
271), Iwona Lewandowska (PO)
– 3.434 (w Płocku 752), Henryk Ki−
sielewski (PSL) – 2.280 (w Płocku
245), Andrzej Nowakowski (UPR)
– 2.005 (w Płocku 598), Sylwia
Szwed (SLD−UP) – 1.273 (w Płocku
452), Marek Martynowski (PiS)
– 1029 (w Płocku 557), Cezary Sie−
radzki (SLD−UP) – 932 (w Płocku
394), Alicja Zielińska (IdP) – 651 (w
Płocku 224).

W sumie w Płocku najwięcej wy−
borców głosowało na listę Platformy
Obywatelskiej – oddano 5076 głosów
(25,1%), w drugiej kolejności na Pra−
wo i Sprawiedliwość – 3235 głosów,
a następnie na Ligę Polskich Rodzin
– 2119 głosów i Polskie Stronnictwo
Ludowe – 2095 głosów. (j)

Jest już jeden element nowego mostu wiszący bezpośred−
nio nad Wisłą. Niedługo dołączą do niego kolejne, gdyż roz−
począł się montaż przęsła głównego (nurtowego). Będzie ono
największe w Polsce – 375 metrów. Prace – na razie na le−
wym brzegu Wisły – wykonuje firma Freyssinet Polska.

Montaż odbywa się metodą wspornikową. Konstrukcja
przęsła została podzielona na 16 segmentów o długości 22,5
m, szerokości 27,45 m i wadze ok. 230 ton każdy. Poszcze−
gólne elementy na miejsce montażu dostarczane są na bar−
kach z Centromostu. Poziom rzeki nie zawsze jest odpowied−
ni, dlatego pod podporą nr 4 pogłębiono koryto rzeki. Każdy
z fragmentów przęsła dźwigany jest z barki za pomocą spe−
cjalnej konstrukcji wspornikowej i ogromnego zestawu si−
łowników hydraulicznych. W ten sposób dany element pod−
noszony jest do poziomu jezdni nowego mostu, a następnie
dopasowywany i dołączany do poprzedniego fragmentu.

Równolegle, na prawym brzegu rzeki, trwa ustawianie dru−
giego pylonu stalowego oraz przygotowania do rozpoczęcia
prac montażowych przęsła głównego od strony ul. Wyszo−
grodzkiej. 

Wszystkie segmenty przęsła głównego (oprócz montowa−
nego obecnie fragmentu pierwszego) podwieszane będą na
stalowych linach. Podwieszenie odbywa się w najnowocześ−
niejszym na świecie systemie isotension. Umożliwia on wy−
równywanie sił naciągu w splotach kabla podwieszenia, dzię−
ki czemu jest on wszędzie identyczny.

Wykonawca przewiduje, że na montaż każdego fragmentu
potrzeba około 19 dni. Wszystkie elementy zostaną zamonto−
wane do końca roku. 

Równocześnie na moście odbywa się wiele prac, m.in. me−
talizacja i malowanie styków poszczególnych elementów,
układane są granitowe krawężniki, niedługo zacznie się mon−
taż urządzeń dylatacyjnych, które umożliwiają pracę kon−
strukcji (przesunięcia poziome).

Zgodnie z harmonogramem budowa nowego mostu zakoń−
czona zostanie w lipcu 2005 roku. Małgorzata Domańska

Raport z budowy

Podnoszą i montują
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Minęło pół miesiąca...
* Chcąc zachęcić pasażerów do ko−

rzystania z biletów miesięcznych, Ko−
munikacja Miejska ogłosiła dla nich
konkurs. Do wygrania m.in. kuchenki
mikrofalowe, żelazka.

* Do pary samców marmozet w zoo
dołączyła samica z Austrii.

* Dwa refulery pogłębiają Wisłę
pod Płockiem. W ciągu godziny wy−
dobywają około 250 m szesc. piasku
i mułu.

* Trwający prawie 2 lata w Płocku
proces gangu napadającego na TiR−y
dobiegł końca; wymierzono kary od 8
do 11 lat więzienia.

* Koszykarki MUKS 21 zostały wi−
cemistrzami Mazowsza, ulegając w fi−
nale drużynie UKS Siedlce 32:35.

* Między ul. Padlewskiego i 3 Maja
spółdzielnia Chemik rozpoczęła budo−
wę dużego bloku mieszkalnego
z przeszklonymi werandami.

* Edward Szczawiński został odwo−
łany ze stanowiska dyrektora
SZPZOZ.

* Komunikacja Miejska chce w wa−
kacje uruchomić przewozy międzyna−
rodowe.

* Ósemka wioślarzy, trenowana
przez Wojciecha Jankowskiego (w jej
składzie jest jeszcze dwóch płocczan:
Piotr Buchalski i Bogdan Zalewski),
zajęła II miejsce na regatach w Lucer−
nie i zakwalifikowała się na igrzyska
olimpijskie.

* Zespół taneczny ”Impresja” ze
SW im. Pawła Włodkowica zajął IV
miejsce na VII Mistrzostwach Polski
Zespołów Cheerleaders.

* Rozpoczęła się wymiana latarni
na Starym Mieście.

* Na walnym zgromadzeniu Orlenu
zdecydowano m.in. o wypłacie dywi−
dendy z ubiegłorocznego zysku w wy−
sokości 53 gr za akcję.

* Sierpeckie piwo Kasztelan zdoby−
ło 2 medale (za jasne pełne – srebrny
i mocne – brązowy) na Festiwalu Piw
Polskich w Łodzi.

* Długoletniego proboszcza fary −
ks. kan. Ryszarda Dybińskiego (od−
szedł na emeryturę) zastąpił ks. kan.
Jan Cegłowski – dotychczasowy pro−
boszcz parafii w Osieku.

* 18 starych mercedesów mogli po−
dziwiać płocczanie (26−27 czerwca)
na letnim zlocie zabytkowych aut.

* Rozpoczęła się rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych – na razie
największym powodzeniem cieszy się
Małachowianka.

* O 11 nowych etatów w Straży
Miejskiej stara się 700 osób.

* Na 15 lat więzienia skazał sąd Zo−
fię L. w której mieszkaniu przy ul. Pa−
dlewskiego, w marcu ubr. znaleziono
zamurowane zwłoki jej męża. Obrona
zapowiada apelację.

* Rada Nadzorcza „PERN” 30
czerwca zawiesiła  prezesa Stanisława
Jakubowskiego. (j)

Prezydent zarządził
Dyrektorskie konkursy

Prezydent powołał 10−osobową ko−
misję konkursową, która wyłoni kandy−
datów na dyrektorów 3 placówek
oświatowych: Poradni Psychologiczno−
Pedagogicznej nr 1, Miejskiego Przed−
szkola nr 31 i Miejskiego Przedszkola
nr 2.

Forum Społeczno−Gospodarcze

Prezydent powołał Forum Społecz−
no−Gospodarcze, które ma podejmo−
wać działania w celu stworzenia ko−
rzystnego społeczno−gospodarczego
wizerunku Płocka, ze szczególnym
uwzględnieniem przygotowania naj−
korzystniejszej oferty inwestycyjnej.
W skład (pracującego społecznie) Fo−
rum mają wejść podmioty, mające
największy wpływ na rozwój miasta
m.in. przedstawiciele uczelni, bizne−
su, związków zawodowych.

Mieszkanie chronione

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej przekazany został lokal
przy ul. Norwida 6 z przeznaczeniem
na tzw. mieszkanie chronione. Będzie
w nim prowadzona terapia osób nie−
pełnosprawnych tam zamieszkałych.
Mieszkanie (4 pokoje z kuchnią) bę−
dzie rotacyjne w którym – przy
wsparciu terapeutów – lokatorzy
uczyć się będą samodzielnego fun−
kcjonowania w środowisku społecz−
nym.

Kamienice do remontu

Zatwierdzone zostały plany tego−
rocznych remontów w budynkach ad−
ministrowanych przez MZGM TBS.
Łącznie na prace te przeznaczonych zo−
stanie ponad 2 mln złotych: 200 tys.
z budżetu miasta, reszta z czynszów za
lokale mieszkalne i użytkowe. Zakres
remontów obejmuje m.in. wymianę
pionów kanalizacyjnych, balustrad bal−
konowych, okien, docieplenia ścian,
montaż wodomierzy, malowanie klatek
schodowych.

OZPN w nowej siedzibie

Okręgowy Związek Piłki Nożnej
przeprowadzi się niebawem z Placu
Dąbrowskiego na ul.3 Maja 18. Wystę−
pując z wnioskiem o wynajęcie 3 po−
mieszczeń Związek zobowiązał się je
wyremontować i zaadaptować na swoje
potrzeby. Stawka czynszu wyniesie 5
zł/mkw.

Doradcy metodyczni

Prezydent powołał komisję konkur−
sową do przeprowadzenia konkursu
ofert dla kandydatów na doradców me−
todycznych w placówkach oświato−
wych. Przewodniczącą 5−osobowej ko−
misji została Ewa Adasiewicz.

Do wynajęcia

Wolne są 4 lokale użytkowe, przez−
naczone do wynajęcia w trybie publicz−
nego przetargu nieograniczonego: przy
ul. Bielskiej 19 (33,8 mkw.), Króle−
wieckiej 18 (28,4 mkw. i 41,2 mkw.),
Rybaki 7 (34,4 mkw.). (j)
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To był ostatni dzień w szkole. Białe koszule, ciemne spodnie i spódniczki za
chwilę wrócą do szafy. Jeszcze tylko odwieczny rytuał z przekazaniem świadectw
rodzicom i dwa miesiące, długo oczekiwanych, wakacji. Na zdjęciu grupa
uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1.

Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta zawsze bardzo szybko reaguje na nieszczęścia, wypadki losowe
i podstawowe potrzeby, nie tylko płocczan. Ostatnio pracownicy oddziału pospie−
szyli z pomocą rodzinie, której mieszkanie przy ul. Bartniczej spłonęło 28 maja
z całym dobytkiem. Rada Mieszkańców Osiedla ”Dobrzyńska” pomogła wyre−
montować zniszczony lokal, a Oddział Zarządzania Kryzysowego wyposażył
mieszkanie w zestaw wypoczynkowy (wersalka, 2 fotele, 2 pufy) i przekazał 10
sztuk wyrobów dziewiarskich. 

Sweterki, bluzki, spódnice z dzianiny (50 sztuk) od płockich producentów poje−
chały też na Białoruś, do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobruj−
sku, w obwodzie mohylewskim. (j)

Pomagamy

Na okres wakacji Komunikacja Miej−
ska – jak zwykle – wprowadziła tzw.
zielone linie; autobusy linii nr 13 jeżdżą
do Grabiny, a nr 14 do Soczewki. Wy−
jechać za miasto można, tradycyjnie,
z przystanku przy dawnym dworcu
PKS w Al. Jachowicza.

W związku z przerwą w szkołach
zmieniono rozkład jazdy autobusów li−
nii nr 19 w dni robocze. Ponadto od lip−
ca zmieniły się trasy i rozkłady jazdy
18, 24, 26 i 35. Związane jest to z lik−
widacją pętli Armii Krajowej – Hubal−
czyków, zgodnie z planem zagospoda−
rowania przestrzennego dla osiedla Po−
dolszyce Północ. Oto odcinki, na któ−
rych linie zmieniły trasę:

18 – koniec trasy w Al. Jachowicza
– dworzec

24 – pętla Jana Pawła II/Mazura – Ja−
na Pawła II – Armii Krajowej (Podol−
szyce Płn.) – Wyszogrodzka

26 – pętla Jana Pawła II/Mazura – Jana
Pawła II – Czwartaków – Jana Pawła II
– Armii Krajowej (Podolszyce Płn.)
– Wyszogrodzka – Piłsudskiego – Szope−
na (dworzec) – Dworcowa – Jachowicza

35 – pętla Jana Pawła II/Mazura – Ja−
na Pawła II – Armii Krajowej (Podol−
szyce Płn.) – Wyszogrodzka (wybrane
kursy jeżdżą do Borowiczek bez wja−
zdu na pętlę Jana Pawła II/Mazura).

Od 1 lipca, w związku z uruchomie−
niem bezpośredniego połączenia na tra−
sie PKN Orlen−Borowiczki, zlikwido−
wano wieczorowe kursy linii nr 3 do−
wożące pracowników do Borowiczek
z II zmiany. (m.d.)

Jeżdżą inaczej

Dyżury radnych
Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Płocka zapraszają

mieszkańców na spotkania podczas swoich dyżurów: w Urzędzie Miasta w każdy
czwartek w godz. 15.30 – 17 i w Biurze Poselskim Wojciecha Jasińskiego przy
ul. Sienkiewicza 32 (II piętro) w piątki w godz. 15.30 – 17. Można wcześniej
umówić się na spotkanie telefonicznie 262 74 41. (j)

Wreszcie wakacje!
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Podpisywanie porozumienia: (od lewej) Anne−Alice Lallemand Flucher (Dexia), Miro−
sław Milewski (Prezydent Miasta Płocka), Marcel A. Boisard (Dyrektor UNITAR)

To co jeszcze pół roku temu wydawało
się niemożliwe, stało się faktem. We wto−
rek, 29 czerwca w w Płocku zostało otwar−
te Centrum Szkoleniowe CIFAL, dziesiąta
tego typu placówka na świecie, trzecia
w Europie i pierwsza w Europie Środko−
wowschodniej (w sumie jest ich 11). Wy−
graliśmy m. in. z Warszawą, Bratysławą
i Pragą. 

– To ogromne wyróżnienie i prestiż, któ−
re oznacza wkroczenie Płocka na ścieżkę
dynamicznego rozwoju – mówił prezydent
Płocka Mirosław Milewski. – Zaufali nam
przedstawiciele ONZ i sponsorzy, a liczne
organizacje międzynarodowe wspierały
nas przy realizacji tego projektu. To naj−
lepszy dowód i zachęta dla inwestorów, że
Płock jest miastem gdzie bardzo wiele, jak
nie wszystko, może się udać. 

Wymiana doświadczeń

Zadaniem Regionalnego Centrum
Szkoleniowego dla Władz Lokalnych na
Europę Środkowowschodnią – CIFAL
Płock będzie udzielanie wszechstronnego
wsparcia w zakresie wymiany doświad−
czeń i wiedzy we współpracy sektora pub−
licznego i prywatnego. Dotyczy to przede
wszystkim usług publicznych (woda, tran−
sport, gospodarka odpadami, energia elek−
tryczna i lokalne finansowanie), ale także
społeczeństwa informacyjnego i technolo−
gii informatycznych dla rozwoju gospo−
darczego i społecznego.

Centrum będzie służyło samorządow−
com z Polski i innych krajów Europy
Środkowowschodniej. Będą tu organizo−
wane szkolenia i seminaria dostarczające
praktycznej wiedzy, której wykorzystanie
ma zapewnić poprawę jakości życia
mieszkańców regionu. Dodatkowo, do za−
dań CIFAL Płock będzie należało propa−
gowanie najciekawszych projektów na fo−
rum międzynarodowym i regionalnym,
poprzez sieć centrów CIFAL, ale także
podczas eWorld Forum w Bilbao i Świa−
towego Szczytu Społeczeństwa Informa−
cyjnego w Tunisie w 2005 roku. 

Dlaczego Płock?

To pytanie, podczas spotkania w Pałacu
Srebrna, gdzie odbywała się uroczystość,
powtarzał chyba każdy dziennikarz. Mar−
cel Boisard, zastępca Sekretarza General−
nego ONZ oraz Dyrektor agendy ONZ
UNITAR cierpliwie na nie odpowiadał: 

– Po pierwsze, z istniejących 9 centrów

CIFAL na świecie nie było takiego, które
działałoby na rzecz krajów Europy Środ−
kowowschodniej. Po drugie, Płock jest
wspaniałym przykładem efektywnego par−
tnerstwa publiczno−prywatnego, pomię−
dzy UNDP, miastem a PKN Orlen, które
może być realizowane w innych miastach.
Po trzecie, Płock to bardzo piękne miasto. 

Z naszych doświadczeń  („Forum dla
Płocka” i „Fundusz Grantowy”) korzysta−
ją już inne miasta, m. in. Włocławek, Wał−
brzych i Ostrów Wielkopolski. 

Program pilotażowy

Porozumienie podpisane w Srebrnej
obejmuje na razie realizację dziewięcio−
miesięcznego etapu pilotażowego, w czasie
którego przeprowadzone zostaną dwa
szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno−
prywatnego. Pierwsze ma się odbyć już
w październiku. Drugi etap, obejmujacy la−
ta 2005 – 2006, będzie realizowany w opar−
ciu o analizę programu pilotażowego. 

– Ocena projektu wymaga czasu – mó−
wi Marcel Boisard. – Szkolenia nie pole−
gają tylko na zorganizowaniu wykładów,
to będzie typowa nauka. Tak naprawdę
chcemy sprowokować sytuacje, podczas
których reprezentacji będzie można wy−
mieniać się spostrzeżeniami i doświadcze−
niami. Chodzi o rzeczywisty rozwój tego
regionu. Właściwą oceną projektu będzie
obserwowanie uczestników szkoleń. Co
z nich wynieśli i jakie podjęli działania. 

Partnerami w ich realizacji obok UNI−
TAR, UNDP, Miastem Płock i PKN Or−
len będą Veolia, Dexia, Alcatel i FEDRE
(Fundacja Zrównoważonego Rozwoju
Regionów Europejskich).

– Jesteśmy tu po to, żeby dzielić się do−
świadczeniami w zakresie partnerstwa
publiczno–prywatnego, ale też chcemy
się nauczyć jakie są potrzeby miast po to
żeby naszymi doświadczeniami lepiej
służyć – mówił Jakub Sagan, Dyrektor
Generalny Alcatel Polska. 

Przy realizacji programu miasto będzie
odpowiedzialne za zabezpieczenie po−
mieszczeń dla CIFAL Płock i logistykę,
partnerzy prywatni – za finansowanie se−
sji szkoleniowych, a UNITAR – za zarzą−
dzanie programami ustalonymi wspólnie
przez strony w ramach globalnej sieci CI−
FAL. Porozumienie jest otwarte dla in−
nych partnerów, który chcieliby współ−
pracować z centrum.

Radosław Łabarzewski

ONZ otworzyło w Płocku wschodnio−europejskie centrum szkoleniowe
dla władz lokalnych. W październiku odbędzie się pierwsze szkolenie 

CIFAL Płock

30 organizacji pozarządowych ode−
brało symboliczne czeki na łączną kwo−
tę prawie 570 tys. zł w II edycji Fundu−
szu Grantowego. Uroczystość odbyła
się w Domu Darmstadt (21 czerwca).

Przypomnijmy, że Fundusz działa od
2003 roku w ramach Forum dla Płocka.
Finanse pochodzą od Urzędu Miasta,
Orlenu i Levis’a. Organizacje muszą je
przeznaczyć na konkretny projekt. 

Do drugiej edycji swoje pomysły
zgłosiły 52 instytucje. We wnioskach
musiały przedstawić opis zadania, bu−
dżet i biznesplan. Warunkiem otrzy−
mania pieniędzy było wykazanie, że
same sfinansują 50 proc. przedsię−
wzięcia. Do finału dotarło 49 projek−
tów. Do rozdysponowania był 1 mln
zł, ale komitet sterujący (Płocczanie
Roku z trzech ostatnich lat oraz le−
karz 30−lecia) postanowił rozdyspo−
nować połowę. 

Największe granty – po 40 tys. zł
– otrzymali: Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka” na projekt „Grodzie
nasz z Tumskich Wzgórz” oraz Polskie
Towarzystwo Turystyczno−Krajozna−
wcze na „Płock znany w Europie”
– Chcemy zorganizować szkolenie
przewodników turystycznych, bo ostat−

nie odbyło się 14 lat temu – mówiła
Jadwiga Kamińska, szefowa płockiego
PTTK. – Ponadto wydamy regulamin
i odznakę krajoznawczą Ziemi Płockiej. 

– Celem Funduszu Grantowego jest
budowanie i wspieranie inicjatyw lo−
kalnych – uważa Elżbieta Bogucka
z Orlenu. – Nam udało się tego doko−
nać. Gdziekolwiek jesteśmy chwalimy
się Płockiem. Już dziewięć innych miast
bierze z nas przykład. 

– Gratuluję wszystkim organizacjom,
które doszły do finału i pokonały trudną
drogę – powiedział prezydent Mirosław
Milewski. – Już dziś zapraszam wszyst−
kich do wzięcia udziału w trzeciej edy−
cji.

Ale zanim nastąpi kolejne rozdanie
grantów po wakacjach, odbędą się
szkolenia dla organizacji pozarządo−
wych. 

Jesienią skończy się udział w realiza−
cji Funduszu Grantowego w Płocku Or−
ganizacji Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju (UNDP). – Byliśmy partne−
rem tymczasowym, który miał pomóc
wszystko zorganizować, dać wzorce
– powiedziała Karolina Mzyk. – Nie−
długo oddamy administrowanie, być
może fundacji nad której powołaniem
się zastanawiamy. M.D.

Kasa na projekty

Fundacja Angielski Dzieciom – Edukacja
zawodowa młodzieży, praktyczny angiel−
ski – 10,7 tys. zł
Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta

– Integracja międzypokoleniowa w Domu
Brata Alberta – 30 tys. zł
Klub Sportowy Masovia – Badminton

a środowisko – 25 tys. zł
Liga Kobiet Polskich – Wspólna sprawa,

popołudniowe zajęcia dla dzieci i rodziców
– 15 tys. zł
Liga Ochrony Przyrody – Czysta woda

i zieleń – szansą dla Płocka – 12 tys. zł
Parafia pw. św. Jakuba – ”My możemy

pomóc”, przygotowanie młodzieży niepeł−
nosprawnej w stopniu umiarkowanym do
działalności w wolontariacie – 7 tys. zł
PCK – Centrum Edukacji Pierwszej Po−

mocy – 6,5 tys. zł
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki

i Bibliotek – ”Zainwestuj w siebie”, cykl
działań edukacyjno−rekreacyjnych – 9,1
tys. zł
Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury

– Ogólnopolski plener malarski ”Po śla−
dach płockiej historii” – 10 tys. zł
Płockie Towarzystwo Muzyczne – Letnie

koncerty organowe – 10 tys. zł
Związek Emerytów, Rencistów i Inwali−

dów – Integracja środowiska emeryckiego
z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi
i młodzieżą – 14 tys. 280 zł
Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi

ze Stomią ”Pol−Ilko” – 7 tys. 250 zł
PTTK – ”Płock znany w Europie”: szkole−

nie przewodników turystycznych, wydanie
regulaminu i odznaki krajoznawczej ”Zie−
mi Płockiej” – 40 tys. zł
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunko−

we – WOPR szkoli, pomaga, ratuje i wy−
chowuje – 20 tys. zł
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników

Mechaników Polskich – Pomoc technicz−

na, konfiguracja pracowni komputero−
wych i organizacja kursów dla szkół wyko−
rzystujących system edukacyjny Linux−
EduCD – 20 tys. zł
Stowarzyszenie Kolory Życia – Lato 2004

– 15 tys. zł
Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe

Ogródki – VII Festiwal Rockowe Ogródki
2004 – 20 tys. zł
Stowarzyszenie Silni Razem – ”Mieszka−

nie chronione”, projekt wyrównujący
szanse życiowe osób niepełnosprawnych
– 33 tys. zł
Stowarzyszenie Jestem – Minimalizacja

skutków niepełnosprawności – 22,1 tys. zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Dzieci

Płocka – Grodzie nasz z Tumskich Wzgórz
– 40 tys. zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Dzieci

Płocka, Płocka Drużyna Kusznicza – Spot−
kania z żywą historią – 22 tys. zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego

Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plo−
censes – Aktywizacja dzieci i młodzieży
z różnych środowisk na rzecz integracji
poprzez śpiew, sport i wychowanie – 36,7
tys. zł
Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex – Re−

habilitacja indywidualna – 11 tys. 350 zł
Stowarzyszenie Tumskie Wzgórze – Biu−

ro porad obywatelskich – 20 tys. zł
Towarzystwo Miłośników Radziwia

– Aranżacja ludowych śpiewek wodniac−
kich, nagranie płyty CD – 13 tys. zł
UKS Judo−Kano – 19,6 tys. zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego – Ak−

tywizacja zawodowa bezrobotnych – 36,2
tys. zł
ZKS Stoczniowiec – Obóz dla młodzieży

– 13,4 tys. zł
ZHP – Starszy brat, starsza siostra – 20

tys. zł
ZHR – Wielka Przygoda – 10 tys. zł.

Organizacje (i ich projekty), które otrzymały pieniądze 
w II edycji Funduszu Grantowego:



4 Sygnały Płockie

* XXVII SESJA RADY MIASTA * XXVII SESJA RADY MIASTA * XXVII SESJA RADY MIASTA * XXVII SESJA RADY MIASTA *

1/ UCHWAŁA Nr 512/XXVII/04
w sprawie zmiany Uchwały Nr
1069/LII/02 Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2002 r. w spra−
wie powołania składu Rady Spo−
łecznej Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płocku, zmienionej
Uchwałą Nr 35/ IV/02 Rady Mia−
sta Płocka z dnia 19 grudnia
2002 r. oraz Uchwałą Nr
172/XII/03 Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2003 r.

2/ UCHWAŁA Nr 513/XXVII/04
zmieniająca uchwałę Rady Miasta
Płocka w sprawie określenia stref
cen (stawek taryfowych) oraz usta−
lenia cen urzędowych obowiązują−
cych przy przewozie taksówkami
osób oraz ich bagażu na terenie mia−
sta Płocka.

3/ UCHWAŁA Nr 514/XXVII/04
w sprawie ustalenia dziennych sta−
wek opłaty targowej na terenie mia−
sta Płocka.

4/ UCHWAŁA Nr 515/XXVII/04
w sprawie założenia szkoły specjal−
nej przysposabiającej do pracy.

5/ UCHWAŁA Nr 516/XXVII/04
w sprawie określenia zasad rozlicza−
nia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego.

6/ UCHWAŁA Nr 517/XXVII/04
w sprawie zmiany uchwały Nr
658/XXXI/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 19 września 2000 roku
w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania niektórych składni−
ków wynagrodzenia nauczycieli
w szkołach i placówkach oświato−
wych prowadzonych przez miasto
Płock.

7/ UCHWAŁA Nr 518/XXVII/04
w sprawie zaciągnięcia kredytu
preferencyjnego z Banku Gospo−
darstwa Krajowego na dofinanso−
wanie przygotowania projektu in−
westycyjnego dotyczącego zada−
nia pn. „Rozbudowa Liceum
Ogólnokształcącego im. Wł. Ja−
giełły”.

8/ UCHWAŁA Nr 519/XXVII/04
w sprawie zaciągnięcia kredytu
preferencyjnego z Banku Gospo−
darstwa Krajowego na dofinanso−
wanie przygotowania projektu in−
westycyjnego dotyczącego zadania
p.n.: ”Przebudowa i modernizacja
ulicy Tumskiej wraz z infrastruktu−
rą”.

9/ UCHWAŁA Nr 520/XXVII/04
w sprawie zmiany uchwały w spra−
wie przyjęcia programu usprawnie−
nia ruchu komunikacyjnego w Płoc−
ku od 2000 roku.

10/ UCHWAŁA Nr 521/XXVII/04
w sprawie wyrażenia zgody na za−
ciągnięcie przez Samodzielny Ze−
spół Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płocku pożyczki
w wysokości 1.640.000,00 zł.

11/ UCHWAŁA Nr 522/XXVII/04
w sprawie ustalenia opłat za pobyt
dzieci i osób pełnoletnich w całodo−
bowych placówkach opiekuńczo− 
−wychowawczych oraz zasad czę−
ściowego lub całkowitego zwolnie−
nia rodziców z tych opłat.

12/ UCHWAŁA Nr 523/XXVII/04
w sprawie wyrażenia zgody na obni−
żenie kapitału zakładowego spółki
Agencja Rewitalizacji Starówki
ARS Spółka z o.o.

13/ UCHWAŁA Nr 524/XXVII/04
w sprawie udzielenia poręczenia fi−
nansowego dla Płockiej Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu zacią−
gnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na realizację zadania pn.: ”Sieć
cieplna magistralna w technologii
rur preizolowanych 2 x ABB Dn
406,4/560−Magistrala C” w Płocku.

14/ UCHWAŁA Nr 525/XXVII/04
w sprawie sprzedaży w formie bez−
przetargowej gruntu położonego
przy ul. Długiej w Płocku stanowią−
cego własność Gminy Płock w celu
poprawienia warunków zagospoda−
rowania nieruchomości przyległej.

15/ UCHWAŁA Nr 526/XXVII/04
w sprawie sprzedaży w formie bez−
przetargowej gruntu położonego
przy ul. Ostatniej w Płocku stano−
wiącego własność Gminy Płock
(dodzielenie gruntu).

16/ UCHWAŁA Nr 527/XXVII/04
w sprawie ustalenia nazwy ulicy.

17/ UCHWAŁA Nr 528/XXVII/04
w sprawie ustalenia nazwy ronda.

18/ UCHWAŁA Nr 529/XXVII/04
w sprawie Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego te−
renu „Parcele” w Płocku.

19/ UCHWAŁA Nr 530/XXVII/04
w sprawie Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego te−
renów położonych przy ul. Do−
brzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

20/ UCHWAŁA Nr 531/XXVII/04
w sprawie Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego te−
renu zawartego pomiędzy ul. Spół−
dzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową,
ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką
i Alejami Piłsudskiego w Płocku.

21/ UCHWAŁA Nr 532/XXVII/04
w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłaty z ty−
tułu sprzedaży na własność, będą−
cych w użytkowaniu wieczystym,
części ułamkowych nieruchomości

gruntowych, stanowiących włas−
ność Gminy Płock, związanych z lo−
kalami mieszkalnymi.

22/ UCHWAŁA Nr 533/XXVII/04
w sprawie ustalenia najniższego wy−
nagrodzenia zasadniczego w I – szej
kategorii zaszeregowania oraz war−
tości jednego punktu w złotych
w tabeli punktowych rozpiętości dla
poszczególnych kategorii zaszere−
gowania obowiązującej w budżeto−
wych jednostkach organizacyjnych.

23/ UCHWAŁA Nr 534/XXVII/04
w sprawie ustalenia najniższego wy−
nagrodzenia zasadniczego w I – szej
kategorii zaszeregowania oraz war−
tości jednego punktu w złotych

w tabeli punktowych rozpiętości dla
poszczególnych kategorii zaszere−
gowania obowiązującej w budżeto−
wych jednostkach organizacyjnych.

24/ UCHWAŁA Nr 535/XXVII/04
w sprawie zatwierdzenia szczegóło−
wych warunków emisji obligacji
gminnych.

25/ UCHWAŁA Nr 536/XXVII/04
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2004 rok.

26/ UCHWAŁA Nr 537/XXVII/04
w sprawie nabycia przez Gminę
Płock nieruchomości niezabudowa−
nej położonej w Płocku przy ul. Ja−
na Pawła II oznaczonej nr ewiden−
cyjnym 526/12.

z obrad rajców

Uchwały 
Rady Miasta Płocka 
podjęte na XXVII sesji 
w dniu 28 czerwca 2004 roku:

Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o zdemontowanie płyt azbe−
stowych znajdujących się na balkonach
budynków przy ul. Krótkiej, Kolegial−
nej i Jakubowskiego. 2/ Prosze o infor−
mację, kiedy zostaną zmienione na no−
we tablice ”Płock” tzw. witacze, stoją−
ce na drogach wjazdowych do Płocka.
3/ Proszę o zagospodarowanie – upo−
rządkowanie podwórka, znajdującego
się na tyłach Domu Darmstadt. 4/ Pro−
szę o spowodowanie, aby od strony Za−
kładów Mięsnych oraz Zakładów Dro−
biarskich nie docierały na teren osiedla
Rembielińskiego przykre zapachy. 
5/ Proszę o informację, kiedy i przez
kogo zostanie zagospodarowana Wieża
Ciśnień? 6/ Proszę o informację, kiedy
rozpocznie działalność Przychodnia
Akademicka? 7/ Proszę o uzupełnienie
brakujących ławek w Alei Roguckiego.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o rozważenie możliwości po−
łożenia progów zwalniających na ul.
Lasockiego (między ul. Reja a 11 Li−
stopada). 2/ Proszę o rozważenie moż−
liwości zamknięcia ul. Chopina dla
TIR−ów (na odcinku od ul. Otolińskiej
do Bielskiej) i ”puszczenie” ruchu tych
pojazdów ul. Targową. 3/ Proszę o roz−
ważenie możliwości położenia chodni−
ka obok klatek schodowych bloku przy
ul. Otolińskiej 5 oraz na odcinku od

bloku do budynku Nowator. 4/ Proszę
o interwencję w sprawie bałaganu po−
zostawionego po zburzeniu pawilonu
”Kubuś” w szczycie bloku Otolińska 5.
5/ Proszę o uporządkowanie i zagospo−
darowanie działki nr 641 przy ul. Oto−
lińskiej 19 oraz przy ul. Dworcowej 42.
6/ Proszę o uporządkowanie i zagospo−
darowanie terenu przy ul. Dworcowej 6
– czy istnieje możliwość przeznaczenia
tego terenu w części na parkingi, a w
części na teren zielony. 7/ Proszę o do−
konanie przeglądu ulic: Chopina, La−
sockiego, Reja, Dworcowa – liczne
dziury w jezdniach uniemożliwiają
płynną jazdę. 8/ Proszę o poprawienie
skrzyżowania ulic: Chopina i Otoliń−
skiej (przy przejściu dla pieszych zbie−
ra się woda). 9/ Proszę o rozważenie
możliwości zorganizowania w Płocku
kina letniego np. w amfiteatrze. 10/ Ja−
kie są podejmowane działania
w związku z budową pasażu między ul.
Jachowicza a ul. Lasockiego? 11/ Czy
ulica, biegnąca miedzy ul. Rutskich
a Batalionów Chłopskich może być
zamknięta dla ruchu samochodowego
i stać się ciągiem pieszym? 12/ Proszę
o bieżące informacje na temat rozbudo−
wy L.O. im. Jagiełły.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie położenia nawierzchni bi−
tumicznej na skrzyżowaniu ulic: Kor−
czaka i Harcerska w Borowiczkach. 
2/ W sprawie utwardzenia placu dla tak−
sówkarzy przy ul. Misjonarskiej. 
3/ W sprawie ustawienia znaku ”ślepa
ulica” na wlocie drogi z ul. Królewiec−
kiej, prowadzącej do Szkoły Podstawo−
wej Nr 1. 4/ W sprawie ustawienia na ul.
1 Maja przed skrzyżowaniem ulic: 

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone
między sesjami i podczas XXVII sesji 
Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2004 roku:
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1 Maja – Kościuszki znaku ”zakaz jazdy
na wprost oraz skrętu w lewo”. 
5/ W sprawie członków rad nadzorczych
spółek gminy Płock. 6/ W sprawie
przyznania Urzędowi Miasta Płocka
certyfikatu jakości ISO. 7/ W sprawie
przeprowadzanych przetargów przez
spółkę gminną Rynex z brakiem zasto−
sowania przepisów ustawy o zamówie−
niach publicznych i z pominięciem na−
kazu wydanego prezesowi spółki przez
Prezydenta Płocka. 8/ W sprawie fun−
kcjonowania gazety samorządowej ”Sy−
gnały Płockie”. 9/ W sprawie kontraktu
na sezonowe ogródki letnie na Starym
Rynku. 10/ W sprawie remontu połud−
niowej strony chodnika ul. Sienkiewicza
na odcinku od ul. Gradowskiego do Mi−
sjonarskiej. 11/ W sprawie budowy lo−
dowiska w Płocku. 12/ W sprawie inwe−
stycji pt. amfiteatr. 13/ W sprawie dzia−
łalności płockiej Izby Wytrzeźwień
– niezgodnie z prawem Unii Europej−
skiej. 14/ W sprawie kontraktów
i umów lekarzy−ordynatorów, pracują−
cych w SZPZOZ. 15/ W sprawie loka−
lizacji plakatów wyborczych kandyda−
tów do Europarlamentu.

Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o natychmiastowe podjęcie
działań, zmierzających do polepszenia
bezpieczeństwa pieszych, przechodzą−
cych przez ul. Jachowicza przy banku
PeKaO S.A.

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Plany ciągów pieszych w Płocku
i miejsc szczególnie ważnych ze wzglę−
du na bezpieczeństwo osób (dojścia do
szkół, drogi wylotowe z miasta). Proszę
o przedstawienie planu budowy i przyb−
liżone nakłady finansowe.

Józef Czurko

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę, aby Urząd Miasta rozważył
postulat Obywatelskiego Ruchu Obro−
ny Bezrobotnych, dotyczący bezpłat−
nych przejazdów komunikacją miejską
dla osób bezrobotnych aktywnie po−
szukujących pracy. 2/ Źle pielęgnowa−
na zieleń na szczycie skarpy wiślanej
zasłania widok na rzekę i Radziwie.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o oznakowanie pionowe i po−
ziome ulic na osiedlu Góry, eliminujące
niebezpieczne zdarzenia. 2/ Proszę
o podjęcie działań w celu uruchomienia
w Ośrodku Zdrowia w Płocku−Górach
usług dentystycznych i ginekologicz−
nych, szczególnie w sytuacji likwidacji
gabinetu ginekologicznego w Radziwiu.

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Pilnie proszę o informacje nt. pro−
gnoz demograficznych, dotyczących
dzieci na osiedlu Podolszyce, w kon−
tekście wcześniejszych rozmów i pla−
nów budowy przedszkola na tym osie−
dlu. 2/ W sprawie wyrównania na−
wierzchni jezdni na początku Al. Jana
Pawła II na wysokości banku PKO
oraz na wysokości skrętu w ul. Czwar−
taków. Opr. (j)

Wniosek o rejestrację spółki z o.o.
Płocki ZOZ w Krajowym Rejestrze Są−
dowym w Warszawie został złożony 7
maja i czeka na rozpatrzenie.

Przypomnijmy, iż zgodnie z uchwałą
Rady z dn. 9.12. 2003 r. zadania z za−
kresu ochrony zdrowia i zabezpieczenie
pacjentom świadczeń zdrowotnych
przejmie po SZPZOZ spółka komunal−
na, która następnie utworzy niepublicz−
ne zakłady opieki zdrowotnej. Przejmie
również majątek SZPZOZ i pracowni−
ków, a niepubliczne zoz−y – działalność
medyczną oraz cesję kontraktów z Na−
rodowym Funduszem Zdrowia.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50
tys. zł. Całość udziałów w kapitale za−
kładowym obejmuje Gmina Płock i po−
krywa je gotówką (środki na ten cel za−

bezpiecza rezerwa celowa utworzona
w budżecie miasta Płocka na 2004 rok).
Najwyższą władzą spółki z o.o. Płocki
ZOZ jest Zgromadzenie Wspólników.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników
pełni Prezydent Miasta Płocka, który po−
wołał Radę Nadzorczą spółki w skła−
dzie: Marcin Jeżewski (przewodniczą−
cy), Alina Serwach (wiceprzewodniczą−
cy) i Dariusz Zawidzki (sekretarz). Rada
Nadzorcza spółki, do kompetencji której
należy powoływanie członków zarządu
spółki, wybrała jednoosobowy zarząd,
prezesem został Robert Makówka.

Gwarancje socjalne i płacowe

Od kilku miesięcy Prezydent Płocka
prowadzi rozmowy ze związkami za−
wodowymi na temat warunków przeję−
cia pracowników SZPZOZ w Płocku
przez spółkę i ich zatrudnienia, czyli
tzw. pakietu socjalnego.

Zgodnie z ustaleniami przyjęto, że każ−
dy przejęty przez spółkę pracownik bę−
dzie miał zapewnioną kontynuację sto−
sunku pracy, na zasadach wynikających
z art. 23’ Kodeksu Pracy. Majątek obec−
nego SZPZOZ, niezbędny spółce do pro−
wadzenia działalności w zakresie ochrony
zdrowia, zostanie jej przekazany na włas−
ność i powiększy jej kapitał zakładowy.

Prezydent Płocka zaproponował
utrzymanie wysokości zatrudnienia na
dotychczasowym poziomie przez okres
2,5 roku. Związki chcą, aby pracowni−

cy otrzymali nieodpłatnie od 14% do
15% udziałów w spółce, jednak Prezy−
dent domaga się uściślenia tego zapisu.

Poza tym porozumienie między stro−
nami gwarantuje również utrzymanie
dotychczasowych zasad wynagradzania
pracowników, którzy zachowują
uprawnienia do dodatków stażowych,
dodatków funkcyjnych, nagród jubileu−
szowych, odpraw emerytalnych i rento−
wych oraz premii. Będą mieli również
prawo do nagrody z wypracowanego
zysku (co najmniej 25% osiągniętego
zysku). Prezydent podtrzymał propozy−
cje, aby w momencie podjęcia pracy
w spółce wynagrodzenia zasadnicze
każdego pracownika wzrosły o 100,00
zł brutto i proponuje stopniowy ich
wzrost na przestrzeni trzech lat. Poro−
zumienie zawiera również „gwarancje
swobodnej działalności związkowej”.
W postanowieniach końcowych przyję−
to, że w okresie 9 miesięcy od chwili
zarejestrowania spółki podjęte zostaną
prace nad stworzeniem zakładowego
układu zbiorowego pracy.

Obecnie SZPZOZ chce zaciągnąć
kolejną pożyczkę z przeznaczeniem na
wypłatę zobowiązań wobec pracowni−
ków z tytułu “ustawy 203” za okres
trzech kwartałów 2003r. wraz z odset−
kami za cały rok 2003. Koszt tych zo−
bowiązań wynosi blisko 1.640 tys. zł.
Pożyczki udzieli SZPZOZ spółka “RY−
NEX”. (oprac. r.ł.)

Na ostatniej sesji zastępca prezydenta Piotr Kubera przedstawił informacje na temat stanu prac
nad restrukturyzacją i przekształceniem SZPZOZ w spółkę prawa handlowego.

Kolejne etapy przekształceń
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Radni ustalili dzienne stawki opłat,
które pobierane są na targowiskach. 

Na giełdzie samochodowej przy ul.
Bielskiej 56 i 65 obowiązują następują−
ce opłaty:
1. przy sprzedaży: a. samochodu osobo−

wego lub ciężarowego o ładowności do
1,5 t oraz ciągnika – 23 zł; b. samochodu
ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t
– 32 zł; c. samochodu ciężarowego o ła−
downości powyżej 1,5 t z przyczepą – 36
zł; d. przyczepy – 11 zł; e. motocykla, mo−
toroweru – 3 zł; f. roweru – 1 zł.
2. przy sprzedaży poza obrębem samo−

chodu: a. za zajęcie powierzchni do 2
mkw. – 3 zł; b. za każdy następny rozpo−
częty mkw. – 2 zł.
3. obwoźne punkty gastronomiczne: a. sa−

mochody o ładowności do 1,5 t 
– 54 zł; b. samochody o ładowności powy−
żej 1,5 t – 90 zł; c. dopłata za przyczepę
– 27 zł.
4. pozostałe punkty gastronomiczne: a. za

zajęcie powierzchni do 2 mkw. 
– 27 zł; b. za każdy następny rozpoczęty
mkw. – 2 zł.
Na giełdzie towarowej – rynku rolnym

przy ul. Bielskiej 56 i 65 opłaty wynoszą:
1. przy sprzedaży z: a. samochodu osobo−

wego, wozu konnego – 6 zł; b. samochodu
osobowego z przyczepą oraz ciężarowego
o ładowności do 1,5 t lub ciągnika – 12 zł;
c. samochodu ciężarowego o ładowności

powyżej 1,5 t, autobusu lub ciągnika
z przyczepą – 14 zł; d. samochodu ciężaro−
wego o ładowności powyżej 1,5 t z przy−
czepą – 17 zł
2. przy sprzedaży ze stoiska: – za zajęcie

powierzchni do 2 mkw. – zł; – za każdy
następny rozpoczęty mkw. – 2 zł

3. w przypadku obwoźnych i pozostałych
punktów gastronomicznych obowiązują
takie same ceny jak na giełdzie samocho−
dowej.
Na targowiskach przy ulicach: Króle−

wieckiej 19, Bielskiej 29−31 i 37, Ostatniej
2 i 2A, Rembielińskiego 6B oraz na do−
raźnie organizowanych kiermaszach
i miejscach sprzedaży okolicznościowej:
1. przy sprzedaży z: a. samochodu osobo−

wego lub ciężarowego o ładowności do 1,5
t – 9 zł; b. samochodu osobowego lub cię−

żarowego o ładowności do 1,5 t i stoiskiem
handlowym do mkw. – 13 zł; c. samocho−
du ciężarowego o ładowności powyżej 1,5
t lub autobusu – 23 zł; d. samochodu cięża−
rowego o ładowności powyżej 1,5 t z przy−
czepą – 45 zł
2. przy sprzedaży: a. ze stoiska (stolika,

stelaża, ławki, skrzynki) za zajęcie po−
wierzchni do 2 mkw. – 3 zł; b. ze stołu bę−
dącego na wyposażeniu targowiska – 4 zł;
c. naręcznej i obnośnej (z ręki, torby, pu−
dełka, kosza, wiadra, łubianki) – 1zł; d.
gdy powierzchnia stoiska wynosi więcej
niż 2 mkw., za każdy rozpoczęty następ−
ny mkw. – 2 zł.

W przypadku innych miejsc opłata
wynosi 500 zł.

Opłacie targowej nie podlega sprze−
daż dokonywana m.in. w budynkach
lub częściach budynków (z wyjątkiem
targowisk pod dachem) oraz w miej−
scach festynów i innych imprez oko−
licznościowych organizowanych
przez Urząd Miasta i jednostki organi−
zacyjne. Opłaty nie są pobierane także
na Starym Mieście i na ul. Tumskiej
od wytwórców rękodzieła, artystów
plastyków i malarzy, którzy sprzedają
własne dzieła. Nie pobiera się opłat od
działkowców, jeśli sprzedają swoje
warzywa, owoce i kwiaty w miejscach
wyznaczonych przez administracje
osiedli do handlu na mini targowi−
skach. Zwolnieni z opłat są także
sprzedawcy zniczy, kwiatów itp. przy
cmentarzach. M.D.

Opłaty za handel
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Ostatnio częstym tematem jest wzrost
cen paliw. W związku z nowym rozporzą−
dzeniem Ministra Finansów odnośnie po−
datku akcyzowego, ukazują się również in−
formacje o wzroście cen gazu płynnego.
– Akcyza na gaz nie jest naliczana, gdy uży−
wany jest on do celów innych niż napęd po−
jazdów samochodowych – mówi Sylwester
Śmigiel, prezes Gaspolu. – Oznacza to, że
propan, butan oraz ich mieszaniny używa−
ne lub sprzedawane do ogrzewania do−
mów, wody, gotowania lub wykorzystywa−
ne w turystyce, nie są objęte akcyzą. 

Podmioty sprzedające gaz zobowiąza−
ne są do spełnienia kilku wymagań, aby
nie płacić akcyzy. Rozporządzenie okre−
śla, że gaz powinien być rozlewany do
butli w składzie podatkowym. Zwolnie−
nie dotyczy także gazu dostarczanego cy−

sternami, ale tylko wtedy gdy klient
oświadczy, że nie będzie stosował gazu
do napędów pojazdów samochodowych.
Oświadczenie takie powinno być złożone
przez nabywcę na fakturze VAT lub na
dowodzie dostawy. 

Ceny gazu w butlach dostarczanego
przez legalne rozlewnie nie zmieniły się.
Uregulowanie poboru podatków spowo−
dowało znaczną podwyżkę cen gazu
w butlach u dystrybutorów, którzy dotąd
działali nielegalnie i niebezpiecznie. Sta−
nowili oni szarą strefę rynku gazu.

Efektem zmian jest to, że klient osta−
teczny nie będzie nakłaniany do korzysta−
nia z nielegalnego i niebezpiecznego ka−
nału dystrybucji. Gaz płynny w butlach
i zbiornikach jest używany przez ok. 40
proc. gospodarstw domowych. (m.d.)

Gaz bez akcyzy

Rada Mieszkańców Osiedla ”Dwor−
cowa” wiele uwagi poświęca najmłod−
szym. Np. w roku ubiegłym, na święta
Bożego Narodzenia przygotowaliśmy
paczki, które rozdaliśmy dzieciom nie−
pełnosprawnym i z rodzin ubogich.
Kwotą 800 złotych wsparliśmy Zespół
Szkół Nr 2, który także przygotowywał
paczki dla uczniów. Dzieciom, uczęsz−
czającym w czasie ferii do Klubu Osie−
dlowego PSML−W sfinansowaliśmy
akcję ”Zima” i przekazaliśmy słodycze.
Włączyliśmy się w organizację trzech

imprez z okazji Dnia Dziecka, organi−
zowanych przez Zespół Szkół Nr 2 (tur−
niej sportowy), Klub Osiedlowy (za−
fundowaliśmy słodycze i maskotki)
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno−Wy−
chowawczy (ognisko).

Bierzemy czynny udział w moderni−
zacji naszego osiedla, współpracujemy
z radnymi, policją i strażą miejską.
Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora ZS
Nr 2 mamy w szkole swoją siedzibę (za
niewielką opłatą) w której – wraz z po−
licjantem i strażnikiem – pełnimy dyżu−
ry w każdy czwartek od godz. 16 do 18,
tel. 267 81 12.          Ewa Wiśniewska

(przewodnicząca Zarządu RMO
”Dworcowa”)

Kronika osiedli

Na Dworcowej

Pani Grażyna Tucholska
Szanowna Pani

Też czytałem artykuły „radnego osiedlowego”
i też byłem wzburzony tylko, że na twórców fatalne−
go statutu. Ciekaw byłem czy ktoś z radnych osie−
dlowych wypowie się na ten temat. Byłem w 2000
roku przez osiem miesięcy przewodniczącym rady
w Radziwiu, obecnie jestem jej członkiem. W całej
rozciągłości, niestety, zgadzam się z uwagami „rad−
nego osiedlowego”. Przez wymyślenie Zarządu
w radach osiedlowych pomieszano ludziom w gło−
wach i dano nieuczciwym radnym narzędzie do ma−
nipulacji. Dowodem na zamieszanie może być wy−
wieszona w siedzibie Książnicy Płockiej w Radziwiu
informacja, że sponsorem wystawy jest Zarząd
Osiedla (!) a nie Rada, podczas gdy wiemy, że zgod−
nie ze statutem, to nie Zarząd decyduje o finansach,
chyba, że dla niektórych ważniejszy jest od Rady,
która go wybrała. Tam gdzie chce się utajnić prace
Rady, które winny być jawne, uaktywnia się Zarząd,
który nie musi pracować jawnie i w ten sposób elimi−
nuje się niewygodnych, dla grupy „trzymającej wła−
dzę”, członków Rady.

Szanowna Pani. Kiedy byłem przewodniczącym
Rady to w celach edukacyjnych na sesje Rady Mia−
sta delegowałem innych członków Rady; niech po−
patrzą, polecając im aby śledzili szczególnie sprawy
dotyczące Radziwia. Sam byłem na sesji (za pienią−
dze) tylko raz siedząc, tak jak Pani, do końca, do 22−
ej. Gdzieś po 16−ej zostałem na galerii sam. Nie je−
stem zwolennikiem siedzenia dla siedzenia, ale
chciałem choć raz być na sesji do końca.

Zawsze miałem szacunek do społeczników. Po−
dziwiam Panią, że poświęca Pani swemu osiedlu ty−
le czasu choć uważam, że nie po ilości godzin pra−
cy nas ocenią. Zdumiewa mnie udział Pani w patro−
lach Straży Miejskiej. Mam nadzieję, że za to chwa−

lą Panią nie tylko funkcjonariusze policji ale i miesz−
kańcy. Przyznam, że nie jestem zwolennikiem za−
stępowania przez Radę takich instytucji jak Urząd
Miasta, policja czy też straż miejska. Co do dyżurów
radnych to zawsze miałem do nich sceptyczny sto−
sunek. Praca radnych, poza braniem przez niektó−
rych diet, jest społeczna. Na takich osiedlach jak Ra−
dziwie wszyscy się znają. Po co jeszcze tracić czas
na dyżury, na które mało kto z mieszkańców przy−
chodzi, pozorować działanie, skoro zainteresowani,
jak trzeba to i tak znajdą członka rady. Lepiej jak
przyjdą na posiedzenie własnej Rady, zainteresują
się przy okazji sprawami osiedla.

Ciekaw jestem, co Pani robi aby pobudzić
mieszkańców do aktywności, do inicjowania, do
współrealizacji różnych osiedlowych przedsięwzięć?
Nie chodzi mi o imprezy realizowane przez Radę za
pieniądze podatników lub sponsorów np. pikniki, na
których wysłuchają muzyki, za banalną odpowiedź
dostaną nagrodę a za darmo kiełbaskę. Co Pani ro−
bi, aby frekwencja przy wyborach do Rady Miesz−
kańców Osiedla przekroczyła choćby 10% i aby kan−
dydowali najlepsi? 

Życzę Pani satysfakcji z pracy społecznej i za−
dowolenia mieszkańców. Namawiam do dyskusji
merytorycznej. Bogusław Osiecki

PS Kiedy przekazywałem powyższy tekst do re−
dakcji, pani Redaktor Naczelna wspomniała iż z kil−
ku rad mieszkańców były głosy bardzo krytyczne co
do artykułów podpisanych przez „radnego osiedlo−
wego”. Krytyczne w stosunku do autora a nie do
spraw, które poruszał. Sam byłem ciekaw, czy kto−
kolwiek z licznych radnych osiedlowych podejmie
z nim dyskusję. Może nie tyle z nim, co na temat fun−
kcjonowania rad mieszkańców. A tu posucha. Ra−
dzę więc „radnemu osiedlowemu”, aby dał sobie i in−
nym spokój. Proszę zwrócić uwagę, że dobrze o ra−
dach mieszkańców mówią i piszą wyłącznie ich
członkowie. 

z redakcyjnej poczty

18 czerwca. Zbliża się godzina 11.
Na terenie bazy surowcowej PERN
„Przyjaźń” S.A. w Plebance rozlega się
potężny huk. Eksplodował ładunek wy−
buchowy podłożony przez terrorystów
na wypełnionym ropą naftową zbiorni−
ku o pojemności 100 tys. m. sześc.
W wyniku eksplozji uszkodzony został
jego dach, a wypływający surowiec za−
czął się palić. Trzy ciężkie samochody
gaśnicze zakładowej straży nie są
w stanie opanować sytuacji. Przybyłe
na pomoc załogi z komendy miejskiej
i Orlenu – również. Zaczyna się ewaku−
acja pracowników, na miejscu jest po−
gotowie, policja. Wtedy do akcji wkra−
czają posiłki z województwa mazo−
wieckiego i ościennych. 

Na szczęście były to tylko manewry
– największe w tym roku na Mazo−
wszu. W akcji pod kryptonimem „Stu−
tysięcznik 2004” brało udział ponad
100 strażaków, użyto 27 ciężkich sa−
mochodów pożarniczych, 8 pomp i 13
działek wodno−pianowych o dużej wy−
dajności. Dodatkowo do podawania
piany gaśniczej (na ćwiczeniach dla
oszczędności zastąpionej wodą) na
dach zbiornika strażacy użyli dwóch
podnośników hydraulicznych o wyso−
kości 42 i 62 metrów. Na najpotężniej−
szy zbiornik paliwowy w Polsce lało się
46 tys. litrów wody na minutę. 

Celem ćwiczeń było m.in. poznanie
warunków do prowadzenia działań ra−
towniczych na terenie zakładu, który
zaliczany jest do grupy stwarzającej du−
że ryzyko powstania poważnej awarii
przemysłowej. Ponadto sprawdzono,
jak układa się współpraca Państwowej
Straży Pożarnej z jednostkami straży
zakładowej, pracownikami służb tech−
nicznych PERN−u oraz gotowość i po−
ziom wyszkolenia ratowników z Mazo−
wieckiej Brygady Obwodowej.

Minęły trzy dni i znów terroryści da−
li o sobie znać. We wtorek (22 czerwca)
celem ich ataku stały się instalacje Ba−
sell Orlen Polyolefins. Zaczęło się od
nieszczelności na połączeniu zbiornika
z rurociągiem dosyłowym. Nastąpił
wyciek gazu i wybuchł pożar. Ogień
objął jeden ze zbiorników oraz ruro−

ciąg, znajdujący się w sąsiedztwie wia−
ty z gazami technicznymi. Natychmiast
została powiadomiona Zakładowa
Straż Pożarna, która podjęła akcję gaś−
niczą. Ewakuowano ludzi z pobliskich
budynków. W tym samym czasie dys−
pozytor zakładu otrzymał anonimową
informację telefoniczną, że na instalacji
w okolicy kompresorów podłożony jest
ładunek wybuchowy. Na miejsce akcji
przybyła policja, funkcjonariusze Cen−
tralnego Biura Śledczego oraz karetka
pogotowia. Oprócz awaryjnego zatrzy−
mania instalacji, znalezienia i wywie−
zienia ładunku wybuchowego, strażacy
z sekcji ratownictwa wysokościowego
musieli ewakuować dwie osoby. Zosta−
ły one ranne podczas wykonywania
prac na dachu budynku. Jedna z nich
był nieprzytomna. Strażacy, aby prze−
nieść ich na ziemię użyli technik alpini−
stycznych i specjalnych noszy. 

Tym razem na szczęście to także by−
ły tylko manewry. Celem było dosko−
nalenie współdziałania oraz integracji
zakładowych służb ratowniczych,
a także sprawdzenie Wewnętrznego
Planu Operacyjno−Ratowniczego Ba−
sell Orlen Polyolefins. W ćwiczeniach
wzięło udział 10 samochodów gaśni−
czych oraz trzy samochody specjalne
z Zakładowej Straży Pożarnej PKN Or−

len, dwa zastępy Państwowej Straży
Pożarnej (10 osób), 12 pracowników
OrlenOchrony i trzy z OrlenMedica.
– Najważniejsze w takich akcjach jest
zatrzymanie wycieku – mówi zastępca
komendanta ZSP Piotr Mironiuk. – Gdy
to nastąpi, praktycznie nie ma proble−
mu z ugaszeniem pożaru. 

Organizatorzy ćwiczeń nie chcieli
mówić o kosztach. – W takich sytua−
cjach ich nie liczymy – powiedział Ka−
rol Sęp, dyrektor ds. produkcji BOP.
– Dla nas najważniejsze jest bezpie−
czeństwo wszystkich pracowników oraz
mienie spółki.

Manewry takie – zgodnie z ustawą
– muszą być przeprowadzane przynaj−
mniej raz na trzy lata. 

Małgorzata Domańska

Zaatakowali 
terroryści!
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Jeszcze w tym roku rozpoczną się
prace przy remoncie Alei Spacerowej
biegnącej od ul. Tysiąclecia do Al. Ko−
bylińskiego. 

Projekt opracowała miejska spółka
projektowa Betek, architekturą zajęła
się Aleksandra Kruszyna−Ksepko. Ale−
ja o długości prawie 300 metrów zmie−
ni całkowicie swój wygląd. Dla ruchu
pieszych zostanie ułożony 5−metrowy
chodnik z szaro−czerwonego polbruku.
Będzie też asfaltowa ścieżka rowerowa
o szerokości 2,5 metra. Ze względów
bezpieczeństwa zostanie ona oddzielo−
na od części spacerowej pasem zieleni
o szerokości 1,25−3 metrów. 

Boczne alejki zostały zaprojektowane
wszędzie tam, gdzie ludzie chodząc do
tej pory na skróty, wydeptali ścieżki
w trawnikach. Powstaną też enklawy

wypoczynkowe, czyli półokrągłe wcię−
cia w deptaku z murkami i ławkami.
Część z nich będzie wykonana z płytek
imitujących cegłę, reszta – metalowa
wolnostojąca. Siedziska będą drewniane. 

Stara zieleń zostanie wycięta; na jej
miejsce zostanie posadzona, m.in.: lipa
drobnolistna, jarząb pospolity, świerk,
klon, topola czarna, tamaryszek, ligustr.
– W sumie zostanie posadzonych 664
krzewów, 27 drzew, 380 bylin i trawy
ozdobne – mówi Marzena Sawicka, kie−
rownik Oddziału Planowania, Projekto−
wania i Realizacji Inwestycji Miejskich.

Zostanie przeprowadzony też specjal−
ny drenaż w celu odprowadzenia wód
opadowych. Prace rozłożone są na dwa
etapy, a ich zakończenie nastąpi w 2005
roku. W budżecie na 2004 rok na tę inwe−
stycję zarezerowano 400 tys. zł. M.D.

Aleja jak nowa

Wydział Inżynierii Lądowej Poli−
techniki Gdańskiej wydał opinię tech−
niczną na temat dokumentacji projekto−
wej płockiego amfiteatru. Przypomnij−
my, że przetarg na wykonanie projektu
wygrał Wojciech Ryżyński z poznań−
skiej firmy Archi Line. Prezydent zlecił
Politechnice sprawdzenie dokumenta−
cji, aby w przyszłości uniknąć robót do−
datkowych, które zwiększyłyby cenę
wykonania inwestycji oraz aby była
pewność, że będzie to obiekt bezpiecz−
ny. Audyt potwierdził, że projekt ze
względu na walory estetyczne i fun−
kcjonalne zasługuje na realizację.

Zespół kontrolujący został podzielo−
ny na kilka ekip, które sprawdziły: ar−
chitekturę i zagospodarowanie terenu,
geotechnikę i fundamentowanie, kon−
strukcje żelbetowe i stalowe, instalacje
sanitarne, energetyczne, techniczne,
wentylację, klimatyzację, akustykę.
Każdy z weryfikatorów sprawdzał ca−
łość opracowania – od zagadnień for−
malno−prawnych, poprzez uzgodnienia,
obliczenia po rozwiązania projektowe.

– Dokumentacja dotyczy dwóch bar−
dzo trudnych technicznie zagadnień
wzmocnienia osuwającego się stoku
Wzgórza Tumskiego i budowy u jego

podnóża skomplikowanej konstrukcji
zadaszenia amfiteatru – czytamy w opi−
nii Politechniki Gdańskiej. – Pochwalić
trzeba projektantów za ciekawą formę
architektoniczną i śmiałe założenia
konstrukcyjne. To pozytywne wrażenie
psuje forma i zawartość dokumentacji
projektowej. 

Branżyści stwierdzili, że niektóre
rozwiązania techniczne oraz dokumen−
tacja wymagają uzupełnienia, m.in.
o zestawienie stali, obliczenia statyczne
czy ochronę antykorozyjną.

Podczas prac naukowcy przeprowa−
dzili wiele rozmów z Wojciechem Ry−
żyńskim. 

– Projektant uwzględnił wszystkie ich
uwagi – mówi kierownik oddziału pla−
nowania, projektowania i realizacji in−
westycji miejskich Marzena Sawicka.
– Tym samym uzyskaliśmy z niezależne−
go i wiarygodnego źródła potwierdze−
nie, że obiekt, powstający w tak trud−
nym i wyjątkowym miejscu z wykorzy−
staniem niestandardowych rozwiązań
technicznych, będzie miejscem bez−
piecznym, zarówno dla ekipy realizują−
cej inwestycję, widzów amfiteatru, jak
i dla płockiej skarpy, która lubi spra−
wiać kłopoty. M.D.

Bezpieczny amfiteatr

Najprawdopodobniej jeszcze w tym
roku Straż Miejska będzie miała nową
siedzibę. 

Wniosek o ogłoszenie przetargu
i wybranie wykonawcy, który wyko−
na adaptację budynku przy ul. Otoliń−
skiej 10 trafił do Wydziału Zamówień
Publicznych. Procedura będzie trwała
osiem tygodni, czyli wykonawcę poz−
namy najprawdopodobniej w sier−
pniu.

Obiekt będzie całkowicie zmienio−
ny. – Projektant działał w pełnym po−
rozumieniu ze strażą, tak aby budynek
był funkcjonalny – mówi Stanisław
Stańczak, dyrektor Wydziału Gospo−
darki Mieszkaniowej. – Dlatego też
niektóre ściany zostaną wyburzone,
inne ustawione. Powstanie jeden no−
wy węzeł sanitarny, inne będą wyre−
montowane.

Budnek ma już nowy dach. Wykona−
ne zostanie też nowe ogrodzenie, odno−

wiona elewacja, a wykonawca uporząd−
kuje także drogi dojazdowe.

Nowa siedziba będzie mieć 486
mkw. powierzchni użytkowej. Znajdą
się tam m.in. pomieszczenia socjalne
dla poszczególnych sekcji, sala odpraw,
pokój zatrzymań, pomieszczenie,
w którym będzie obsługiwany fotora−
dar, pokój, gdzie znajdą się przyrządy
gimnastyczne. Budynek jest dwupiętro−
wy; w części parterowej znajdują się
garaże. 

Dzięki przeprowadzonym zmianom,
swobodnie obok siebie będą mogli pra−
cować mężczyźni i kobiety. Teraz jest
to niemożliwe ze względów lokalo−
wych.

Projekt budynku jest pełen, zawiera
także kosztorysy. – Na adaptację mamy
zarezerwowane pieniądze w budżecie
miasta – wyjaśnia Stanisław Stańczak.
Prace zakończą się najprawdopodob−
niej jeszcze w tym roku. M.D.

Czekają na 
przeprowadzkę

W poprzednim numerze informowaliśmy o planach przebudowy i powiększenia
wybiegu dla lwów w płockim zoo. Wszystko wskazuje na to, że zwierzęta te prze−
prowadzą się do nowego mieszkania pod koniec września, gdyż wykonawca ma 3
miesiące na realizację tego zadania. W przetargu na budowę nowego wybiegu
wraz z oświetleniem swoje oferty złożyło 9 firm; wybrano Firmę Remontowo−Bu−
dowlaną ”Lipowski” z Płocka, która wykona to zadanie za 426 tys. zł brutto.

Przypomnijmy, że nowy wybieg imitować będzie środowisko naturalne, w ja−
kim żyją lwy na wolności, a od zwiedzających odgradzać je będzie solidne szkło,
umożliwiające podziwianie króla zwierząt w całej okazałości. (j)

Mieszkanie dla lwów

Remont świątyni
Przez całe wakacje trwać będzie konserwacja

płockiej katedry, którą przeprowadzi dr Jadwiga Łu−
kaszewicz z toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja
Kopernika. Konserwacja obejmie: herb, rozetę oraz
portal znajdujące się nad głównym miejscem do
świątyni. Oczyszczone zostaną wszystkie detale
oraz zabite bakterie, którymi są pokryte poszczegól−
ne elementy. Łukaszewicz uzupełni ubytki i wzmoc−
ni kamień. Następnie do prac przystąpi firma, która
oczyści ściany. Koszty konserwacji obliczono na ok.
40 tys. zł. Podzielą się nimi parafia, konserwator
oraz mazowiecki Urząd Marszałkowski.        (m.d.)
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Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji 
Sanitarno−Epidemiologicznej o jakości wody wodociągowej w maju 2004 r.

œrednia max œrednia max

1 2 3 4 5 6 7
1. Temperatura, 0C 13 15 - - -
2. Barwa, mg Pt/l 0 10 1 1 15
3. Mêtnoœæ, NTU 0,43 2,38 0,53 0,76 1
4. Odczyn, pH 7,5 7,8 7,5 7,5 6,5-9,5
5. Przewodnoœæ, µS/cm 759 801 802 808 2500
6. Smak akceptowalny
7. Zapach akceptowalny
8. Amoniak, mg/l 0,15 0,21 0,21 0,24 0,5
9. Azotany, mg/l 4,8 6,4 3,66 3,72 50
10. Azotyny, mg/l <dgo 0,007 0,009 0,017 0,5
11. Chlor wolny, mg/l                  <dgo 0,04 0,05 0,09 0,1 - 0,3
12. Chlorki, mg/l 88 89 - - 250
13. Fluorki, mg/l  - - 0,50 0,51 1,5

14. Fosfor, mg P2O5/l 0,56 0,84 - - -
15. Glin, mg/l <dgo 0,05 nw nw 0,2
16. Magnez, mg/l 15 16 - - 125
17. Wapñ, mg/l 81 82 - - -
18. Mangan, mg/l <dgo 0,02 0,02 0,03 0,05
19. ¯elazo ogólne, mg/l 0,05 0,39 0,02 0,04 0,2

20. Twardoœæ, mg CaCO3/l 263 267 - - 60 - 500
21. Ogólny wêgiel org., ppm 5,3 5,7 - - -

22. Utlenialnoœæ, mgO2/l 2,7 3,3 - - 5

Próbki wody pobrane przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 35 punktach poboru w ró¿nych rejonach miasta

œrednia max œrednia max

1 2 3 4 5 6 7

23. Arsen, mg/l 0 0 - - 0,01
24. Kadm, mg/l 0 0 nw nw 0,003
25. Nikiel, mg/l 0 0 - - 0,02
26. O³ów, mg/l 0 0 0,0025 0,0057 0,05
27. Cynk, mg/l 0,045 0,073 - - -
28. MiedŸ, mg/l 0 0 - - 2,0
29. Chrom, mg/l 0 0 nw nw 0,05
30. Rtêæ, mg/l 0 0 - - 0,001
31. Srebro, mg/l 0 0 - - -
32. Wanad, mg/l 0 0 - - -
33. Cyjanki, mg/l 0,05
34. Chloryny, µg/l 160,4 163,7 - - 200
35. Chlorany, µg/l 31,3 31,6 - - 200
36. Bromodichlorometan, µg/l - - 0,10 0,17 15
37. Bromoform, µg/l - - 0,89 0,95 -
38. Chloroform, µg/l - - 0,14 0,25 30
39. Dibromochlorometan, µg/l - - 0,31 0,35 -

40.
Trójhalometany, µg/l               
(suma 36-39)

- - 1,44 1,62 150

41. Benzo/a/piren, µg/l 0,0003 0,0004 poni¿ej 0,002 poni¿ej 0,002 0,01
42. Benzeno(b)fluoranten,µg/l 0,0003 0,0004 poni¿ej 0,005 poni¿ej 0,005 -
43. Benzeno(k)fluoranten,µg/l 0,0003 0,0005 poni¿ej 0,005 poni¿ej 0,005 -
44. Benzeno(ghi)perylen,µg/l 0,0004 0,0005 poni¿ej 0,005 poni¿ej 0,005 -
45. Indeno(1,2,3-c,d)piren,µg/l <0,0005 <0,0005 poni¿ej 0,005 poni¿ej 0,005 -

46.
Wielopierœcieniowe wêglowodory 
aromatyczne - suma, µg/l

0,0011* 0,0014* - - 0,100*

* - wartoœæ oznacza sumê stê¿eñ wyszczególnionych zwi¹zków:
benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, benzeno(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren
Próbki wody pobrane przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 3 punktach poboru w ró¿nych rejonach miasta
Próbki wody pobrane przez PSSE w P³ocku w 5 punktach poboru próbek wody w ró¿nych rejonach 
miasta P³ocka (SUW P³ock, ul.Górna 56)

  Dopuszczalne zakresy 
wartoœcix) Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej

0

akceptowalny
akceptowalny

L.p. Parametry i wskaŸniki
"Wodoci¹gi P³ockie" Powiatowa Stacja S-E

L.p. Parametry i wskaŸniki

akceptowalny

  Dopuszczalne zakresy 
wartoœcix) 

akceptowalny

"Wodoci¹gi P³ockie"

Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej
Powiatowa Stacja S-E

Wodociąg publiczny "Góry"

œrednia max œrednia max

1 2 3 4 5 6 7

1. Barwa, mg Pt/l 5 5 - - 15
2. Mêtnoœæ, NTU 0,43 0,50 - - 1

3. Odczyn, pH 7,5 7,6 - - 6,5-9,5
4. Zapach - - akceptowalny

5. Chlor wolny, mg/l                  0,04 0,08 - - 0,1 - 0,3
6. Mangan, mg/l 0,02 0,02 - - 0,05

7. ¯elazo ogólne, mg/l 0,02 0,02 - - 0,2

8. Arsen, mg/l - - 0,01
9. Kadm, mg/l - - 0,003
10. Nikiel, mg/l - - 0,02
11. O³ów, mg/l - - 0,05
12. Cynk, mg/l - - -
13. MiedŸ, mg/l - - 2,0
14. Chrom, mg/l - - 0,05
15. Rtêæ, mg/l - - 0,001

0
0,014

0

0

akceptowalny

0
0

0
0

L.p. Parametry i wskaŸniki Powiatowa Stacja S-E"Wodoci¹gi P³ockie"   Dopuszczalne zakresy 
wartoœcix) Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej

O P I N I A
Państwowego Powiatowego Inspek−

tora Sanitarnego w Płocku dotycząca
jakości wody w sieci wodociągowej w
mieście Płocku produkowanej przez
Stację Uzdatniania Wody w: Płocku,
ul. Górna 56b oraz Płocku − Góry w
miesiącu maju 2004 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Płocku na podstawie
przedstawionych wyników  badań fi−
zyko  −  chemicznych i bakteriologicz−
nych wody wykonanych przez labora−
torium ,,Wodociągów Płockich"  Sp. z
o.o. w Płocku oraz raportów badań
próbek wody wykonanych przez Labo−
ratorium Powiatowej Stacji Sanitarno −
Epidemiologicznej w Płocku w punk−
tach sieci różnych rejonów miasta
Płocka stwierdza, że:

* jakość wody (produkowana przez
SUW Płock, ul. Górna 56)  w  bada−
nym zakresie fizykochemicznym od−
powiadała wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
poza przekroczeniami maksymalnymi
wartości następujących wskaźników i
parametrów: − mętność − 4,82 % w od−
niesieniu do 83 oznaczeń, − żelazo
ogólne − 2,41 % w odniesieniu do 83
oznaczeń.

W zakresie przeprowadzonych ba−
dań mikrobiologicznych na ogólną
liczbę 83 badań nie notowano przekro−
czeń w stosunku do normatywów za−
wartych w załączniku nr 1 do wyżej
cytowanego rozporządzenia, tj. liczby
bakterii grupy coli typu kałowego,
liczby bakterii grupy coli, paciorkow−
ców kałowych (enterokoki). 

Odnotowano 1 przypadek przekro−
czenia liczby clostridiów redukujących
siarczyny, 3 przypadki przekroczenia
ogólnej liczby kolonii hodowanych w
37o C przez 24 h (w odniesieniu do 83
pobranych próbek) oraz 25 przypad−
ków przekroczenia ogólnej liczby ko−
lonii hodowanych w temperaturze
220C przez 72 h ( w odniesieniu do 83
pobranych próbek).

* Jakość wody (produkowana przez
SUW Płock − Góry)  w  badanym za−
kresie fizykochemicznym i bakteriolo−
gicznym odpowiadała wymaganiom
określonym w wyżej cytowanym roz−
porządzeniu.

Woda pobrana przez "Wodociągi Płockie" w 5
punktach poboru sieci wodociągowej; ozna−
czenia od 8 − 15 wykonane w wodzie pobranej
w 1 punkcie poboru. Woda była pobrana przez
Powiatową Stację Sanitarno − Epidemiologicz−
ną  w Płocku  
x) W przypadku podania jednej wartości  dol−

na wartość zakresu wynosi zero
,, − " w kolumnie 3,4,5,6  nie oznaczano
,, − " w kolumnie 7   brak unormowania
nw −  nie wykryto
Wynik <dgo oznacza zawartość poniżej dolnej

granicy oznaczalności, która wynosi:
Azotyny − 0,003 mg/l, Glin − 0,04 mg/l, Chlor

wolny − 0,03 mg/l, Mangan − 0,01 mg/l, 
Wynik 0 oznacza zawartość poniżej dolnej

granicy oznaczalności, która wynosi: Rtęć
(Hg) − 0,3 µg/l, Chrom (Cr) − 0,003 mg/l,
Kadm (Cd) − 0,001 mg/l, Ołów (Pb) − 0,01
mg/l, Miedź (Cu) − 0,002 mg/l, Arsen (As) −
0,01 mg/l, Srebro (Ag) − 0,003 mg/l, Nikiel
(Ni) − 0,005 mg/l, Wanad (V) − 0,002 mg/l, Cy−
janki (CN) − 0,05 mg/l.
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*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*

Pomysł narodził się spontanicznie,
w pewien chłodny, październikowy
wieczór. 

– Wspólnie z ks. Jerzym Cichockim,
wikariuszem w płockiej farze zastana−
wialiśmy jak zagospodarować czas mło−
dzieży zrzeszonej w różnych kółkach za−
interesowań, działających przy parafii
św. Bartłomieja – mówi Sławek Szaru−
ga, dziennikarz Radia Plus i od niedaw−
na komendant Maltańskiej Służby Me−
dycznej w Płocku. – Zdecydowaliśmy się
na kurs pierwszej pomocy.

Co dalej

Na zorganizowane pod egidą PCK
cotygodniowe spotkania przychodziło
początkowo 30 osób. Do pracy z mło−
dzieżą udało się namówić Edytę Ko−
peć – pielęgniarkę oraz lekarza – Sabi−
nę Kańtoch. Zajęcia odbywały się raz
w tygodniu, po dwie godziny, aż do
końca stycznia. Niestety, po drodze
połowa osób wykruszyła się. Do egza−
minu końcowego stanęło 12 osób.
Wszyscy zdali. – Przez te pół roku
bardzo zżyliśmy się ze sobą – mówi
Sławek Szaruga. – Pozostało pytanie:
co dalej? Czy wiedza teoretyczna zo−
stanie wykorzystana w praktyce? I tak
któregoś wieczora, surfując w interne−
cie, znalazłem stronę Maltańskiej
Służby Medycznej. Wspólnie z ks. Je−
rzym Cichockim pojechali na spotka−
nie do Krakowa. Omówili szczegóły.
Potem musieli poczekać dwa miesiące
na instruktorów. Pod koniec kwietnia
odbyły się szkolenia. Z dwunastu osób
grupa rozrosła się do 34. Są wśród
nich uczniowie Małachowianki, Ja−
giellonki, III L.O., Studium Medycz−
nego oraz pielęgniarki i ratownicy me−
dyczni. Asystentami duchowymi zo−
stali ks. Jerzy Cichocki i ks. Tomasz
Pełszyk, salezjanin. 

Organizacja skupia w sobie prak−
tykujących katolików. Każdy, kto
do niej przystąpi działa w imię zasa−
dy niesienia pomocy drugiemu czło−
wiekowi. Każdy wykonuje swoje
zadanie charytatywnie, nie pobiera−
jąc za nic wynagrodzenia. Musi
mieć jedynie skończone 16 lat
i zdany kurs pierwszej pomocy.

– Nie jesteśmy żadną konkurencją
dla pogotowia – podkreśla komen−
dant płockiego oddziału MSM. – Do
nas należy udzielanie tej pierwszej,
przedmedycznej pomocy, tylko do
przyjazdu karetki.

Pierwsze akcje

Choć działają zaledwie dwa miesią−
ce, płoccy maltańczycy pracowali już
przy kilku dużych imprezach. Pier−
wszą był Dzień Dziecka w płockiej
Stanisławówce. Pod ich opieką było
blisko 1000 osób. Zabezpieczali rów−

nież procesję Bożego Ciała, z katedry
do kościoła św. Jana, oraz Spartakiadę
Młodzieży. W niedzielę 20 czerwca
oddział zainaugurował oficjalnie swo−
ją działalność. 

Gdy imprezy odbywają się w jed−
nym miejscu, stawiają duży wojskowy
namiot, tzw. „dziesiątkę”, w którym
działa punkt medyczny. Patrole mal−
tańskie cały czas są w ruchu. Łatwo
ich rozpoznać, po charakterystycz−
nych koszulkach z krzyżem maltań−
skim na plecach i torbą medyczną na
ramieniu. Jednak skompletować
umundurowanie i podstawowy sprzęt
nie jest łatwo. Stowarzyszenie jest
młode, działa non−profit, więc wszyst−
ko zależy od hojności sponsorów. 
– Szukamy środków na zakup koszul
z kieszonkami i pagonami, niebie−
skich, białych lub stalowych, które
stanowią charakterystyczny ubiór
maltańczyków – mówi Szaruga. – Naj−
ważniejszym problemem jest jednak
brak krótkofalówek, które przy maso−
wych imprezach są po prostu niezbęd−
ne. Komendant płockiego oddziału
marzy również o własnym transporcie
sanitarnym. 

Spotkania Maltańskiej Służby Me−
dycznie obywają się w każdą środę
o godz. 18. w płockiej farze (tel. kon−
taktowy. 0 503 379 182). (r. ł.)

Miał być tylko kurs pierwszej pomocy, a powstało stowarzyszenie. Wszystko przez internet i prze−
świadczenie, że nauki nie powinny iść na marne. 

Maltańczycy w Płocku

Zakon Maltański
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników

Świętego Jana Jerozolimskiego zwany Mal−
tańskim został założony w 1099 roku w Jero−
zolimie, na bazie już istniejącego hospicjum,
w którym opiekowano się pielgrzymami. Czas
założenia zakonu zbiegł się z pierwszą wypra−
wą krzyżową. Wielką sławę zyskał największy
w Europie zakonny szpital (Lazzaretto) na Mal−
cie, stosowano w nim nowoczesne techniki le−
czenia. Zakon przetrwał na Malcie w zasadzie
do końca XVIII wieku. W 1834 r. zakon prze−
niesiono do Rzymu, gdzie siedziba znajduje
się do dzisiaj w pałacu przy Via Condotti 68.

Dziś jest podmio−
tem prawa międzyna−
rodowego – pań−
stwem suwerennym
(bez terytorium). Za−
kon Maltański utrzy−
muje stosunki dyplo−
matyczne w randze
ambasadora z ponad
osiemdziesięcioma
państwami, a także
współpracuje z liczny−
mi organizacjami mię−
dzynarodowymi. Głową
Zakonu, a zarazem głową
państwa jest Wielki Mistrz
– obecnie, obrany w 1988 Brytyj−
czyk Fra’Andrew Bertie, który podlega
bezpośrednio Papieżowi. Zakon posiada
własny rząd, sądownictwo, system monetar−
ny, wydaje znaczki pocztowe. Obecnie Zakon
skupia ponad 12 tysięcy kawalerów, z których
większość legitymuje się pochodzeniem szla−
checkim. Polscy kawalerowie maltańscy zgru−
powani są w Związku Polskich Kawalerów
Maltańskich, który liczy około 150 członków.
Związek zajmuje się działalnością charytatyw−
ną w zakresie lecznictwa i medycyny.

Maltańska 
Służba Medyczna

Maltańska Służba Medyczna jest sto−
warzyszeniem, które odwołuje się do ide−
ałów, jakimi kierowali się członkowie za−
konu i jego naczelnej dewizy: „ochrona
wiary i pomoc potrzebującym”. Stowa−
rzyszenie zajmuje się medycznym zabez−
pieczeniem pielgrzymek i uroczystości
religijnych, zawodów sportowych, kon−
certów, kongresów, jak również innych
imprez kulturalnych, np. turnieje rycer−
skie. W Polsce działają 24 oddziały MSM.

Zarząd główny mie−
ści się, od 1990 r.,
w Krakowie. Płocki
oddział jest naj−
młodszy i działa od
30 kwietnia.

Za swoje najwię−
ksze osiągnięcia
polscy maltańczycy
uważają zabezpie−
czenia pielgrzymek
Ojca Świętego Jana
Pawła II w 1991,

1995, 1997, 1999
oraz w 2002 roku.

Niektóre oddziały −w ra−
zie potrzeby – mogą tran−

sportować chorych i poszko−
dowanych własnymi karetkami

(reanimacyjnymi lub wypadkowymi,
z pełną obsadą). MSM prowadzi działal−
ność wychowawczą wśród młodzieży.
Współpracuje z bratnimi organizacjami
w Europie, t. j. Malteser Hilfsdienst, Or−
der of Malta Ambulance Corps.

Maltańczycy w Polsce działają pod pa−
tronatem i z przyzwolenia Związku Polskich
Kawalerów Maltańskich.
(www.malta−sluzba.med.pl/)

Międzynarodowe badania
kliniczne udowodniły, że in−
wazyjne metody leczenia
zawału serca przynoszą
lepsze efekty niż stosowane
dotychczas metody farma−
kologiczne.

Szansa dla 
zawałowców

Być może niedługo mieszkańcy
Płocka i okolic będą mogli skorzy−
stać z tego dobrodziejstwa, o ile...
znajdą się 4 mln złotych na zakup
angiografu z osprzętem. Pieniądze
to, jak zwykle, największa przeszko−
da, bo Wojewódzki Szpital Zespolo−
ny ze swej strony do uruchomienia
nowego oddziału jest prawie przygo−
towany. Dysponuje 63−łóżkowym
oddziałem kardiologicznym, fun−
kcjonującym od ponad 35 lat i do−
świadczoną kadrą, chętną podjąć no−
we wyzwanie.

– Intensywnie szkolimy się – mówi
dr Andrzej Drzewiecki – kardiolog
z Winiar. – Mamy zagwarantowaną
współpracę w tej dziedzinie ze Szpi−
talem Klinicznym MSWiA, Kliniką
Kardiologii i Kliniką Kardiochirur−
gii w Warszawie. Kierownik Kliniki
Kardiologii Inwazyjnej prof. Robert
Gil był naszym gościem w Płocku 18
czerwca i wygłosił bardzo interesu−
jący wykład, oferując pomoc przy
wdrażaniu nowej metody leczenia
zawałów.

Inwazyjne leczenie ostrych zespo−
łów wieńcowych zalecane jest przez
Europejskie i Polskie Towarzystwa
Kardiologiczne, a także umieszczo−
ne zostało w ”Narodowym progra−
mie profilaktyki i leczenia chorób
układu sercowo−naczyniowego”. 

Podstawowym warunkiem sku−
teczności tej metody jest jej zasto−
sowanie w ciągu 1,5−2 godzin od
czasu wystąpienia bólu zawałowe−
go. Tymczasem Płock oddalony
jest o ponad 100 km od najbliższe−
go ośrodka, prowadzącego leczenie
inwazyjne (w Warszawie) i odleg−
łość ta sprawia, że praktycznie ża−
den pacjent z naszego miasta i oko−
lic z tej metody skorzystać nie mo−
że.

Oddział w Płocku mógłby objąć
opieką około 500 tys. mieszkańców:
z Płocka, Sierpca, Gostynina, a także
Żuromina, Kutna czy Sochaczewa,
skąd dojazd mieściłby się w prze−
dziale maksimum dwóch godzin. Pa−
cjenci mieliby szansę na szybszą po−
moc i zminimalizowanie trwałych
uszkodzeń mięśnia sercowego.

Szpitala nie stać na tak poważną
inwestycję z własnych środków;
pomogą sponsorzy (pilnie poszuki−
wani) lub Unia Europejska. Komu
bardziej zależy na wyrównaniu
szans zawałowców z Płocka i du−
żych ośrodków, w których metoda
inwazyjnego leczenia jest stosowa−
na? E.J.
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Radni wysłuchali sprawozdania nt.
wykupu gruntów pod drogi dojazdowe,
które będą prowadzić do nowego mostu.
– Na drugim i trzecim odcinku pozyska−
liśmy już 100 proc. gruntów – mówił An−
drzej Hancyk, pełnomocnik ds. przepra−
wy mostowej. – Na czwartym odcinku
pozostało do wykupienia sześć działek,
co stanowi 3 proc. całego obszaru.

Pełnomocnik wyjaśnił, że w tej chwi−
li niemożliwe jest nabycie tych tere−
nów, gdyż nieuregulowany jest stan
prawny działek lub właściciele nie zga−
dzają się na sprzedaż. 

W latach 1998−2002 wykupiono
grunty o powierzchni 8,5 ha w pasie
drogowym za 1,3 mln zł i ponad 20 ha
poza pasem za 1,7 mln zł. 

– W tym czasie metr kwadratowy zie−
mi kosztował średnio 10 zł – mówił
Piotr Nowicki. – A dwa lata później już
15 zł. Oznacza to, że cena wzrosła 50
proc. Jak to możliwe?

– Stosujemy jasne zasady wykupu
– wyjaśniał prezydent Mirosław Mi−
lewski. – Ceny ustalone są przez rze−
czoznawców. Nie płacimy nawet zło−
tówki więcej. 

Prezydent wytłumaczył, że każda
działka wyceniana jest indywidualnie
i porównywanie cen jest niezasadne.
Inaczej zostały wycenione grunty na
Radziwiu, a inaczej w okolicach ulicy
Wyszogrodzkiej.

– W 1998 i 1999 roku wykupywano
grunty po cenach wyższych niż ustalone

przez rzeczoznawców – mówił. – Teraz
tego nie stosujemy. Poza tym wykupuje−
my tylko te tereny, które leżą w pasie
drogowym, a nie tak jak kilka lat temu,
również poza nim.

– Przez cztery lata od 1998 roku wy−
kupiono grunty za ponad 3 miliony zło−
tych – dopowiadała Violetta Kulpa.
– Na działki poza pasem drogowym wy−
dano 1,6 miliona. Teraz należałoby je
sprzedać, gdyż są one niepotrzebne.

Radny Zygmunt Buraczyński próbo−
wał przekonywać, że znajdą się inwe−
storzy, którzy wykorzystają tereny
przyległe do mostu i założą tam swoje
firmy. – Decyzję o wykupieniu gruntów
wokół przeprawy pozostawmy biznes−
menom – argumentował Mirosław Mi−
lewski. – To nie jest zadanie gminy.

Radnych interesował termin ukoń−
czenia budowy dróg dojazdowych. – 21
maja złożyliśmy wniosek o pozwolenie
na budowę na drugim odcinku – wyjaś−
niał Prezydent. – W maju złożyliśmy
także wniosek o fundusze z Unii Euro−
pejskiej. 

Decyzje miały zapaść do końca
czerwca, ale procedury zostały prze−
dłużone. – Dopóki nie będziemy wie−
dzieli czy dostaniemy pieniądze
z Unii, nie możemy ogłosić przetargu
– mówił Mirosław Milewski. – Je−
stem jednak przekonany, że termin
budowy dróg dojazdowych zostanie
dotrzymany. Jedynie może się opóźnić
o 2−3 miesiące. M.D.

Jasne zasady wykupów

Radni większością głosów zgodzili
się na zaciągnięcie dwóch kredytów
preferencyjnych. Jeden – w kwocie 375
tys. zł – zostanie przeznaczony na dofi−
nansowanie przygotowania projektu in−
westycyjnego, dotyczącego rozbudowy
Liceum im. Wł. Jagiełły. Drugi – w
kwocie 500 tys. zł – zostanie wykorzy−
stany na przebudowę i modernizację
ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą.
Kredyty zostaną zaciągnięte na prefe−
rencyjnych warunkach z Banku Gospo−
darstwa Krajowego. Zostaną spłacone
do 2007 roku z budżetu miasta. Opro−
centowanie wyniesie 0,5 stopy redy−
skontowej weksli. 

– Kredyty te nie powiększą długu
miasta – wyjaśnił prezydent Mirosław
Milewski. – Mieszczą się one w przewi−
dywanym zadłużeniu. Warunki kredy−
tów są preferencyjne, między innymi
dlatego, aby gmina mogła starać się
o pieniądze z Unii Europejskiej. 

Obydwa projekty zarejestrowane są
w bazie danych Ministerstwa Gospo−

darki, Pracy i Polityki Socjalnej. – Jeśli
będą duże opóźnienia w przyznawaniu
środków unijnych, będziemy wykorzy−
stywać własne środki – zapewnił Prezy−
dent. – Obie inwestycje zostaną na
pewno zrealizowane.

Na razie miasto musi czekać, gdyż
pieniądze przyznawane są tylko na
jeszcze nie rozpoczęte inwestycje. 

Piotr Nowicki zastanawiał się, czy
zaciągnięcie kredytu na Jagiellonkę,
jest zasadne, gdyż Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków wydał negatywną
opinię na temat rozbudowy szkoły.
– Koncepcja projektanta jest zła. Za−
kłada tylko zwiększenie kubatury – od−
czytał radny.

– To tylko opinia, a nie decyzja, bo
o nią jeszcze nie wystąpiliśmy – przeko−
nywał Mirosław Milewski. – We wnio−
sku złożonym do konserwatora są uw−
zględnione wszystkie jego wytyczne.
Dlatego wierzę, że jego decyzja będzie
pozytywna. (m.d.)

Inwestycje na kredyt

Poprzednia uchwała, podjęta w grud−
niu ubiegłego roku, obowiązywała od 1
lutego do 31 lipca 2004 r. W tym czasie
miał zostać wypracowany kompromis
pomiędzy mieszkańcami Borowiczek,
którzy chcieli, aby rozszerzyć granicę
I strefy a taksówkarzami, którzy tego
nie chcieli.

22 kwietnia Rada Mieszkańców
Osiedla Borowiczki podjęła uchwałę
o pozostawieniu II strefy taryfowej na
terenie osiedla. Warunkiem było uru−
chomienie autobusów Komunikacji

Miejskiej bezpośrednio z osiedla do
PKN Orlen. Od 1 lipca przedłużono
więc kursy linii nr 35 o osiedla Imielni−
ca i Borowiczki. 

Tym samym, teraz maksymalna opła−
ta początkowa, jaką może pobrać tak−
sówkarz (opłata za wynajęcie taksówki
i przejazd pierwszego kilometra) wyno−
si 4 zł. Za każdy następny kilometr ci,
którzy chcą dojechać do Borowiczek,
muszą zapłacić 2,70 zł, czyli o 0,90 zł
więcej niż poruszający się po strefie
pierwszej. (m.d.)

Radni zmienili uchwałę w sprawie określenia stref (stawek tary−
fowych) oraz ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy
przewozie taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie Płocka. 

Borowiczki 
w II strefie

Obligacje na lata
Radni zatwierdzili szczegółowe warunki emisji obligacji gminnych. Umożliwi

to powierzenie uprawnionemu podmiotowi czynności związanych z przeprowa−
dzeniem i obsługą emisji. Obligacje gminne na okaziciela o wartości nominalnej
100 tys. zł każda, na łączną kwotę 40 mln zł, będą emitowane w 2004 roku w 10
seriach. Czas emisji został rozłożony na 6−15 lat. Ich wykup nastąpi w latach
2010−2019 z dochodów budżetu miasta. (m.d.)

Będzie cieplej
Płocka Energetyka Cieplna dostała poręczenie finansowe z tytułu zaciągnięcia

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4,3 mln zł zostanie przeznaczone na budowę sieci cieplnej magistrali „C”. Umoż−
liwi ona rozwój budownictwa miejskiego na Podolszycach Północ i Południe, Bo−
ryszewo oraz Jędrzejewo. Ponadto znacznie poprawi się układ ciśnień oraz zwię−
kszy się przepustowość sieci. Dzięki temu większa ilość ciepła będzie mogła być
dostarczana do starej części miasta. (m.d.)

Rondo u zbiegu ulic: Gałczyńskiego,
Dobrzyńskiej i Na Skarpie będzie nosić
nazwę Haliny, Jana i Tadeusza Grab−
skich. Z taką propozycją wystąpił ob−
wód płocki Związku Harcerstwa Rze−
czypospolitej, a radni ją zaakceptowali. 

Halina Grabska zginęła w obronie
Lwowa. Jan i Tadeusz, członkowie
Polskiej Organizacji Wojskowej,
w listopadzie 1918 roku wzięli udział
w rozbrajaniu Niemców na ulicach
Płocka. Potem Jan wstąpił do Wojska
Polskiego i zginął w walce na froncie
galicyjskim. Pośmiertnie został odz−
naczony Krzyżem Walecznych. Tade−
usz, mimo kłopotów zdrowotnych,
wyruszył jako ochotnik z odsieczą dla

Lwowa. Został ranny podczas walk
w Galicji, następnie wrócił do Płocka,
gdzie zmarł w wyniku doznanych
obrażeń. 

Trumny ze zwłokami Haliny i Jana
Grabskich zostały sprowadzone do
Płocka 25 marca 1924 roku. 

Radni zdecydowali także, że w na−
szym mieście przybędzie ulica Michała
Ciechomskiego. Powstała ona w wyni−
ku podziału nieruchomości w rejonie
ul. Ciechomickiej i Semestralnej. Mi−
chał Ciechomski był chorążym socha−
czewskim, założycielem i właścicielem
majątku „Ciechomice”. Nazwę dla no−
wej ulicy zaproponowała Rada Miesz−
kańców Osiedla Góry. (m.d.)

Nowe ulice
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Miasto, po zapoznaniu się ze stano−
wiskiem komisji ds. rokowań, podjęło
decyzję o odstąpieniu od wyboru inwe−
stora, który miał nabyć do 34 proc.
udziałów Płockiej Energetyki Cieplnej.
Przypomnijmy, że negocjacje prowa−
dzone były z: płockim Orlenem, Ener−
getyką Cieplną Opolszczyzna oraz
Konsorcjum Zakładu Energetycznego.

Negocjacje odbywały się na trzech
płaszczyznach, m.in. brana była pod
uwagę ilość udziałów, które chciała
przejąć firma. Ponadto przedsiębior−
stwa musiały zaoferować pakiet inwe−
stycyjny oraz przedstawić pakiet socjal−
ny, który negocjowany był z przedsta−
wicielami związków zawodowych. 

Po wielomiesięcznych rokowaniach
okazało się, że propozycje przedstawio−

ne przez inwestorów nie spełniają ocze−
kiwań wspólnika, czyli Gminy Płock.
Decyzja jest równoznaczna z zakończe−
niem procesu prywatyzacyjnego, przy
proponowanej koncepcji.

– Zaproponowane warunki nie były
satysfakcjonujące dla miasta – wyjaś−
nia prezydent Mirosław Milewski.
– Nie chroniły interesów gminy.

– Czy miasto rozważa prywatyzację
firmy w 80 proc.? – pytał na sesji Rady
Miasta Lech Latarski.

Prezydent przyznał, że miasto zasta−
nawia się nad taką formą prywatyzacji
spółki. 

– Przeprowadzamy bardzo dokładne
analizy – powiedział. – Za dwa, trzy
miesiące powinniśmy podjąć decyzję. 

(m.d.)

PEC zostaje 

W dniu św. Krzysztofa – patrona kie−
rowców – Komunikacja Miejska otrzy−
mała certyfikat systemu zarządzania ja−
kością ISO 9001:2001. Został on nada−
ny przez Polskie Centrum Badań i Cer−
tyfikacji. 

ISO zapewnia jasne procedury dla
klientów oraz wysoką jakość usług.
Nad wdrożeniem systemu spółka pra−
cowała ponad rok. Pracownicy przeszli
specjalistyczne szkolenia, opracowano
specjalne procedury w kontaktach
z klientami. – Na certyfikat pracowali
wszyscy: pracownicy, zarząd, związki
zawodowe – powiedział prezes KM
Mieczysław Magierski. – Dzięki nim
mamy zagwarantowaną wysoką jakość
usług. Certyfikat jest nam niezbędny,
aby z powodzeniem konkurować na
rynku Unii Europejskiej.

– Cieszę się, że spółka miejska zdo−
była ISO – mówi zastępca prezydenta
Dariusz Zawidzki. – Teraz zaczyna
się poważna gra rynkowa: firma mo−
że konkurować z innymi przewoźnika−
mi. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce,
jeśli chodzi o uzyskanie certyfikatu
zarządzania jakością dla miejskiej
komunikacji.

Komunikacja Miejska w Płocku zo−
stała powołana w 1960 roku jako Miej−
ska Komunikacja Autobusowa. W dniu
otwarcia firma posiadała osiem autobu−
sów marki „San H 01”. Zatrudniała 16
kierowców, 16 konduktorów, 4 monte−
rów warsztatowych, 3 kontrolerów ru−
chu i 9 pracowników umysłowych.
Obecnie w firmie pracuje prawie 400
osób, a po płockich ulicach jeździ po−
nad 100 autobusów. (m.d.)

ISO dla przewozów

Radni wyrazili zgodę na obniżenie kapitału zakładowego Agencji Rewitalizacji
Starówki o 585 tys. zł. W związku z tym 1170 udziałów po 500 zł każdy zostanie
umorzonych. Środki pochodzące z umorzenia zostaną wykorzystane na pokrycie
strat spółki za 2003 rok. Kapitał ARS−u wynosi teraz 13 mln 480 tys. zł. 

– Czy gmina dofinansowuje spółkę? – dopytywał Sławomir Goszkowski. 
– W tym roku spółka dostała milion złotych na rewitalizację Starówki – wyjaś−

nił zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki. – Zastanawiamy się czy dalej ją dofi−
nansowywać, gdyż przez wiele lat nie otrzymywała pieniędzy i straty są duże. Na
pewno nie możemy co roku przeznaczać tak wysokich kwot na funkcjonowanie
spółki. Może rozwiązaniem jest, aby ARS sam pozyskiwał pieniądze na swoją dzia−
łalność. (m.d.)

Jaki ARS?
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W 15. już edycji ”Hecy”, organizo−
wanej przez Młodzieżowy Dom Kultu−
ry uczestniczyło 21 grup teatralnych.
Trzy dni trwało teatralne święto połą−
czone z warsztatami i dyskusjami
o sztuce. W tegorocznym festiwalu uz−
nanie jury zyskał bardzo dojrzały spek−
takl włyńskich harcerzy – „Wielki
Targ”, opisujący codzienne życie
dziecka na wsi oraz niezwykle barwny
i bajeczny „Alibaba i 40 rozbójników”
zespołu „Zenit” z Białegostoku. Nagro−
dzony został również płocki „Promy−
czek” (SP Nr 18) za spektakl „Brzydkie
kaczątko”. Laureat tegorocznej „Blagi”
doceniony został wyróżnieniem rów−
nież przez dziecięce jury. Na najwię−
ksze uznanie, zdaniem najmłodszych
jurorów zasłużyło jednak Małe Stu−
dium Teatralne i Suplement z Zielonej
Góry za przedstawienie „Na strychu”. 

Witrażowe statuetki Króla Maciusia
za pracę artystyczną otrzymali również
opiekunowie grup, m. in. Beata Jasz−
czak za korczakowską pracę z Grupą
Podwórkową „Tumska 9” (POKiS)
oraz Barbara Ziąbkowska i Anna Po−
piołek, wychowawczynie grupy teatral−
nej „Tęcza” (MP Nr 3).

Podczas tegorocznej Hecy podsumo−
wano dwa kulturalno – oświatowe pro−

jekty, realizowane z Funduszu Granato−
wego „Forum dla Płocka”; „Świat jest
teatrem” i „Dialog z otoczeniem”.

Ten ostatni, to drugi, a pierwszy na
taką skalę, projekt, którego zadaniem
było zakorzenienie w świadomości
dzieci odpowiedzialności za przestrzeń,
która ich otacza. Projekt okazał się du−
żym sukcesem. Przez kilka miesięcy
pod okiem architektów i animatorów
kultury uczniowie szkół podstawowych
wraz ze swymi wychowawcami praco−
wali nad zmianą otoczenia placów za−
baw, boisk, skwerków wokół szkół. Do
zajęć w szkole wprowadzano zagadnie−
nia związane z architekturą. Dzieci
mogły zobaczyć m.in. przykłady archi−
tektury rodzimej na tle innych kultur,
nauczyć się związanych z nią pojęć,
technik projektowania i prezentacji.
Realizatorzy projektu ćwiczyli z dzieć−
mi umiejętność krytycznej i twórczej
obserwacji najbliższego otoczenia, os−
wajania przestrzeni i zachęcali do jej
zmiany. Powstały wspaniałe projekty,
których realizacja pomogła zmienić m.
in. wygląd Ogródka Jordanowskiego,
a przy jednej ze szkół powstał wiklino−
wy szałas. W programie uczestniczyły
3 przedszkola i 3 szkoły podstawowe. 
(r. ł.)

Dialog ze sztuką
i otoczeniem

Galeria Art Naiv na krakowskim Kazi−
mierzu gościła przez cały czerwiec prace
twórców z kręgu sztuki naiwnej i art brut
z Płocka i okolic, m. in. Tadeusza Głowa−
li, Adama Dębińskiego, Włodzimierza
Rosłona. Wystawa „Płock – stolica pol−
skich outsiderów” otwierała Wielokultu−
rowe Święto Ulicy Św. Józefa. 

Ta niewielka krakowska galeria cie−
sząca się wielkim rozgłosem, nie po raz
pierwszy pokazywała pracę artystów
intuicyjnych z naszego regionu. Jej
właściciel Leszek Macak, jest znanym
i cenionym kolekcjonerem sztuki z krę−
gu naif i brut, który często przyjeżdża
do Płocka. Jego kolekcja liczy ponad
6000 egzemplarzy, a wśród nich prace:
Nikifora, Monsiel, Ociepki, Wnękowej

i Heródka oraz Dębińskiego i Koska.
Eksponaty z kolekcji Macaka pokazy−
wane były m.in. w największym na
świecie muzeum sztuki naiwnej w Bal−
timore American Visionary Art Muse−
um. Nasze miasto darzy dużym senty−
mentem.

Płock jest ważnym miejscem na euro−
pejskiej mapie współczesnej sztuki. Nasi
artyści zdobywają laury w prestiżowym
Ogólnopolskim Konkursie Malarskim
im. T. Ociepki w Bydgoszczy. Wielu
miało indywidualne i zbiorowe wystawy,
m. in. w galerii Pokaz w Warszawie,
„Pod sukniami” w Szczecinie, w Cen−
trum Sztuki Współczesnej w Zamku
Ujazdowskim, Centrum Sztuki Współ−
czesnej w Düsseldorfie. (r. ł.)

Płoccy outsiderzy w Krakowie
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Dwaj płoccy policjanci wzięli
udział w turnieju „Dzielnicowy ro−
ku”, który odbywał się przez dwa dni
w Olszynce (15−16 czerwca). Piotr
Sałkowski zajął drugie miejsce,
a Adam Piotrowski – ósme. Zawody,
w których brało 30 funkcjonariuszy,
obejmowały kilka konkurencji; poli−
cjanci musieli, m.in. wykazać się, że
potrafią nawiązywać kontakt z peten−
tem, szybko i trafnie podejmują decy−
zje. Nie obyło się też bez testu z teo−
retycznej wiedzy policyjnej. 

Piotr Sałkowski, który od ośmiu lat
jest dzielnicowym, w październiku bę−

dzie reprezentował garnizon mazowiecki
na zawodach ogólnopolskich. (m.d.)

Wykazali się 

Piotr Sałkowski

Przez trzy dni (16−18 czerwca) odby−
wała się w naszym mieście międzyna−
rodowa konferencja nt. bezpieczeństwa
lokalnego. Do Płocka zjechali przedsta−
wiciele państw Grupy Wyszehradzkiej,
burmistrzowie i prezydenci z miast
zrzeszonych w Związku Miast Pol−
skich, przedstawiciele Urzędu Komite−
tu Integracji Europejskiej, sejmowej
komisji bezpieczeństwa oraz strażnicy
i policjanci miejscy ze Słowacji, Czech,
Węgier, Szwajcarii, Francji i Niemiec.

To trzecie takie spotkanie w Europie;
poprzednie odbyły się w Czechach i na
Słowacji. 

– Konferencja była okazją do wymiany
informacji i wiedzy na temat funkcjono−
wania straży miejskich – mówi komen−
dant płockiej SM Zbigniew Tarka. – Do−
wiedzieliśmy się jak od strony prawnej
i finansowej działają one za granicą. Być
może niektóre rozwiązania uda nam się
przenieść na nasz teren. 

Głównym celem trzydniowego spot−
kania było wypracowanie takiej formuły
prawnej, która pozwoliłaby na przeksz−
tałcenie straży miejskiej w instytucję,
która miałaby uprawnienia zbliżone do
policji i jej pomagała. – Walczymy o to,
aby strażnicy mogli pracować bez mun−
durów – wyjaśnia Zbigniew Tarka.
– Przydaje się to na przykład podczas
kontroli na targowiskach.

Funkcjonariusze straży miejskich
chcieliby mieć też podobne uprawnie−
nia w sprawie zatrzymań i aresztowań
jak policja. – Wiem, że zmiany te nie
nastąpią od razu – mówi komendant
płockiej straży. – Może będzie to możli−
we za cztery, pięć lat, tym bardziej, że
o sprawie mówi się głośno w parlamen−
cie. 

Zbigniew Tarka myśli również o roz−
szerzeniu terenu działania straży miej−
skich. – W tej chwili możemy działać je−
dynie w mieście. Nasze kompetencje
kończą się wraz z granicami Płocka, co
jest dla nas ograniczeniem na przykład,
gdy chcemy podjąć interwencję w auto−
busach Komunikacji Miejskiej – wyjaś−
nia. – Warto byłoby stworzyć, tzw. stra−
że miejsko−gminne. 

Pomysł został już przedstawiony sta−
roście płockiemu. Baza straży byłaby
w Płocku, co ograniczyłoby koszty
stworzenia siedziby w gminach. – Wyli−
czyliśmy, że stworzenie jednego etatu
kosztowałoby około czterech tysięcy
złotych miesięcznie – mówi komendant.
– To niewiele, gdyż wliczone są w to
wszystkie koszty, m.in. pensji, wyposa−
żenia, dojazdów itd. 

Teraz na teamt stworzenia straży
miejsko−gminnej muszą jeszcze wy−
powiedzieć się podpłoccy wójtowie.

M.D.

Straż jakiej nie było

28 drużyn wzięło udział w elimina−
cjach wojewódzkich w sporcie pożarni−
czym jednostek Państwowej i Ochotni−
czych Straży Pożarnych. Zawody rozgry−
wane były według regulaminu CTIF
(Międzynarodowego Komitetu Technicz−
nego ds. Zapobiegania Pożarom). Ich ce−
lem jest podniesienie poziomu wyszkole−
nia strażaków oraz pogłębianie przyja−
cielskich kontaktów między strażami po−
żarnymi. 

Startujące drużyny podzielono, zgod−
nie z międzynarodowym regulaminem,
na trzy grupy: ochotnicze straże pożar−
ne, zawodowe straże pożarne oraz dru−
żyny kobiece. Międzynarodowe zawo−
dy przeprowadza się w dwóch klasach:
A – bez zaliczania punktów za wiek
oraz B – z zaliczaniem punktów. Dru−
żyny w klasie B mogą wystąpić, kiedy

wszyscy członkowie mają przynaj−
mniej po 30 lat.

W zawodach, które odbyły się 27 czer−
wca w Gąbinie, w sześciu grupach wy−
startowały 10−osobowe drużyny męskie
i żeńskie. Rywalizowały ze sobą
w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu bojo−
wym (na sucho) oraz biegu sztafetowym
z przeszkodami na 400 metrów.

Wśród Państwowych Straży Pożar−
nych najlepsi okazali się: w klasie
A – strażacy z Siedlec, a w klasie B – z
Mińska Mazowieckiego. W kategorii
drużyn OSP wśród mężczyzn w klasie
A triumfowali strażacy z OSP Łochów,
a w klasie B – OSP Stawiszyn. W rywa−
lizacji kobiet zwyciężyły reprezentantki
OSP Gniewoszów. 

Zwycięzcy wszystkich kategorii wezmą
udział w eliminacjach krajowych. (m.d.)

Międzynarodowi strażacy

Bogdan Dobrzeniecki z płockiej po−
licji zajął trzecie miejsce w zawodach
na najlepszego policjanta ruchu dro−
gowego na Mazowszu. W konkursie,
który odbył się w Radomiu 24−26
czerwca, wzięło udział 28 policjan−
tów. Aby zdobyć tytuł najlepszego,
musieli wykonać osiem zadań, m.in.
testy z przepisów, jazdę sprawnościo−
wą motocyklem, strzelanie, udzielanie
pierwszej pomocy oraz jazdę samo−
chodem. Płocki policjant najlepiej

wypadł w strzelaniu. W ogólnej klasy−
fikacji był trzeci; zabrakło mu tylko
jednego punktu do miejsca drugiego
i trzech do pierwszego. W nagrodę do−
stał radioodtwarzacz samochodowy
oraz gratulacje, m.in. od Komendanta
Miejskiego Ryszarda Kijanowskiego. 

Starszy sierżant sztabowy Bogdan
Dobrzeniecki jest płocczaninem, ma 38
lat, od 13 pracuje w policji. Od począt−
ku jest związany jest z drogówką. Ma
żonę i 17−letniego syna. (m.d.)

Najlepszy w ruchu

* Na ul. Tumskiej trzech mężczyzn po−
biło 20−letniego płocczanina i zabra−
ło mu telefon komórkowy. Straty
– 1120 zł. 

* Złodziej zerwał z szyi płocczanki zło−
ty łańcuszek o wartości 1 tys. zł. Do
zdarzenia doszło na ul. Szopena.

* 28−letni motocyklista nie zachował
ostrożności podczas wyprzedzania
na ul. Korczaka i potrącił 18−letnie−
go rowerzystę, który z obrażeniami
ciała trafił do szpitala.

* Z mieszkania przy ul. Na Skarpie zgi−
nął telefon stacjonarny, radio oraz
radioodtwarzacz. Złodzieje weszli
do lokalu przez otwarte okno. Straty
– 500 zł.

* Na ul. Piłsudskiego policjanci zatrzy−
mali 29−letnią rowerzystkę, która
miała prawie 2 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu.

* Kierowca Fiata Ducato podczas cofa−
nia na ul. 3 Maja potrącił 44−letnią
pieszą, która z obrażeniami ciała tra−
fiła do szpitala.

* Policjanci z Gąbina na trzech pose−
sjach znaleźli domową aparaturę
do wyrobu bimbru. Łącznie fun−
kcjonariusze zabezpieczyli ponad
tysiąc litrów zacieru. Zatrzymano
cztery osoby w wieku 52−55 lat.
Grozi im kara dwóch lat pozbawie−
nia wolności.

* Po wyjściu z banku płocczankę zaata−
kował mężczyzna, który skradł jej
torebkę z 10 tys. zł. 

* 22−letni płocczanin trafił do policyj−
nego aresztu, gdy funkcjonariusze
znaleźli u niego trzy porcje amfeta−

miny. Mężczyzna przebywał na te−
renie jednej ze szkół.

* Wykorzystując nieuwagę personelu
złodzieje skradli z wystawy sklepu
przy ul. Tumskiej telefon komórko−
wy o wartości 913 zł. 

* Dwie młode kobiety podając się za
pracownice opieki społecznej skra−
dły z mieszkania płocczanki 550 zł.

* Z citroena zaparkowanego przy ul.
Sienkiewicza złodzieje zabrali elek−
tronarzędzia i analizator spalin. Stra−
ty – 9 tys. zł.

* Wykorzystując chwilową nieobec−
ność kasjerki złodziej włamał się do
pomieszczenia kasowego i skradł
ponad 20 tys. zł. 

* Z piwnicy budynku przy ul. Wolskiego
zginął rower górski. Straty – 650 zł.

* Z peuegota zaparkowanego przy ul.
Kościuszki zgnęło radio o wartości 1
tys. zł.

* Dokumenty, klucze oraz telefon ko−
mórkowy zginęły z poloneza zapar−
kowanego przy ul. Gierzyńskiego.
Straty – 1 tys. zł.

* Z ul. Tumskiej skradziono wózek
dziecięcy o wartości 700 zł.

* Z biura przy ul. Armii Krajowej zgi−
nął komputer z drukarką o wartości
3 tys. zł. W wyniku pościgu, poli−
cjantom udało się odzyskać sprzęt.

* Z ul. Rembielińskiego złodzieje
skradli cinquecento o wartości 9,5
tys. zł.

* Dwóch mężczyzn wyrwało płocczan−
ce z ręki telefon komórkowy. Straty
– 1,2 tys. zł. Do zdarzenia doszło na
ul. Nowowiejskiego. (m.d.)

Kronika policyjna

Komendant Ryszard Kijanowski (od lewej) oraz Stefan Śliwiński − naczelnik sekcji
ruchu drogowego (z prawej) składają gratulacje Bogdanowi Dobrzenieckiemu
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Przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych Ogólnokształcących Nr 7 odbierają dyplom
i czek z rąk zastępcy prezydenta Dariusza Zawidzkiego.
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Ponad 143 tony odpadów zebrały
przedszkolaki oraz uczniowie płockich
szkół w trzeciej edycji konkursu ekolo−
gicznego „Segreguj odpady”. Od wrześ−
nia do początku czerwca przed szkołami
i przedszkolami stały różnokolorowe po−
jemniki, do których wrzuciło śmieci po−
nad 25 tys. młodych ludzi. – A ponieważ
w akcję zaangażowane były całe rodziny,
obliczyliśmy, że w konkursie wzięła poło−
wa mieszkańców Płocka – mówił Jerzy
Nowakowski, dyrektor ratuszowego Wy−
działu Gospodarki Komunalnej i Ochro−
ny Środowiska.

W sumie podczas tegorocznej edycji
udało się zebrać ponad 118 ton makulatu−
ry, 23,5 t plastiku, ponad tonę puszek oraz
977 kilogramów baterii. 

Wśród szkół podstawowych i gimna−
zjalnych najwięcej makulatury oraz pla−
stiku zebrali uczniowie z Zespołu Szkół
Specjalnych Ogólnokształcących Nr 7.
Szkoła Podstawowa Nr 6 zwyciężyła
w kategorii zbierania aluminium. Wśród
przedszkolaków najwięcej makulatury

zebrało Przedszkole Nr 19, a plastiku
– Przedszkole Nr 36. Nagrodzeni zostali
także uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno−Wychowawczego Nr 2, którzy
wygrali w kategorii szkół ponadgimna−
zjalnych. 

– Cieszę się, że konkurs z roku na rok
cieszy się coraz większą popularnością
– powiedział zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki. – Człowiek jest integralną czę−
ścią natury. Przez wiele lat niszczyliśmy
środowisko, a teraz chcemy to naprawić.
Najważniejsze jest to, że chcą tego młodzi
ludzie. To zasługa rodziców, wychowaw−
ców i nauczycieli.

Nagrodzeni (dwa pierwsze miejsca
w każdej kategorii) otrzymali czeki do 2
tys. zł oraz pamiątkowe dyplomy.

Organizatorami konkursu byli: Urząd
Miasta Płocka, Związek Gmin Regionu
Płockiego, Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka,
SITA Płocka Gospodarka Komunalna,
EKO−MAZ oraz Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej. (m.d.)

Posprzątali Płock

Kierunki studiów kształtuje nie tylko
rynek, ale i moda. Kilka lat temu najwię−
kszym powodzeniem cieszyło się zarzą−
dzanie i marketing i pod to ogromne za−
potrzebowanie bardzo wiele uczelni uru−
chamiało ten kierunek. Dziś kandydaci na
studentów szturmują inne specjalizacje
i niektóre uczelnie (szczególnie prywat−
ne) z ”zarządzania” rezygnują. Czy
w Płocku nadal będzie punkt konsultacyj−
ny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego? – z tym pytaniem zwra−
cam się do prodziekana dr hab. Grzego−
rza Karasiewicza.

– Oczywiście i nawet uruchamiamy no−
wą specjalizację – zarządzanie publiczne.
Jesteśmy wydziałem z największym dorob−
kiem, funkcjonującym od 32 lat. Wykształ−
ciliśmy wielu menedżerów, także twórców
tego kierunku kształcenia na innych uczel−
niach. Naszym absolwentem jest m.in.
prof. Koźmiński. Renoma zobowiązuje.

Wydział Zarządzania UW już przyj−
muje dokumenty kandydatów, którzy
chcą podjąć naukę (w systemie zaocz−
nym) w roku akademickim 2004/2005
w punkcie konsultacyjnym, mieszczącym
się w Centrum Edukacji w Płocku przy

ul. Kobylińskiego 25 pok. 14. Oferta Wy−
działu skierowana jest do dwóch grup:
absolwentów szkół licencjackich, inży−
nierskich itp. oraz absolwentów studiów
wyższych. Pierwszym proponuje magi−
sterskie studia menedżerskie ze specjali−
zacjami: zarządzanie i marketing, zarzą−
dzanie potencjałem społecznym firmy,
bankowość−ubezpieczenia i finanse pub−
liczne, gospodarowanie nieruchomościa−
mi i (po raz pierwszy) zarządzanie pub−
liczne oraz magisterskie studia rachunko−
wości i finansów. Druga oferta – roczne
podyplomowe studia menedżerskie
– adresowana jest przede wszystkim do
kadry kierowniczej spółek, organów ad−
ministracji, placówek oświatowych,
członków rad nadzorczych, którzy chcą
poszerzyć swą wiedzę i umiejętności za−
rządzania w warunkach gospodarki ryn−
kowej. Można wybrać jedną z dwóch
specjalizacji: ogólnomenedżerską lub ra−
chunkowość i podatki.

Studia zaoczne na UW są płatne: magi−
sterskie 2800 zł za semestr lub 5200 zł za
rok, podyplomowe 3050 zł za semestr lub
5500 zł za rok. Zajęcia odbywają się co 2
tygodnie w soboty i niedziele. E.J.

Uniwersytet Warszawski zaprasza

Na naukę nigdy nie za późno

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ogłasza konkurs ofert pn. „Pomóżmy lu−
dziom, aby mogli pomóc sobie sami”.
O dofinansowanie mogą starać się orga−
nizacje pozarządowe prowadzące dzia−
łalność w zakresie pomocy społecznej
oraz osoby prawne i jednostki organiza−
cyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolic−
kiego w Rzeczpospolitej, stosunku Pań−
stwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancji wolno−
ści sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działal−
ności w zakresie pomocy społecznej. 

Dotację można otrzymać na prowa−
dzenie działań w powiatach wojewódz−
twa mazowieckiego na rzecz: integracji
i aktywizacji społeczności lokalnej
w rozwiązywaniu lokalnych proble−
mów społecznych, zapobiegania i zwal−
czania marginalizacji grup społecznych
– udzielania pomocy i wsparcia rodzi−
nom dotkniętym ubóstwem, długotrwa−
łym bezrobociem oraz bezdomnością.

Na realizację zadań Zarząd Woje−
wództwa Mazowieckiego przeznaczył

400 tys. zł. Oferta powinna zawierać:
szczegółowy zakres rzeczowy propo−
nowanego do realizacji zadania, infor−
macje o terminie i miejscu realizacji,
kalkulacje przewidywanych kosztów,
informacje o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych, o wysokości
środków finansowych własnych albo
pozyskanych z innych źródeł, aktualny
odpis wpisu do właściwej ewidencji lub
rejestru oraz sprawozdania finansowe
i merytoryczne z działalności za ubieg−
ły rok lub w przypadku krótszej działal−
ności za ten okres.

Oferty można składać do 15 lipca
2004 roku do godziny 10 w seketaria−
cie Departamentu Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w War−
szawie, ul. Borowskiego 2, 03−475
Warszawa (V piętro, pok. 19). Oferty
powinny być w zamkniętych kopertach
z napisem: „Departament Zdrowia i Po−
lityki Społecznej – konkurs z zakresu
pomocy społecznej”. Dodatkowych in−
formacji udziela Lucyna Lesiuk – tel. 
0 22 518−99−50 (m.d.)

Pomóż ludziom

Drugi rocznik słuchaczy ukończył
w tym roku Studium Ochrony Fizycz−
nej Osób i Mienia Centrum Edukacji.
64 absolwentów (w 2003 r. – 59)
w większości pochodzi z Płocka, Sier−
pca, Płońska, Włocławka, Kutna. Po
dwóch latach Studium i złożeniu egza−
minu przed Państwową Komisją Egza−
minacyjną absolwenci uzyskali tytuł
technika ochrony fizycznej osób i mie−
nia. 

Szkoła współpracuje z policją i agen−
cjami ochrony. Ze Strażą Miejską pod−
pisała w styczniu specjalne porozumie−
nie na mocy, którego słuchacze mogą
m. in. brać udział w patrolach tych
służb, otrzymać praktyczne informacje
o topografii miasta, mapę głównych za−
grożeń, aby potem łatwiej podejmować
pracę. 

Dyplomem technika ochrony coraz
częściej zainteresowane są kobiety.
Agnieszka Wielęborek, jedyna tegorocz−
na absolwentka, do szkoły dojeżdżała aż
spod Łowicza. – Jestem bardzo zadowo−
lona z poziomu nauczania i atmosfery
w szkole – opowiada. – Początki były
trudne, dużo prawa, zajęcia z samoobro−
ny i strzelania, ale zawsze mogliśmy liczyć
na pomoc nauczycieli. Absolwentka stu−
dium nie zostaje w Płocku. Myśli o pracy
w okolicach Warszawy, a w przyszłości
o szkole policyjnej w Pruszkowie.
W przyszłym roku absolwentek będzie
więcej. Część osób podjęła pracę już
w trakcie nauki. Na tych, którzy chcą pra−
cować w Płocku nie czeka zbyt wiele
ofert pracy. Mogą jej szukać, m. in.
w agencjach Des i Huzar, na stałe współ−
pracujących z Centrum Edukacji. (r. ł)

Ochroniarz dyplomowany

Osiedle Tysiąclecia powitało lato
w sobotę 19 czerwca na turnieju piłkar−
skim zorganizowanym przez Radę
Mieszkańców Osiedla „Tysiąclecia”.
Sportowe zmagania pod nazwą „Minimi−
strzostwa Europy” odbywały się na boi−
sku Szkoły Podstawowej Nr 16. Główną
nagrodą był puchar ufundowany przez
Prezesa Płockiej Spółdzielni Mieszka−
niowej Lokatorsko – Własnościowej.

W rozgrywkach wzięło udział 16
drużyn, którym nadano nazwy państw
biorących udział w prawdziwych Mi−
strzostwach Europy.

Mecze były ciekawe, a zawodnikom
nie zabrakło zaangażowania, ducha
walki, a przede wszystkim kondycji.
Zacięty finałowy mecz rozstrzygnięto
dopiero za pomocą rzutów karnych.

Zwycięska drużyna „Hiszpanii” od−
bierała okazały puchar z rąk seniorki

Rady p. Elżbiety Wojciechowskiej.
Uczestników uhonorowano również
dyplomami.

Impreza zakończyła się wspólnym
grillowaniem na wolnym powietrzu.
Zawodnicy i kibice odpoczywali po
sportowych emocjach, posilając się
kiełbaskami i kaszankami z grilla. Wy−
dano ok. 150 porcji kaszanki i tyle sa−
mo kiełbasek.

Nawet kapryśna, czerwcowa pogoda
dopisała i do późnego popołudnia na
boisku szkolnym trwał wesoły, osiedlo−
wy piknik.

Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąc−
lecia dziękuje dyrekcji Szkoły Podsta−
wowej Nr 16 i prezesowi PSML−W za
pomoc w zorganizowaniu tej wspania−
łej imprezy. Joanna Jaworska

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
„Tysiąclecia” 

Kronika osiedli

Piłkarska sobota
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Pod koniec maja do Darmstadt poje−
chała czwórka laureatów konkursu
”Moje wyobrażenie o Darmstadt – na−
szym mieście partnerskim”. Kasia Gor−
czycka (L.O. im. Wł. Jagiełły), Ola
Kordyzon (Gimnazjum w Brudzeniu
Dużym), Basia Szczutowska (Gimna−
zjum nr 2) i Jakub Jagodziński (Gimna−
zjum nr 5) spędzili tam trzy dni. 

12−letni Jakub wygrał konkurs pla−
styczny. Jakież było jego zdziwienie,
gdy okazało się, że budynek z jego pra−
cy przypomina futurystyczny Haus
Waldspirale w Darmstadt. – Nigdy
wcześniej go nie widziałem – mówi
z zadowoleniem. Kuba dobrze wspomi−
na również odwiedziny w niemieckim
gimnazjum oraz lekcje fizyki, na której

„na żywo” przeprowadzano doświad−
czenia. Podobało mu się również, że li−
stę obecności sprawdza się tylko rano. 

Basia Szczutowska i Katarzyna Gor−
czycka, laureatki konkursu recytator−
skiego, były pod wrażeniem ilości fon−
tann. W Płocku jest ich kilka, a w liczą−
cym tyle samo mieszkańców Dar−
mstadt, ponad 80. – Gdzie się człowiek
nie ruszy wszystko szumi – wspomina
Basia. – Poza tym w Darmstadt mają
tramwaje i choć nie ma śmietników
wszędzie jest czysto – dodaje Kasia. –
Całe miasto jest „ekologiczne”; ekolo−
giczne sklepy, ekologiczne opakowania,
np. wszystko sprzedawane jest w szkla−
nych butelkach, a nie w puszkach.

Czwórka z Płocka zwiedziła dar−
mstadzki zamek, Wzgórze Matyldy
(Mathildenhöhe), gdzie widzieli prawo−
sławną cerkiew, zbudowaną przez
ostatniego cara Rosji Mikołaja II oraz
nowoczesną synagogę i Deutsches−Po−
len Institut. Duże wrażenie, zwłaszcza
na Kubie, zrobił Gaj Platanowy. – Tam−
tejsze drzewa mają białe pnie i są łyse 
– dodaje. Laureaci konkursu byli rów−
nież gośćmi „Darmstadter Echo”. 

Wycieczka do miasta partnerskiego
Płocka była nagrodą za pierwsze miej−
sca w konkursach recytatorskim i pla−
stycznym, organizowanych przez Płoc−
ki Ośrodek Kultury i Sztuki, przy
współpracy z darmstadzkim Magistra−
tem. (r. ł.)

Wyjazd do Darmstadt

Jakub Jagodziński przed zamkiem w Dar−
mstadt

52 projekty wpłynęły na konkurs prac
dyplomowych pn. „Technologie przyjaz−
ne dla środowiska”. Organizatorem od
siedmiu lat jest Zespół Szkół Budowla−
nych Nr 1. W konkursie mogli brać udział
absolwenci i słuchacze szkół technicz−
nych, policealnych i pomaturalnych z te−
renu województwa mazowieckiego. Aby
prace zostały zakwalifikowane do finału
musiały zawierać oryginalne rozwiązania
projektowe, technologiczne lub wyniki
badań z możliwością ich praktycznego
zastosowania, a ponadto musiały być
ocenione przez szkolne komisje konkur−
sowe. Wszystkie dotyczyły ekologii
z uwzględnieniem rozwoju gospodarki
i poszanowania zasobów środowiska na−
turalnego. 

Komisja konkursowa postanowiła
przyznać dwa równorzędne I miejsca.

Najlepszymi okazali się uczniowie
z ZSB Nr 1 w Płocku oraz z Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.
Pierwsi (Krzysztof Kwiatkowski, Łu−
kasz Murawski i Dariusz Sporczyk)
przygotowali pracę pn. „Możliwości
wykorzystania w Polsce odnawialnych
źródeł energii wraz z analizą kosztów”,
drudzy – „Analiza wody pitnej stu−
dziennej i wodociągowej wykorzysty−
wanej w gospodarstwie domowym”.

Jury przyznało również dwa równo−
rzędne II i III miejsca oraz dziesięć wy−
różnień. 

Nagrodzeni otrzymali cyfrowe apara−
ty fotograficzne, a wyróżnieni marko−
we pióra i długopisy. Fundatorami byli:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd
Miasta Płocka. (m.d.)

Poprawiają środowisko

Zwycięska praca uczniów płockiego ZSB Nr 1
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Pod takim tytułem Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki ogłosił konkurs dla gimna−
zjalistów i licealistów, którzy chcieliby spróbować swych sił w reportażu, felieto−
nie, recenzji lub innej formie dziennikarskiej. Dyrektor POKiS przyzna dodatko−
wą nagrodę za najciekawszy scenariusz filmowy o tematyce płockiej. 

Termin nadsyłania prac na adres: POKiS, ul. Tumska 9 skr. poczt. 199, 09−402
Płock, upływa 20 września br. Szczegółowe informacje uzyskać można pod tel.
262 95 12 wew. 22 i 34.

Zwycięzcy konkursu, oprócz nagród, zostaną zaproszeni do udziału w warszta−
tach dziennikarsko−filmowych, organizowanych przez POKiS w roku szkolnym
2004/2005. (j)

Pisać każdy może...
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W niedzielę, 27 czerwca, położona
w łąckich lasach galeria Alojzego Bal−
cerzaka przeżywała prawdziwe oblęże−
nie. Wystawa poplenerowa w Galerii
Koszelówka zorganizowana została
z okazji 80−lecia Lasów Państwowych.
Przyjechali leśnicy z Płocka, Gostyni−
na, Łącka i Włocławka oraz goście
z całej Polski. 

W samym plenerze, który trwał dwa
tygodnie, uczestniczyło 13 artystów
z całego kraju (m. in. J. Ćwieczkowski,
B. Perlikowska, J. Lewandowski, C.
Bałko, R. Ratzer). To drugie tego typu
wspólne przedsięwzięcie LP i Galerii
Koszelówka. Po raz pierwszy najcieka−
wsze zakątki lasów gostynińsko – wło−
cławskich uwieczniono podczas plene−
ru „Oblicza Lasów” w 1996 roku, dwa
lata po inauguracji działalności Leśne−
go Kompleksu Promocyjnego Gosty−
ninsko – Włocławskiego Parku Krajo−
brazowego, który był jednym z pier−
wszych w Polsce. (r. ł.)

Lasem malowane 

26 i 27 czerwca br. odbyły się
w Pułtusku Mistrzostwa Polski Pra−
cowników Samorządowych w Tenisie
Ziemnym – oczywiście, nie bez
udziału reprezentacji Płocka i nie bez
pucharu dla Płocka.

Tym razem III miejsce wywalczył
Radosław Śliwiński (ZOO). Nasz zwy−
cięzca opowiedział o wspaniałej sporto−
wej atmosferze, ale szczególnie dzięku−
je za wierny doping płockim sympaty−
czkom jego gry.

Mistrzostwa Polski w tenisie ziem−
nym zostały na trwałe wniesione
w kalendarz imprez samorządowych.

(bor)

Puchar dla Magistratu

Starosta Robert Śliwiński (z prawej)
odebrał puchar z rąk Starosty pułtuskiego

LASY PAŃSTWOWE

Lasy w Polsce rosną na 9 mln ha,
czyli pokrywają ponad 28 proc. po−
wierzchni kraju. Zdecydowana wię−
kszość to lasy państwowe, z czego
ponad 7,5 mln ha jest zarządzane
przez Państwowe Gospodarstwo Leś−
ne „Lasy Państwowe”. Polskie lasy
zachowały się głównie na najsłab−
szych glebach. W strukturze siedli−
skowej w Lasach Państwowych prze−
ważają lasy borowe, występujące na
58,9% powierzchni lasów. W Lasach
Państwowych dominują gatunki igla−
ste. Zajmują one 77% powierzchni.
Na nizinach przeważają drzewostany
z sosną, jako gatunkiem panującym
(łącznie z modrzewiem – 69,5%), zaś
w górach w składzie gatunkowym
najliczniej występuje świerk (łącznie
5,5%). Z gatunków liściastych naj−
większy udział wykazuje dąb (7,1%). 

(www.lp.gov.pl/)
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To był ogromny, niemal olimpijski wysiłek. Przygotowania
trwały od ferii zimowych, a wszystko rozstrzygnęło się w jeden
dzień. – Koncerty odbywały się w różnych miejscach, nie było
możliwości sprawdzenia akustyki, zrobienia próby – mówi An−
na Bramska, kierownik i dyrygent chóru. – Startowaliśmy
w trzech kategoriach: chórów dziecięcych, chłopięcych i w katego−
rii ogólnej – wszystko jednego dnia i... udało się. Bardzo się cieszymy. 

Do Czech pojechało 42 chłopców. Przygotowali 12 utworów, w wię−
kszości polskich kompozytorów, m. in. Andrzeja Koszewskiego, Mi−
chała Góreckiego i Krzysztofa Kralki. Ten ostatni specjalne na Między−
narodowy Festiwal Chórów w Ołomuńcu skomponował utwór zatytuło−
wany „Poezja darów”. 

Podwójne srebro zdobyli w kategorii chórów chłopięcych powyżej 12
i 16 lat, złoto w kategorii ogólnej chórów chłopięcych (altów i sopra−
nów). Tym samym znaleźli się wśród szóstki finalistów, którzy zdoby−
li największą liczbę punktów. 

– To nasz ogromny sukces – dodaje Anna Bramska. Zespół przygoto−
wuje się już do kolejnego wyjazdu, tym razem do Niemiec. 14 lipca wy−
stąpią gościnnie na Międzynarodowym Festiwalu Pueri Cantores w Ko−
lonii, a wcześniej dadzą jeszcze koncert w Sigmaringen w Bawarii. 

Potem, już na odpoczynek, pojadą do Rygi. (r. ł.)

Na 32. Festival of Songs w czeskim Ołomuńcu przyjechało ponad 6 tys. uczestników. Na 157 chórów to właś−
nie Pueri Cantores Plocenses przywiózł aż trzy medale i puchar zwycięzcy.

Po ubiegłorocznej przerwie, która
mogła nasuwać przypuszczenie, że ustąpi
miejsca Płockim Dniom Muzyki Chóral−
nej – powrócił. Organizatorzy piątego fe−
stiwalu, czyli płocka Parafia Katedralna
i Towarzystwo Miłośników Muzyki Sa−
kralnej z Andrzejem Czermakiem i Wik−
torem Bramskim na czele, zadbali zarów−
no o wysoki poziom wykonawczy, jak i o
bogactwo kontekstów muzycznych dla
głównego bohatera imprezy: unikato−
wych w skali kraju organów Sauera
w świątyni na Tumskim Wzgórzu.

18 maja 

W inauguracyjnym, „papieskim”
dniu imprezy (w 84. urodziny Jana Pa−
wła II) ów kontekst stanowiły skrzypce
– instrument o zgoła odmiennej ekspre−
sji i typie artykulacji dźwiękowej. Cho−
dziło tu jednak chyba o zaprezentowa−
nie dwóch słynnych w świecie rodzi−
mych wirtuozów, Konstantego Andrze−
ja Kulki i Joachima Grubicha, którzy
istotnie błysnęli pełnią kunsztu, i to
w repertuarze doprawdy wymagają−
cym: Kulka w ”Kaprysie Polskim” Gra−
żyny Bacewicz czy w wariacjach Nico−
lo Paganiniego na temat arii ”Nel cor
piu non mi sento” Paisiella, Grubich –
głównie w polskich współczesnych
utworach na organy (”Preludia Maryj−
ne” Juliusza Łuciuka)

25 maja

Tydzień później otrzymaliśmy zbli−
żoną konfiguracją brzmień, z gitarą kla−
syczną w miejsce skrzypiec. Tego wie−
czoru osiemnastoletni Łukasz Błasz−
czyk, uczeń płockiej PSM II stopnia,
objawił obiecujący talent gitarowy 
m.in. w ”Sarabandzie”, ”Double” J. S.

Bacha i w jednej z sonat Domenico
Scarlatttiego. Główną atrakcją był
wszakże występ niewiele starszego ślą−
skiego wirtuoza organów Tomasza Or−
lowa, który wykazał biegłość technicz−
ną i dużą znajomość różnych stylów or−
ganowych, improwizując w barokowej
manierze Jana Sebastiana czy w późno−
romantycznej konwencji Maxa Regera.

1 czerwca

W kolejny wtorek konfiguracja instru−
mentów wypadła bardziej naturalnie, or−
gany wystąpiły bowiem w towarzystwie
innego aerofonu, oboju, który zyskał po−
pularność w czasach baroku. Sporą część
programu wypełniły w związku z tym
utwory z tej właśnie epoki (m. in. ”Prelu−
dium i fuga h−moll” Jana Sebastiana oraz
”Preludium”, ”fuga” i ”chaconne” jego
godnego poprzednika, Dietricha Buxte−
hude, na organy solo czy sarabandy Je−
rzego Fryderyka Haendla i słynnego
skrzypka Giuseppe Tartiniego, skompo−
nowane na organy w duecie z obojem) –
choć sięgnięto też po tematy bardziej
współczesne (jak popularne ”Intermez−
zo” z opery ”Rycerskość wieśniacza”
Pietro Mascagniego albo dwie kompozy−
cje znanego twórcy muzyki filmowej,
Ennio Morricone – wszystkie w opraco−
waniu na tenże duet). Na oboju zaprezen−
tował się muzyk filharmonii poznańskiej,
Piotr Maćkowiak, uczestnik festiwalu
AD 2001, na organach zaś – współgos−
podarz imprezy, Wiktor Bramski.

8 czerwca

Koncert czwarty miał inną obsadę
i program niż przewidziano – z racji
wypadku, jakiemu uległa po przyjeź−
dzie do Polski izraelska organistka Eli−

zabeth Roloff. Zastąpił ją młody, lecz
już znany w świecie, artysta z Poznania
Krzysztof Czerwiński, wykonując mię−
dzy innymi ”Sonatę A−dur” op. 65 nr 3
Felixa Mendelssohna−Bartholdy’ego
oraz ”Toccatę” i ”Adagio” BWV 564
Jana Sebastiana. O kontekst dla orga−
nów zadbali tym razem znani płoccy
muzycy, Krzysztof Kralka (saksofon
i EWI – dęty instrument elektroniczny
o rozległych możliwościach brzmienio−
wych) i Grzegorz Janus (gitara klasycz−
na), proponując ”Impresje polskie”
(hymny ”Rota” i ”Boże, coś Polskę”,
polonez ”Pożegnanie ojczyzny”, mo−
niuszkowska ”Prząśniczka”, Walc 
a−moll op. 34 nr 2 Chopina).

15 czerwca 

Znów dzięki fatum, które nie pozwoli−
ło przewidzianym na ten dzień artystom
z włoskiego Forli, organiście Wladimiro−
wi Matesicowi i fleciście Titto Ciccarese,
przyjechać do Polski, zastąpił ich inny za−
graniczny muzyk. Rostislaw Wygranien−
ko (organy) wystąpił w duecie z utalento−
wanym sopranistą Warszawskiej Opery
Kameralnej Piotrem Wojtasiewiczem.
Osobnym podmiotem wykonawczym
wieczoru okazał się stołeczny kwartet
wokalno−instrumentalny Ars Nova, od
kilkunastu lat z dobrym skutkiem zgłębia−
jący arkana sztuki muzycznej wieków
średnich. Otrzymaliśmy w sumie ponad
dwie godziny muzyki – tyleż wartościo−
wej i urozmaiconej, ile niemożliwej
wręcz do pogodzenia w ramach jednego
sensownie skomponowanego programu. 

22 czerwca

Znacznie bardziej spójnie wypadło
zestawienie organów oraz instrumen−

tów strunowych tydzień później.
W podwójnej roli instrumentalnej wy−
stąpił Marek Toporowski. wykładowca
Akademii Muzycznej w Katowicach,
założyciel orkiestry kameralnej „Con−
certo Polacco” i chóru „Sine Nomine”.
Jako organista zaprezentował między
innymi słynną bachowską ”Fantazję”
i fugę g−moll BWV 542 i świetną ”Im−
prowizację na temat pieśni kościelnej
Święty Boże” op. 38 Mieczysława Su−
rzyńskiego. We wcieleniu klawesyno−
wym objawił się natomiast obok muzy−
ków renomowanej orkiestry Sinfonia
Varsovia, Krzysztofa Bzówki (skrzyp−
ce), Józefa Kolinka (skrzypce), Dariu−
sza Kisielińskiego (altówka) i Jerzego
Murantego (wiolonczela), występują−
cych jako kwartet Prima Vista (wzmoc−
niony przez śląskiego kontrabasistę Pa−
wła Pańtę). Kwartet znany jest z szero−
kości formuły repertuarowej (nagrania
z Piotrem Palecznym. K.A. Kulką,
a także z Robertem Chojnackim czy
Edytą Górniak), a Pańta – głównie jako
jazzman. W Płocku wszyscy dobrze od−
naleźli się w klimacie niemieckiego ba−
roku wykonując ”Koncert organowy 
B−dur” op. 4 nr 6 Haendla (w transkryp−
cji na klawesyn i smyczki), ”Koncert
klawesynowy A−dur” BWV 1054 Jana
Sebastiana, ”Kanon” Johanna Pachel−
bela i dwa atrakcyjne wyimki z nazbyt
wręcz obfitej twórczości Georga Philippa
Telemanna: ”Koncert polski B−duroraz,
na bis, fragment suity ”Don Kiszot”.
Był to chyba najlepszy koncert udanego
w sumie festiwalu. Jednego z przynaj−
mniej kilku w Polsce (Warszawa,
Gdańsk, Olsztyn...), w Płocku zaś
– bezwzględnie potrzebnego.

Andrzej Dorobek

V Międzynarodowy Festiwal Organowy w Płocku 

I ZNÓW ORGANY NA TUMSKIM WZGÓRZU

Podbili Czechy

Wielka radość i wielki sukces. Pueri Cantores Plocenses w Ołomuńcu
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Koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej 18
czerwca 2004 roku w sali Teatru Dramatyczne−
go, inaugurujący VI Letni Festiwal Muzyczny,
został formalnie zatytułowany „Przeboje XX
wieku”. I słusznie – trudno bowiem odmówić te−
go miana takim tematom, jak Moonlight Sere−
nade Glenna Millera czy Mona Lisa Nat „King”
Cole’a. Wszelako znakomita większość za−
mieszczonych w programie utworów w pier−
wszym rzędzie kojarzyła się z ekranem, filmo−
wym bądź telewizyjnym: od otwierającego kon−
cert Singing in the Rain (tytułowa piosenka naj−
słynniejszego bodaj musicalu hollywoodzkiego,
z Gene’m Kelly’m w roli głównej), przez
wspomniany Moonlight Serenade (z filmu Se−
renada w Dolinie Słońca), po przebój Henryka
Warsa Umówiłem się z nią na dziewiątą (z naj−
lepszej chyba rodzimej przedwojennej komedii
filmowej Piętro wyżej).

Otrzymaliśmy więc (niezamierzoną?) kontynu−
ację pysznego koncertu sprzed prawie miesiąca,
z wielostronnie uzdolnionym muzycznie i jakże
błyskotliwym gawędziarsko Krzesimirem Dęb−
skim w roli mistrza ceremonii. 18 czerwca jego ro−
lę przejął Jan Walczyński, od piętnastu lat współ−
pracujący z Filharmonią Wrocławską, Łódzką czy
Poznańską (a także z Ewą Bem i Andrzejem Ro−
siewiczem). Jako kapelmistrz bezsprzecznie kom−
petentny, jako gawędziarz – tylko trochę mniej su−
gestywny. W charakterze gościnnej gwiazdy wy−
stąpił poznański sekstet wokalny Affabre Conci−
nui (Robert Hylla – kontratenor, Leszek Marci−
niak – kontratenor, Przemysław Czekała – tenor,
Piotr Lewandowski – baryton, Piotr Dziurla – bas,
Artur Hoffmann – bas), wywodzący się z renomo−
wanych zespołów Stuligrosza i Kurczewskiego,
działający od lat ponad dwudziestu i cieszący się
już uznaniem bez mała międzynarodowym. Bez−
sprzecznie zasłużonym – w Płocku wykazał się
zarówno dużym kunsztem wokalistyki zespołowej
(zwłaszcza w danym na bis, bez mała już rock and
rollowym Speedy Gonzalez i w wykonanych
a capella gershwinowskich evergreenach Em−
braceable You i Lady Be Good), jak i niemałym
poczuciem muzycznego humoru (falsetowe into−
nacje „zimnego drania” w piosence Warsa Już ta−
ki jestem zimny drań).

Wydarzył się nam zatem kolejny koncert roz−
rywkowy pod szyldem „symfonicznym” – jak
wynikałoby z programu VI Letniego Festiwalu
Muzycznego, obejmującego między innymi wy−
stępy Joanny Rawik i zespołu kameralnego Ca−
merata Vladislavia (który w swych penetracjach
repertuarowych sięga aż po Beatlesów), nie ostat−
ni... A. Dorobek

MUZYKA 
FILMOWA (2)

Przyjechali rano, z plecakami i własnymi kanapkami.
Skromni, niepozorni od razu wzięli się do pracy. – Usie−
dli w kąciku, zjedli kanapki, przebrali się w ubrania ro−
bocze i zaczęli pracę – opowiada Beata Jaszczak z pra−
cowni „Farbiarnia” Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
Kilka godzin pracy a na ścianach POKiS−u powstały dwa
obrazy. Tworzyli tuż przed rozpoczynającym się festi−
walem MORF. – To było niesamowite. Swoją próbę miał
właśnie Teatr KTO. Aktorzy biegali po korytarzach,
przekrzykiwali się nawzajem, a oni spokojnie robili swo−
je – dodaje Beata Jaszczak. Działania „Galerii Ruż” mia−
ły potrwać dwa dni, ale szło im bardzo sprawnie i sobo−
tę dwójka z Torunia mogła przeznaczyć na odpoczynek,
zwiedzanie miasta i kontakty z ludźmi. 

Pierwsza praca zdobi ścianę nad wejściem do łazienki.
Każdy kto wchodzi do POKiS−u i pokonując schody
spojrzy nieco wyżej niż na czubek własnego nosa musi ją
zobaczyć. Druga jest ukryta. Znaleźć ją można na ścianie
w korytarzu prowadzącym do dyrekcji ośrodka. Najle−
piej widoczna jest dla mieszkańców kamienicy przy
Tumskiej 9.

Uczynna sztuka ulicy 

„Galeria Ruż” najczęściej pojawia się na bilboar−
dach, wpisując się w nurt galerii zewnętrznych, bezdom−
nych, ulicznych, bez swojej stałej siedziby, rozumia−
nej jako zamknięta przestrzeń czy budynek. Wię−
kszość projektów ma cha−
rakterystyczną nerwowość
naiwnych i artbrutalnych
twórców. Pojawiają się jako
reakcja na otaczający świat
i głupotę w nim panującą.
Galeria znana jest również
z dość osobliwych akcji ar−
tystyczno – społecznych,
w których próbują przeła−
mać panujące stereotypy.
Taką próbą była akcja
„Apator kocha Polonię”,
która miała przełamać wza−
jemną niechęć mieszkań−
ców Torunia i Bydgoszczy.
Apator i Polonia to kluby żużlowe z tych miast.
W projekcie brali udział artyści z wrogich miast, a tre−
ści prac nawiązywały do wzajemnych stosunków.
Działania galerii to coś jak gdyby ESD, czyli „ekspe−
rymentalny sygnał dobra”, znany z książek Małgorza−
ty Musierowicz. Akcja „Od dziś płać Dobrem” była
emanacją tego pomysłu. Za rozdawane na ulicy niby−
pieniądze „dobro” można było zjeść obiad w jednym
z barów Torunia. Każdy „rużany” pomysł powala lek−
kością, bajkowością, która przyciąga, aby przekazać
poważne, już mniej przyjemne treści.

– O „Galerii Ruż” dowiedziałam się od ludzi
z „Twożywa”, którzy kilka lat temu prowadzili w

POKiSie warsztaty – mówi Beata Jaszczak. – Potem
ich prace brały udział w konkursie na murale (czyli
obrazy na murach) sportowe na ścianie stadionu miej−
skiego przy Kochanowskiego. Niestety, wtedy odpadli.
Dopiero festiwal form poszukujących stał się okazją,
aby jeszcze raz ich zaprosić. Szlaki przetarła grupa
„Twożywo”, która przy okazji poprzedniego MORF−
u, na budynku przy Sienkiewicza namalowała jeden ze
swoich enigmatycznych obrazów „Platon – czekola−
dowy baton”. 

Tym razem wykorzystano ściany Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki, na których wkrótce mają pojawić się
kolejne prace innych artystów. 

Radosław Łabarzewski

Parę słów o „tfurcach”
Galeria RUSZ – („ruż”, „rósz”), zawsze pisana nie−

ortograficznie, działa w Toruniu od 1999 roku. Mieści
się na dwóch bilboardach; przy Szosie Chełmińskiej, nie−
daleko targowiska miejskiego i na ul. Różanej, 45 sekund
od Starego Rynku. Główny nurt jej działań stanowią pra−
ce utrzymane w bajkowo−ludyczno−naiwnej poetyce (Ra−
fał Góralski, Joanna Górska), ale jego jednolitość jest
systematycznie naruszana przez silnie zaangażowane
piktogramy Wojtka Jaruszewskiego. 

Prace wykonywane są ręcznie przez artystów bezpoś−
rednio na billboardzie, czasami malowane w pracowni

i później przyklejane. Po
około 30 dniach, czasami
trochę mniej lub więcej,
ulegają zniszczeniu, po−
przez ujawnienie kolejne−
go obrazu. Pierwszy
punkt wystawowy znaj−
duje się w dobrym miej−
scu; obok targowiska,
gdzie codziennie space−
ruje dużo osób z wielkimi
torbami, a około godziny
16.00 przejeżdża budka
z pieczonymi kurczaka−
mi. Ruch samochodowy
jest tak duży, że często się

trzeba nieźle naczekać, by przejść na drugą stronę jezd−
ni. Drugie miejsce to tablica reklamowa na Różanej, na
przeciwko Arkad. 

Współpracuje z Galerią Otwartą z Krakowa i grupą
Twożywo z Warszawy. Prowadzą ją: Joanna Górska,
Wojtek KIWI Jaruszewski i Malivia Rec. (Rafał Góral−
ski). Do tej pory pokazywali prace m.in.: Hurtowni Ba−
jek, Grzegorza Koczorowskiego, Dynii Warczygłowy,
Iwony Liegmann, Eli Jabłońskiej, Michała Anioła, Joan−
ny Górskiej, WojtkaKiwiego Jaruszewskiego, Malivi Rec
i grupy Twożywo.

TWOŻYWO – powstała w 1995 r. początkowo jako
warszawska grupa artystyczną Pinokio. Wcześniej for−
mą ich działań były naklejki (vlepky) w środkach ko−
munikacji miejskiej, szablony czy plakaty. Od 2000 ro−
ku  wykorzystują bilboardy. Ich prace to komentarze
rzeczywistości, nacechowane charakterystyczną iro−
niczno−sarkastyczną poetyką i nową typografią liter,
punktów i linii. Krótko i dosadnie. Użyte słowa są tak
samo ważne jak obraz i ubogie kolory. Tworzą cieka−
we gry słowne, np. w „Teraz terroryzm to tabu”, „FU−
turyści” czy „Codzieńnie.”

Grupy sympatyzują ze sobą, choć poruszają się w od−
miennej stylistyce. Łączy je czas, a raczej tymczasowość
ich dzieł i miejsce – bilboardy. Wykorzystując powierz−
chnie reklamowe chcą zwrócić naszą uwagę na procesy
zachodzące w rzeczywistości, wybić z konwencji, ze sche−
matu, choć nie chodzi tu o działania anarchistyczne. 

(http://free.art.pl/galeria_rusz, www.twozywo.art.pl)

Żeby je zobaczyć trzeba podnieść wzrok nieco wyżej niż koniec własnego nosa. Dwie ściany
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zdobią barwne murale toruńskiej galerii bezdomnej.

Ruże na murze

Niby−pieniądz „Dobro” stworzony przez „Galerię Ruż”
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Papier jest wynalazkiem Chińczyków
i znany był już przed naszą erą. Ale roz−
wój przemysłowej produkcji papieru, je−
go upowszechnienie i znaczenie dla kul−
tury świata związane jest z cesarskim
urzędnikiem Tsai−Lun, żyjącym w II wie−
ku naszej ery.

Produkcja „papieru księcia Tsai” przez
kilka stuleci była zawodową tajemnicą
Chińczyków i dopiero w VIII wieku prze−
dostała się do Arabów, a w 1144 roku za
ich pośrednictwem do Hiszpanii.

Niezależnie od tej drogi rozwojowej,
umiejętność wytwarzania papieru posia−
dali również Indianie.

Do Polski znajomość produkcji papie−
ru dotarła w końcu XV wieku. Pierwsze
młyny papiernicze zostały założone
w Gdańsku w 1473 roku, we Wrocławiu
w 1490 roku, w Świdnicy w 1491 roku
i w Krakowie w 1492 roku.

Rozwój przemysłu papierniczego
w Płocku kojarzy się przede wszystkim
z papiernią w Soczewce założoną w 1823
roku przez Jana Rascha i sztucznym je−
ziorem uformowanym na Skrwie w 1848
roku dla potrzeb energetycznych fabryki,
kiedy to papiernię przejął i rozbudował
Jan Epstein. 

Przed 1914 rokiem na terenie Króle−
stwa Kongresowego było 11 papierni,
a zakład w Soczewce należał do najważ−
niejszych.

Od papierni...

O powstającej papierni w Płocku pier−
wsze informacje pojawiły się pod koniec
1910 roku: W obrębie naszego miasta ma
powstać wkrótce fabryka papieru, na po−
czątek, pakowego, o przerobie około 500
pudów [pud=16,38 kg] na dobę. Fabryka
ma być założona i prowadzona przez fa−
chowców. Upatrzona już została nieru−
chomość, uposażona w studnię... Przy−
jemnie nam regestrować zamiary zakła−
dania fabryk przez miejscowych przemy−

słowców, daj im Boże jak najlepsze po−
wodzenie („Głos Płocki” 1910).

Tą upatrzoną posesją była nierucho−
mość małżeństwa Wrzecionkowskich
znajdująca się przy ówczesnej ulicy Do−
brzyńskiej, (następnie J. Wieczorka,
a obecnie Kazimierza Wielkiego).
W 1910 roku wykupił ją Franciszek Zie−
liński, który w roku następnym część od−
stąpił bratu Marcelinowi i część księdzu
Pawłowi Jabłońskiemu. W tymże roku
1911 wszyscy trzej zawiązali Spółkę Fir−
mową Fabryka Papieru i Kartonu „Płoc−
czanka”.

Po udzieleniu koncesji przez władze
gubernialne na budowę fabryki, 2 czer−
wca tego roku zostały zatwierdzone plany
budowlane, a na początku sierpnia ks.
Maciejewski poświęcił kamień węgielny.
Potwierdzono jednocześnie wcześniejsze
plany produkcyjne, 500 pudów papieru
opakunkowego i 100 pudów tektury. Za−
trudnienie miało wynieść 30−40 osób,
z perspektywą do 100 pracowników. Jed−
nocześnie sprowadzano już odpowiednie
maszyny.

Rozruch „Płocczanki” nastąpił w poło−
wie listopada 1912 roku, a oficjalne
otwarcie 3 grudnia. W tym pierwszym

okresie było zatrudnionych 36 pracowni−
ków na dwóch zmianach: Obecnie pro−
dukcja dzienna fabryki wynosi od 120 do
150 pudów dziennie. Motor (na gaz ssa−
ny), oraz maszyny znajdują się w prze−
stronnych i widnych ubikacjach. W sali
maszyn można obserwować proces pro−
dukcji, od przeróbki szczap drzewa osiko−
wego, rozmiękczanych przez parę i mielo−
nych następnie na masę – aż do formowa−
nia z tej masy arkuszy tektury, tworzo−
nych na specjalnych wałkach i poddawa−
nych następnie ciśnieniu. Górne piętro
zajmuje wspaniale urządzona suszarnia,
skąd papier już gotowy przedostaje się do
glansowania i układania („Głos Płocki”
1912)

W połowie 1913 roku produkcja usta−
bilizowała się na poziomie 50.000 pudów
tektury rocznie.

... do gorzelni

Zapowiadany pomyślny rozwój pa−
pierni „Płocczanki” można wiązać rów−
nież z faktem upadku papierni w Soczew−
ce, która w wyniku zadłużenia, w 1912
roku przeszła na własność Banku Han−
dlowego. Jan Epstein oprócz papierni
w Soczewce, która z czasem stała się
spółką całej rodziny, w miejscowości So−
cha w gminie Duninów prowadził rów−
nież małą fabrykę tektury.

Rok 1914 – kiedy umiera ks. Jabłoński
i wybucha wojna światowa – jest jedno−
cześnie początkiem końca papierni.
W czasie wojny wojska rosyjskie nisz−
czyły wszystkie urządzenia w fabrykach,
w tym w Płocku, i papiernia została zam−
knięta. Po odzyskaniu niepodległości na
rozwój papierni nie było funduszy. W tej
sytuacji rodzina Zielińskich uruchomiła
produkcję octu a następnie margaryny.

Następnym ciosem było obciążenie hi−
poteki w 1920 roku przez Skarb Państwa
za potajemną produkcję spirytusu.
W 1928 roku Zielińscy wykupili część
nieruchomości od spadkobierców ks. Ja−
błońskiego. Ponieważ zaciągnięte kredy−
ty nie były spłacane, w 1938 roku Towa−
rzystwo Kredytowe Ziemskie wystawiło
papiernię na licytację, lecz do sprzedaży
nie doszło. W okresie okupacji Niemcy
wysiedlili rodzinę Zielińskich, a budynek
papierni został przebudowany. We wnę−
trzu wprowadzono dwie dodatkowe kon−
dygnacje i urządzono magazyn paszy
i zboża. Po wojnie nowym właścicielem
została spółdzielnia „Samopomoc Chłop−
ska” a budynek dalej pełnił funkcje spich−
rza paszowo−zbożowego. Przez pewien
czas pełnił rolę magazynu „Ruchu”.
Obecnie jest ponownie w posiadaniu
i użytkowaniu rodziny Zielińskich.

Podaj cegłę

Znane powiedzenie mówi, że Kazi−
mierz Wielki zastał Polskę drewnianą,
a zostawił murowaną. W znacznej mierze
odnosi się to do wznoszonych wówczas
ceglanych zamków i murów obronnych.
Powiedzenie to, bez obawy popełnienia
większego błędu, można przenieść na
wiek XIX, a ściślej na przełom XIX i XX
wieku, kiedy nastąpił olbrzymi rozwój bu−
downictwa murowanego w zakresie ar−
chitektury sakralnej, mieszkaniowej
i przemysłowej. Symbolem jednej i dru−
giej koniunktury budowlanej jest właśnie
cegła, nie otynkowany mur.

Dawniej w Płocku było wiele cegiel−
ni, dziś niszczeje ostatnia z nich, w Gó−
rach za Radziwiem. A Płock na glinie
stoi. Roman Rzymkowski

Dzieje zabudowy historycznego Płocka to nie tylko architektura okazałych gmachów publicznych czy ek−
sponowanych fasad mieszczańskich kamienic. Historię płockiej architektury tworzą również gmachy za−
kładów przemysłowych wybudowanych w końcu XIX i pierwszej połowie XX stulecia. Wzniesione z nie
otynkowanej cegły, niekiedy w nawiązaniu do tradycji budowli średniowiecznych, stanowią także ważny
obraz przemysłowego rozwoju miasta. Takim zapomnianym budynkiem, który również ma swoją historię
i jest wpisany w krajobraz dawnej ulicy Nowej (następnie Wolnej Afryki, a obecnie abpa A. J. Nowowiej−
skiego), jest ceglany budynek byłej papierni. 

Papier na pudy

Papiernia „Płocczanka” wybudowana w latach 1911−1912, częściowo przebudowana
w czasie okupacji, fot. Roman Rzymkowski

Uliczne
organy
Z okazji Dni Historii Płocka
i Dnia Chemika wśród wielu zor−
ganizowanych imprez na ulicach
Płocka wystąpili zaproszeni ka−
taryniarze.

Katarynka – skrzynka z korbką to
odmiana mechanicznych organów,
zbudowana przez włoskiego kon−
struktora G. Barbariego z Modeny na
przełomie XVII i XVIII stulecia i z
tej racji niekiedy nazywana jest or−
ganami Barbariego. W wieku XIX
stała się instrumentem niezwykle po−
pularnym. Swoją polską nazwę kata−
rynka zawdzięcza Katarzynce, la−
leczce umieszczonej na instrumencie
i obracającej się w rytm muzyki i od
francuskiej melodii Urocza Katarzy−
na.

Kataryniarze wygrywający na ka−
tarynkach, którym czasem towarzy−
szyła papuga albo małpka, stanowili
dawniej powszechny widok miej−
skich ulic i placów. Dziś zapomniani,
wzbudzają tylko sentymentalne
uczucie i przywołują w wyobraźni
miniony, miejski folklor uliczny. Ale
nie zawsze sympatia mieszkańców
Płocka była skierowana ku tym ulicz−
nym grajkom: 

Od niejakiego czasu zjawiła się
w mieście naszem niezwykła ilość ka−
tarynek, których dźwięk sam, często
jest nie do zniesienia. Przytém szcze−
gólna jest owa natrętność tych niepo−
wołanych artystów, którzy nie pro−
szeni, z niezwykłą śmiałością, narzu−
cają się wszystkim, nalegając usilnie
o zapłatę. Jeżeli ubogim, niemającym
sił, ani sposobu do zarobku, zabrania
się żebrać, to dla owych nieznośnych
grajków, którzy mają zdrowie i siły,
a często i wiek młodzieńczy, jest się
nazbyt pobłażliwemi. Katarynki mają
tę jeszcze własność, iż ściągają gro−
mady gapiących się dzieciaków róż−
nego wieku na ulicach, tak, że chcąc
zrobić sobie wolne przejście na tro−
tuarze, trzeba je łokciami rozpychać,
co jest niełatwem i często nader nie−
przyjemnem (Korespondent Płocki
1877). R.R.

Michel Szwabe, kataryniarz z Rees
(Niemcy) z Mariuszem Wojtalewiczem,
kierownikiem Domu Darmstadt
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Zgodnie z daną
okropnie dawno temu
obietnicą informuję, że
ukazała się nieszczęsna
książka. Tym samym
jest to definitywny ko−
niec zapisków pana Pe−
symisty, przynajmniej
pod tą nazwą i adre−
sem. Tak zakończył
swój blog* Pan Szpicer
vel. Pan Pesymista,
czyli Piotr Kofta. Tak,
syn tego Kofty. „Nie−
szczęsna” książka nosi
tytuł „Piękne wieczo−
ry”, a jej autor gościł
w Książnicy Płockiej.

Deszczowe Psy 

Piotr Kofta to autor przewrotny, niby
debiutant, ale nie do końca. Zdeklarowa−
ny pesymista, który nie powoduje w czy−
telniku uczucia uporczywego fatalizmu.
Chłodny jak detektyw Marlowe i jowial−
ny, jak dobry wojak. Jego narracja zgrzy−
ta, jak głos Toma Waitsa. Jest jak stara ka−
mienica, śmierdząca wilgocią i moczem,
która fascynuje swoją brzydotą. Historie −
zdawać by się mogły – smutne i banalne
pełne są ironii i ciepłego humoru. 

To jego pierwsza książka, ale swój wi−
sielczy humor szlifował w internecie. Pod
pseudonimem Pan Szpicer opisywał hi−
storię młodego doktoranta, który potykał
się o życie, nic sobie z tego nie robiąc.
Pan Szpicer miał stałych czytelników
i stałych komentatorów. Trochę brakuje
ostrego języka z blogu „pesymisty”
w książce Kofty. Jakby druk wygładził
cięty dowcip autora. Tu nie ma już wybu−
chów śmiechu, tylko uśmieszki pod wą−
sem. Wszystko inne gra jednak jak płoc−
ka kapela podwórkowa. Wspaniała jest
historia Pana Pizzy, dziejąca się podczas
jednej nocnej zmiany, doskonała, krótka
i zwarta, historia pana Przewałko. 

Nie jestem poetą

Piotr Kofta (ur. 1973) jest z wykształ−
cenia socjologiem, pracuje jako nauczy−
ciel akademicki oraz niezależny badacz
społeczny. Jest – jak mówi – „wiecznym”
doktorantem w Instytucie Socjologii Uni−
wersytetu Warszawskiego, gdyż jeszcze
nie stracił nadziei, że kiedyś doktorat
ukończy. 

O swoim pisarstwie mówi: – Socjolog
operuje liczbami, danymi statystyczny−
mi, nabiera dystansu do obiektów, które
bada. Literatura jest zaprzeczeniem so−
cjologii. Z drugiej strony zawód socjolo−
ga pozwala wyrobić w sobie właśnie ten
dystans do rzeczywistości. Narrator nie
może za bardzo emocjonalnie reagować
na swoją opowieść. Powinien mówić
krótko i treściwie. Dlatego nie jest zwo−

lennikiem literatury
fantastycznej, jeżeli
nie wychodzi od ży−
cia. Kofta uważa, że
młodzi literaci często
pisząc fantastykę,
uciekając od rzeczy−
wistości. Autor „Pięk−
nych wieczorów”
uwielbia środkową
Europę, ze szczegól−
nym uwzględnieniem
Czech. – Czesi radzą
sobie z tragizmem ży−
cia w ulotny sposób.
Polskie sztuki piękne,
jeżeli nie uciekają

w abstrakcje, to nie potrafią w sobie wy−
robić ciepłego podejścia do ludzi – do−
daje. Namiętnie czyta więc literaturę
czeską, ale również rosyjską, węgierską
i polską. Ma tylko dwa nałogi: palenie
i czytanie. – Czytam wszystko co wejdzie
pod rękę od 10−tomowej encyklopedii
powszechnej, poprzez analizę genealo−
giczną pustyni błędowskiej, historię ge−
nerała z I wojny światowej, a na etykie−
cie ogórków kiszonych kończąc – żarto−
wał podczas spotkania w Książnicy.
O swoim ojcu mówi oszczędnie. Uważa,
że był jednym z najwybitniejszych pol−
skich poetów XX wieku. Do tego wnio−
sku doszedł, gdy zapoznawał się z jego
twórczością. – Czytanie jego poezji za−
stępowało mi rozmowy z nim samym
– tłumaczył. Na same rozmowy nie star−
czyło im czasu. 

Sam próbował pisać wiersze, ale wie−
dział, że poetą nie zostanie. Wydaje się,
że większy wpływ na jego talent miała
mama, na której bajkach się wychował.
Nie chciał jednak zostać pisarzem. Długo
się przed tym bronił, choć jak wiadomo
bezskutecznie. Teraz ma już pomysł na
dwie kolejne książki: drugi tom opowia−
dań i bajki dla dorosłych. 

Radosław Łabarzewski 

*) Blog to prywatna strona w Internecie,
prowadzona przez autora (jednego lub paru),
zajmująca się tematami, które tych autorów
interesują. Blog najczęściej wygląda jak lista
czy ciąg notek, które pojawiają się w kolejno−
ści odwrotnie chronologicznej, czyli od najno−
wszych do najstarszych. Może to być pamięt−
nik, zbiór prywatnych refleksji, zbiór wiado−
mości, galeria zdjęć lub ilustracji. Mogą to
być eseje, poradniki, gry narracyjne czy prze−
pisy kulinarne, a także powieści w odcinkach
czy zbiory wierszy. 

Niektóre grupy tworzą swoje grupowe
blogi, by wymieniać się opiniami i mieć
własne miejsce w Sieci. Blogi są popularne
w biznesie, np.do autoprezentacji, do wy−
miany informacji fachowych, edukacji, czy
też jako miejsce gromadzenia wieści i nowo−
ści. Piszą uczniowie, studenci, gospodynie
domowe, nauczyciele akademiccy, urzędni−
czki z ministerstwa oraz muzycy i aktorzy,
np. Krystyna Janda

Jest nałogowym palaczem i równie nałogowym czytelnikiem. I choć – jak sam mó−
wi – w ślady ojca nigdy nie zamierzał pójść, literatura w końcu go dopadła. 

Płocka premiera miesiąca

Pan Szpicer 
wychodzi z sieci

To niepozorna wystaw kilkunastu prac
trójki twórców naiwnych z Zakrzewa: Ge−
nowefy Jankowskiej, Reginy Chludzyń−
skiej i zmarłej pół roku temu Haliny Dy−
lewskiej. Prace pochodzą z różnych okre−
sów twórczości artystek. 

– Otworzyliśmy ją bez wielkiego szumu
– mówi o wystawie Iwona Paradowska,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Za−
krzewie. – W naszym domu jest już spora
kolekcja prac naszych mieszkańców
i chcemy je pokazać gdzieś dalej. Na razie
robimy to skromnie. 

Dom w Zakrzewie jest miejscem co−
rocznych plenerów artystycznych „Oto
ja”, organizowanych od 1996 roku przez
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, podczas
którego powstają najciekawsze prace arty−
stów płockiego zagłębia sztuki naiwnej
i art brut. Odkryci tu twórcy zdobywają
uznanie nie tylko w Polsce, ale i za grani−
cą. 

Halina Dylewska (1936 – 2003) po−
czątkowo malowała na kartonie farbami
wodnymi, następnie farbami olejnymi na
płótnach. Na jej pracach pojawiały się
charakterystyczne postacie, tzw. byki.
Stała tematyka prac ujmowana była
w różnych kolorach (czerwień, zieleń,
żółty) w zależności od okresów, w któ−
rych tworzyła. Prace Dylewskiej prezen−
towane były, m. in. w warszawskiej „Za−

chęcie”. Regina Chludzińska (ur. 1968 r.)
głównym tematem swych prac uczyniła
rodzinę: matkę, siostrę, rodziny dom, do−
nice z kwiatami. W 2001 r. namalowała
dwa duże obrazy olejne do kaplicy w Do−
mu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
W TNP są również anioły, odważne, ko−
lorowe, smukłe postacie, Genowefy Jan−
kowskiej (ur. 1954 r.). Jest laureatką kon−
kursu „Oto ja” w 2002 roku.

Prace w marcu prezentowane były
w Banku Spółdzielczym w Bodzanowie.
W Towarzystwie Naukowym Płockim
można je oglądać do końca lipca. (r. ł.)

Towarzystwo Aniołów i Byków 

Gostynin. Szkice z przeszłości
W księgarni Książnicy Płockiej zaopatrzyć się można w nową publikację Barbary

Konarskiej−Pabiniak, poświęconą w całości Gostyninowi i jego mieszkańcom. Książ−
ka składa się z dwóch części; pierwsza składa się z 8 tematycznych rozdziałów, nato−
miast druga (Gostynianie) zawiera wybór esejów biograficznych, zasłużonych gosty−
nian. Książkę zamyka mini słownik biograficzny w układzie alfabetycznym.

Szkice z przeszłości dotyczą wydarzeń minionych (do 1939 roku) oraz osób,
które − istotną dla miasta – działalność rozpoczęły najpóźniej w dwudziestoleciu
międzywojennym. 300−stronicową pracę wzbogacają liczne zdjęcia o charakterze
dokumentalnym. (j)

Wszystko zależy od punktu widzenia.
Tak mógłby brzmieć najkrótszy komen−
tarz do najnowszej wystawy fotografii
Wiesława Kowalskiego. Warto jednak
powiedzieć o niej coś więcej, chociażby
ze względu na temat tych blisko 30 prac.
Po pierwsze, ważne jest miejsce wystawy;

dziedziniec Biblioteki im. Zielińskich i
zarazaem przedsionek „pod chmurką”
dwóch płockich pubów. Ten dysonans,
a raczej sposób interpretacji otoczenia za−
uważalny jest również w fotografiach Ko−
walskiego. Pokazuje nam miejsca znane,
które mogłyby posłużyć za „anty−wizy−
tówkę” miasta. „Druga strona Płocka” to
subiektywny przegląd płockiej brzydoty
i miejsc zainfekowanych wandalizmem.
Znajdziemy tu osławioną już tylną ścianę
sądu, „wnętrzności” kamienic i zaplecza
budynków, których elewacje lśnią nową
farbą, a „tyły” wyglądają jakby czas za−
trzymał się u progu XX wieku. Są też sta−
re płockie podwórka, które godnie znoszą
zapomnienie, kulawe chodniki i klatki
schodowe, które ostatni raz malowano
w czasach, gdy wódkę sprzedawano od
godz.13. Są też fotografie grafitti, o któ−
rym od lat debatuje się, czy to jeszcze
wandalizm czy już sztuka. Nowe miesza
się ze starym, piękno z brzydotą. Tak jak
w życiu. Być może nie jest to odkrywcze,
ale na pewno ciekawe i warte dobrej do−
kumentacji. Wystawa czynna była do
końca czerwca. (r. ł.)

Płock – strona B
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Piąte miejsce piłkarzy Wisły Płock
w zakończonym niedawno sezonie to
najlepszy wynik w historii pierwszoli−
gowych występów nafciarzy. Dotych−
czas Wisła walczyła – i to nie zawsze −
skutecznie o pozostanie w ekstraklasie.
Przed sezonem celem drużyny było za−
jęcie pozycji w czołowej ósemce. Plan
zrealizowano z nawiązką, co spowodo−
wało podniesienie wymagań w stosun−
ku do zawodników. W rozpoczynają−
cych się 31 lipca rozgrywkach Wisła
ma uplasować się w gronie sześciu naj−
lepszych polskich zespołów piłkar−
skich.

Pierwsze mecze nie zapowiadały
szczęśliwego końca sezonu. Po trzech
kolejkach nafciarze zajmowali ostatnie
miejsce w tabeli i kibice zapowiadali
kolejną, ciężką walkę o być albo nie
być w pierwszej lidze. Na szczęście od
pojedynku z Górnikiem Polkowice wy−
granego gładko 3:0, płocczanie obudzi−
li się i zaczęli systematyczny marsz
w górę tabeli. Najwięcej radości w run−
dzie jesiennej dało sympatykom futbo−
lu zwycięstwo 2:1 nad Legią Warsza−
wa. Nafciarze nie tylko pokonali utytu−
łowanego rywala, ale na dodatek uczy−
nili to w znakomitym stylu. Na długo
w pamięci kibiców pozostanie również
bój z Wisłą Kraków zakończony rzad−
kim remisem 4:4, chociaż w pewnym
momencie płocczanie prowadzili już
4:1. Dużą klasę Wisła pokazała także
w zwycięskim 3:1 spotkaniu z trzecią
w tabeli Amiką Wronki. Wyrównane
i efektowne mecze z czołowymi druży−
nami pokazały, że potencjalne możli−
wości Wisełki są naprawdę spore, a po
niewielkich korektach składu nasza
drużyna może na stałe wejść do ligowej
czołówki. 

Niewątpliwie najlepszym zawodni−
kiem minionego sezonu był Ireneusz
Jeleń. Piłkarz, który jeszcze dwa lata te−
mu grał w IV lidze strzelił w zakończo−
nych rozgrywkach 18 bramek i zajął
drugie miejsce w klasyfikacji najlep−
szych strzelców ekstraklasy. Dobra po−
stawa Jelenia zaowocowała powoła−
niem do reprezentacji Polski. Już w tej
chwili 23−letni napastnik jest uważany
za jedną z największych nadziei pol−
skiego futbolu. W przeciągu kilku lat
powinien na stałe wywalczyć miejsce
w podstawowej jedenastce kadry naro−

dowej. Klasę Jelenia docenili kibice
i władze klubu, zgodnie przyznając mu
nagrody dla najlepszego piłkarza w se−
zonie. 

Na uznanie zasłużyła również posta−
wa drugiej linii Wisły. Doświadczeni
Dariusz Gęsior, Dariusz Romuzga
i Andrzej Kobylański oraz młody, ale
już ograny, Vahan Gevorgyan decydo−
wali o postawie newralgicznej forma−
cji. Nieco gorzej płocczanie prezento−
wali się w defensywie. Wprawdzie Wi−
sła strzeliła w sezonie 2003/2004 wiele
bramek, ale sporo również straciła, co
obniża ocenę graczy odpowiedzialnych
za obronę naszej bramki. Na pewno
istotne znaczenie miała kontuzja bram−
karza Jakuba Wierzchowskiego, które−
go zastąpił niedoświadczony Paweł
Kapsa, odpowiedzialny za stratę co naj−
mniej kilku bramek. 

Sporo emocji wśród kibiców wywo−
łują ewentualne wzmocnienia Wiśla−
ków na następny sezon. Zespół po za−
kończeniu kontraktów opuścili Paweł
Kapsa, Raimondas Vileniskis, Bartosz
Jurkowski, Maciej Terlecki i Radosław
Matusiak. W ich miejsce pozyskano
dobrze znanych na polskich boiskach
Mamię Jikia z Amiki Wronki oraz Pa−
wła Sobczaka i Roberta Gubca, obyd−
wu z Polonii Warszawa. Jikia może
z powodzeniem występować w drugiej
linii i na środku obrony, Robert Gubiec
będzie prawdopodobnie rezerwowym
bramkarzem, a Paweł Sobczak powi−
nien partnerować Jeleniowi w ataku
Wisły. Wychowanek Stoczniowca
Płock, po kilkuletnich wojażach po
świecie, powrócił do Płocka i najwyż−
szy czas, żeby potwierdził swój nie−
przeciętny talent. Klub szuka jeszcze
zawodników poza granicami kraju,
przede wszystkim lewego pomocnika,
którego po odejściu Kobylańskiego
najbardziej brakuje. 

Letnia przerwa w rozgrywkach nie
potrwa długo. Już w pierwszy weekend
sierpnia piłkarze pierwszej ligi ponow−
nie wybiegną na boiska. Wcześniej
płocczanie wezmą udział w dwóch obo−
zach treningowych: od 3 do 10 lipca bę−
dą trenować w Zakopanem, a od 15 do
24 lipca w Austrii. Pełny skład zespołu
powinien być znany już przed pier−
wszym zgrupowaniem. 

Maciek Wiącek

Wisła w czołówce

Tadeusz Kruszelnicki z SKS Kon−
stancin Jeziorna oraz Niemka Britta
Siegers wygrali w X Orlen Polish Open
(21−26 czerwca). Za zwycięstwo otrzy−
mali srebrne patery oraz nagrody pie−
niężne: Kruszelnicki 1640 dolarów,
a Siegers – 1360. Łączna pula nagród
w jubileuszowym turnieju wyniosła 12
tys. dolarów.

W sumie w Polish Open wzięło
udział 57 zawodników (w tym 14 płoc−
czan) z 11 krajów. 

W finale singla pań Niemka spotkała
się z Francuzką Florence Gravellier
(obie z pierwszej dziesiątki światowego
rankingu). Faworytką była Francuzka.
Gładko wygrała pierwszego seta 6:1.
Taki sam wynik był w drugim secie;
tym razem wygrała go jednak Siegers.
W trzeciej partii, przy stanie 4:4, dwa
ostatnie gemy zasłużenie wygrała
Niemka, zdobywając tym samym
I miejsce.

W finale mężczyzn spotkali się: Tade−
usz Kruszelnicki i Austriak Martin Le−
gner. Pierwszego seta Polak przegrał
w tie−breaku 6:7 (5). Później, przy wspa−
niałym dopingu publiczności, Kruszel−
nicki wziął się gry. – Postawa publicz−
ności pozwoliła mi wygrać tego seta 7:5
– przyznał po skończonym meczu.

W trzecim secie Kruszelnicki rozgro−
mił Austriak 6:0. – Musiałem zaryzyko−
wać i postawiłem na agresję, by Martin
nie miał okazji rozkręcić się – mówił
zwycięzca. – I udało się. 

W deblach wśród pań triumfowały:
Florence Gravellier i Brita Siegers po−
konując Kimberly Blake i Janet
McMorran 6:4, 6:0. Wśród panów naj−
lepsi byli Kruszelnicki i Legner, którzy
pokonali 6:1, 6:1 parę Piotr Jaroszew−
ski – Miroslav Brychta.

Z okazji turnieju Poczta Polska wy−
dała kartki okolicznościowe oraz spe−
cjalny stempel. M.D.

Tenis na wózkach

Pomogła publiczność
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Wisła doczekała się wreszcie boiska
treningowego z prawdziwego zdarze−
nia. Od kilkunastu dni zawodnicy klubu
korzystają ze sztucznej nawierzchni,
która umożliwia prawidłowy trening,
niezależnie od pory dnia i roku. 

Baza szkoleniowa Wisły pozosta−
wiała wiele do życzenia. Na brak
możliwości korzystania z odpowied−
niej klasy boiska narzekali przede
wszystkim trenerzy zespołów mło−
dzieżowych. Budowa sztucznej na−
wierzchni rozwiązuje ten problem de−
finitywnie, tym bardziej, że można
z niej korzystać na okrągło i to rów−
nież w zimie, kiedy o znalezienie
miejsca do treningu w naszym klima−
cie jest najtrudniej. Dzięki hojności
sponsorów klub zainstalował oświet−
lenie, pozwalające na prowadzenie
zajęć szkoleniowych również po
zmroku. Wszystko wskazuje na to, że
na nowej nawierzchni będzie rozgry−

wać swoje mecze rezerwowy zespół
Wisły, występujący w IV lidze. Wo−
kół boiska powstaną trybuny liczące
300 miejsc siedzących. Wisła jest jed−
nym z niewielu klubów pierwszoligo−
wych, mogących pochwalić się rów−
nie nowoczesnym zapleczem.

Inwestycje w klubie będą kontynu−
owane. Na początku przyszłego roku
stadion wzbogaci się o nowy budynek
socjalny, wymagany aktualnymi nor−
mami UEFA. Korzystać będą z niego
zawodnicy drużyn rozgrywających
mecze w Płocku oraz sędziowie spot−
kań ekstraklasy. 

Obydwie wspomniane inwestycje
pochłonęły duże koszty; w sumie
przekraczające znacznie kwotę
dwóch milionów złotych. Są jednak
konieczne dla dalszego, sprawnego
funkcjonowania klubu. Tym bardziej,
że ambicje władz klubu i kibiców są
coraz większe. MaW 

Klubowe inwestycje



Do 13 sierpnia na poddaszu TNP oglądać
można wystawę malarstwa i rysunków Pawła
Tencera z Gostynina, który tym razem tuszem
i akwarelą przeniósł na papier najpiękniejsze
zakątki Płocka.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Gdańsku przyznaje, że
najbardziej lubi malować pejzaże, a ulubio−
nym kolorem są wszystkie odcienie ciepłego
brązu. Stąd niemal połowa wystawianych
prac wykonana jest w sepii. Na sztalugach
mamy architekturę dobrze znaną jak: frag−
ment katedry czy wieżę szlachecką, ale wi−
dziane z autorskiej perspektywy, oraz mniej
popularne zakątki, a nawet kawałek mazo−
wieckiej polnej drogi. Wystawiane obrazy
można nie tylko podziwiać (w godzinach pra−
cy Towarzystwa Naukowego Płockiego), ale
także kupić.

Warto dodać, że prace Pawła Tencera ilu−
strują kolejne wydania Notatek Płockich. (j)

Pędzlem iPędzlem i piórkiempiórkiem

Cytat
numeru

Choroba pozwala poznać
słodycz zdrowia, zło 
– dobra, głód – sytości,
zmęczenie – wypoczynku.
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– Witam na Wiankach w Płocku, w najpiękniej po−
łożonym amfiteatrze w Polsce, z przepiękną skarpą –
tak rozpoczął płockie Wianki Krzysztof Kolberger
– gospodarz imprezy – wspaniale deklamujący tego
wieczora wiersze Władysława Broniewskiego. 

Płocka noc świętojańska, ze względów organi−
zacyjnych odbyła się nieco wcześniej niż sugero−
wał to kalendarz i trwała zaledwie kilka godzin.
Płocczanie mogli zobaczyć rewie tańców i śpie−
wów ludowych w wykonaniu dwóch zaprzyjaź−
nionych zespołów: ZPiT „Wisła” i ZPiT „War−

szawianka”. Płocka „Wisła” zaprezentowała tań−
ce cieszyńskie, którymi wywalczyła niedawno
Grand Prix Polski Światowej Organizacji ds. Fe−
stiwali Folklorystycznych. Na zakończenie wy−
stąpił – zdobywca „Fryderyka” – zespół „Swoją
drogą”. Istnieje od 2002 roku wykonuje oryginal−
ne opracowania pieśni ludowych (Kurpie, Lubel−
skie, Suwalskie, Opoczyńskie) i bułgarskich (re−
gion szopski). Oczywiście nie zabrakło płoną−
cych wianków na Wiśle i sztucznych ogni na nie−
bie. (r. ł.) JA
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Grafikę i malarstwo Dariusza
Kacy można oglądać w Płockiej
Galerii Sztuki do 17 lipca. To już
14 indywidualna wystawa arty−
sty. Prof. Lesław Miśkiewicz
z łódzkiej ASP tak opisuje jego
twórczość: ”interesuje się tajem−
nicą nieba i gwiazd, której jednak
nie stara się wyjaśnić w swoich
grafikach. Nie wykonuje rów−
nież ilustracji nieba, lecz odkry−

wa w swoich graficznych obrazach nieba nowe, widzialne aspekty tego problemu”. 
Urodzony w 1960 roku w Kutnie, studia kończył na Wydziale Grafiki

PWSSP w Łodzi w1994 roku. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni
Technik Drzeworytu oraz Wyższym Studium Grafiki Artystycznej na Wy−
dziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Wykonuje grafikę artystyczną, ry−
sunek i malarstwo. Poza indywidualnymi, był uczestnikiem ponad 100 wy−
staw zbiorowych – ogólnopolskich i międzynarodowych. Jego prace znajdu−
ją się m.in. w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Forum Book Art.
w Hamburgu czy Museum of Universal Graphics w Kairze. (r. ł)

Tajemnica nieba i gwiazd


